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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність дослідження. В українській драматургії 20–50-х років ХХ ст. 

поняття персонажа функціонує в різних площинах художньої реальності та виявляє 

мультинаправленість внутрішніх обширів, втілює складні комплекси внутрішніх 

суперечностей, репрезентує динамічну, багатовимірну та амбівалентну 

літературознавчу категорію. Поняття фікційної свідомості персонажа синтезує 

основні характеристики та процеси дієвого освоєння художньої дійсності й 

самоосягнення з позиції універсальної внутрішньої цілісності та суб’єктивного 

сприйняття героя. Моделювання фікційної свідомості персонажа виявляється 

релевантним засобом і методом вивчення та (або) реконструювання когнітивних 

механізмів функціонування дійової особи. Дослідження фікційної свідомості 

персонажа шляхом вивчення особливостей, принципів, способів її моделювання 

автором драматичного твору дозволяє визначити універсальні та специфічні 

характеристики фікційної свідомості в її динамічному вираженні в конструктивних 

і функціональних вимірах.  

Посилення уваги до когнітивних аспектів досліджень в українському 

літературознавстві  визначає наукові зацікавлення  внутрішніми процесами 

творення, сприйняття, функціонування художньої літератури. Застосування 

когнітивного методу в літературознавстві передбачає розгляд текстів як 

метаментальних конструкцій, що складаються з різнорівневих поняттєвих 

структур. Когнітивний підхід акцентує увагу на вивченні поняттєвого каркасу 

текстів, наповнюваного художнім смислом, та співвідношень між поняттями як 

структурними та художніми величинами. Художньо сконструйована свідомість 

персонажів віддзеркалює сутність процесу конструювання відображень як 

конститутивної властивості свідомості. Категорія фікційної свідомості персонажа в 

заданих драматичною формою вимірах характеризується концентрацією 

вираження внутрішніх процесів, які виявляються через дію та прирівняні до дії 

висловлювання драматичних персонажів. Вибір проблеми моделювання фікційної 

свідомості персонажа в якості предмета дослідження української драматургії 20–

50-х років ХХ ст. пояснюється інтенсивним розвитком когнітивного 

літературознавства. Вивчення механізмів художнього моделювання фікційної 

свідомості персонажа в драматичних творах розширює мережу художніх осягнень 

через акцентування уваги на відображувальних, комунікативних, аксіологічних, 

телеологічних функціях, які постають  у ролі специфічних показників динаміки 

художності.  

Західна гуманітарна наука демонструє продуктивний розвиток когнітивної 

теорії в межах літературознавчих студій, що підтверджують розвідки М. Берка, 

Л. Германа, Дж. Данверса, Л. Зуншин, Д. Кон, А. Палмера, А. Річардсона, 

Б. Річардсона, П. Стоквела, М. Тернера, М. Флудернік, В. Хейні, В. Чейфа та ін. 

Методологія когнітивного літературознавства в Україні пов’язана із 

новаторськими працями Т. Бовсунівської та ґрунтовними дослідженнями 

Т. Гребенюк, С. Луцак, С. Михиди, С. Філатової та ін.  О. Астаф’єв використовує 

термін «художня свідомість», здійснюючи дослідження поезії у стильових 

екстраполяціях. Міждисциплінарний підхід до вивчення літературознавчих явищ, 
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рецептивні напрями досліджень простежуються в працях Г. Клочека, М. Кодака, 

Г. Сивоконя та ін. Наукові пошуки українських дослідників засвідчують інтерес до 

вивчення категорії свідомості як фрагмента літературознавчого дискурсу. 

Систематизацію процесів розвитку драматургії та теоретичне осмислення 

літературознавчих явищ у драматургії ХХ ст., у яких увиразнилися теоретичні 

передумови вивчення фікційної свідомості персонажа, здійснили Г. Семенюк, 

М. Кудрявцев, Н. Малютіна, Т. Свербілова, С. Хороб, О. Бондарева.  

Проблеми теорії та історії драми розгорнуто та глибинно досліджували 

Е. Бентлі, О. Бондарева, Є. Васильєв, Т. Вірченко, Р. Гілман, К. Гутке, 

Л. Дем’янівська, М. Есслін, Л. Залеська Онишкевич, О. Когут, А. Козлов, 

Р. Козлов, К. Кібузинська, С. Кочерга, М. Ласло-Куцюк, І. Михайлин, Л. Мороз, 

М. Неврлий, В. Панченко, П. Сонді, Дж. Стайн, О.  Чирков, Ю. Шерех та ін. 

Важливі теоретичні спостереження представлені у театрознавчих розвідках  

Е. Барба, Р. Барта, Г. Веселовської, У. Еко, О. Клековкіна, Н. Корнієнко, 

Н. Мірошниченко, П. Паві, Л. Танюка, Е. Фішер-Ліхте, С. Шепарда та ін. 

Дослідження проблеми моделювання фікційної свідомості персонажа в 

драматургії 20–50-х років ХХ ст. виявляється продуктивним з огляду на потребу 

формування цілісної художньої парадигми української драматургії означеного 

періоду, що включає художні форми вияву фікційної свідомості персонажа та 

системотвірну роль цієї літературознавчої категорії в драматичних творах.  

Актуальність теми дослідження зумовлюється відсутністю в українському 

літературознавстві праць, присвячених системному розгляду художніх форм 

вираження фікційної свідомості персонажа в драматургії 20–50-х років ХХ ст. 

Зв’язок з науковими програмами й темами. Дисертація виконана на 

кафедрі історії української літератури, теорії літератури та літературної творчості 

Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

в межах науково-дослідницької програми «Мови та літератури народів світу: 

взаємодія та самобутність» (державний реєстраційний номер 11БФ044-01, 

науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Г. Ф. Семенюк). Тема 

дисертації затверджена (протокол № 3 від 24 жовтня 2017 р.) й уточнена (протокол 

№ 9 від 15 квітня 2019 р.) на засіданні Вченої ради Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. 

Мета роботи – аналіз способів та засобів моделювання фікційної свідомості 

персонажа в українській драматургії 20–50-х років ХХ ст. через призму 

когнітивного підходу. 

Завдання дослідження: 

 здійснити аналітичний розгляд філософських аспектів поняття свідомості та 

окреслити теоретичні основи вивчення фікційної свідомості персонажа в 

драматургії; 

  розглянути репрезентацію фікційної свідомості персонажа в 

літературознавчому дискурсі як важливий фактор змісто- і формотворення; 

 окреслити теоретичні параметри моделювання фікційної свідомості 

персонажа в драматургії; 
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 з’ясувати основні темпоральні характеристики моделювання фікційної 

свідомості персонажа в українській драматургії; 

 визначити ознаки інтенціональності у моделюванні фікційної свідомості 

персонажа в драматичних творах; 

 проаналізувати специфіку моделювання фікційної свідомості персонажа у 

контексті генерування альтернативних версій реальності в драматургії; 

 окреслити проблеми художньої віртуалізації як засобу моделювання 

фікційної свідомості персонажа в драматичних творах. 

Об’єкт дослідження – феномен фікційної свідомості персонажа в 

українській драматургії 20–50-х років ХХ ст. Дослідження здійснюється на 

матеріалі репрезентативних драматичних творів, у яких свідомість виступає 

конститутивною категорією: «Павло Полуботок» К. Буревія, «Пророк» 

В. Винниченка, «Серед граду куль», «Манівцями» Д. Гунькевича, «Яблуневий 

полон» І. Дніпровського, «Радій», «Безробітні» М. Ірчана, «В долині сліз»,  

«Момот Нір», «Осінньої ночі», «Едельвайс», «Святого Вечера», «Земля» 

Є. Карпенка, «Домаха», «Героїня помирає у першім акті», «Ксантіппа», 

«Неплатонівський діялог» Л. Коваленко, «Недоспівана пісня» С. Ковбеля, «Дійство 

про Юрія-переможця», «Облога», «Кортез і Безталанна» Ю. Косача, «Близнята ще 

зустрінуться», «Дійство про велику людину» І. Костецького, «Свіччине весілля», 

«Майстри часу» І. Кочерги, «Патетична соната», «Народний Малахій», «Маклена 

Граса» М. Куліша, «Корабель що відпливає», «Троянда з Єрихону», «Слово в 

пустині», «Поєдинок», «Бенкет», «Вербунок», «Сон про ярмарок», «Цар-дівиця» 

Ю. Липи, «Ой Морозе, Морозенку», «Лицарі ночі», «Січовий суд (Олексій 

Попович)», «Мотря», «Іван Мазепа» Г. Лужницького, «Над безоднею», «Коли 

народ визволяється» Я. Мамонтова, «Вічний корабель» Л. Мосендза, «Житейське 

море», «Рідна мова», «В обіймах страждання» І. Огієнка, «Земля обітована», «Ніч 

на полонині» О. Олеся, «Маруся Богуславка» М. Семенка, «Напередодні», «Іван 

Мазепа», «Розбійник Кармелюк» Л. Старицької-Черняхівської, «Богдан 

Хмельницький» Г. Хоткевича, «Отаман Пісня» М. Чирського, «Дочка прокурора» 

Ю. Яновського. 

Предмет дослідження – окреслення теоретичного та практичного аспектів 

моделювання фікційної свідомості персонажа в українській драматургії 20–50-х 

років ХХ ст.   

Теоретико-методологічну основу дослідження становлять праці з філософії 

свідомості (С. Кримського, В. Кебуладзе, Р. Пенроуза, Дж. Серля, Д. Чалмерса, 

Е. Гуссерля, М. Хайдеггера, В. Дільтея, Г. Гадамера, Ж. П. Сартра, 

М. Мамардашвілі); розвідки, присвячені вивченню свідомості в літературознавчих 

аспектах (О. Астаф’єва, Т. Бовсунівської, М. Берка, Н. Бернадської, Л. Германа, 

Л. Зуншин, Т. Кейва, К. Келена, Д. Кон, А. Палмера, А. Річардсона, Б. Річардсона, 

М. Тернера, М. Флудернік, В. Хейні, В. Чейфа); праці, в яких вивчається свідомість 

драматичних персонажів (В. Герман, Х. П. Еббота, Р. Кортні, Ш. Нера, Л. Хоган, 

П. К. Хогана; літературознавчі дослідження драматургії ХХ ст. (Г. Семенюка, 

М. Кудрявцева, Н. Малютіної, Т. Свербілової, С. Хороба); праці з теорії та історії 

драми (Е. Бентлі, В. Беньяміна, О. Бондаревої, В. Вортена, В. Герман, Р. Гілмана, 
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В. Гуменюка, К. Гутке, Л. Дем’янівської, М. Ессліна, Р. Зоммера, К. Ілама,  

М. Ласло-Куцюк, Л. Мороз, М. Неврлого, А. Нюннінга, В. Панченка, М. Пфістера, 

Б. Річардсона, П. Сонді, Дж. Стайна, П. Хюнна, Ю. Шереха та ін.); студії з проблем 

теорії та історії літератури (О. Астаф’єва, Н. Бернадської, О. Бровко, Я. Вільної, 

М. Гнатюк, Л. Грицик, Г. Клочека, Ю. Коваліва, Я. Козачка, Н. Копистянської, 

І. Мегели, М. Наєнка, В. Погребенника, О. Романенко, І. Руснак, О. Сліпушко, 

М. Сулими, О. Ткаченка, М. Ткачука, О. Турган, О. Філатової, М. Шаповал, 

Н. Шляхової, Г. Штоня та ін.); праці культурологічного характеру (Т. Адорно, 

Х. Ортеги-і-Гассета, П. Рікера, М. де Унамуно, Е. Фромма та ін.). 

Методи дослідження. Проблематика та цілі наукової роботи зумовили 

використання системи методів. Феноменологічний метод використаний для 

окреслення універсальних механізмів функціонування свідомості у філософсько-

літературних вимірах. Когнітивний метод застосований для формулювання 

принципів і закономірностей дії фікційної свідомості персонажа в драматургії. Для 

визначення своєрідності досліджуваного періоду, з’ясування художніх 

характеристик драматичних творів, необхідних для вивчення заявлених наукових 

проблем, задіяні культурно-історичний історико-генетичний, порівняльно-

історичний методи. Типологічний метод використаний для систематизації 

структурних та функціональних ознак відображеної у драматургії фікційної 

свідомості персонажа. Для аналізу фікційної свідомості драматичних персонажів у 

структурних, художньо-смислових параметрах залучено метод ретельного 

прочитання. Структурно-семіотичний метод застосований для вивчення 

драматичних текстів як саморегульованих цілісних систем, утворених у результаті 

функціонування, взаємодії та співвідношень художніх знаків як їхніх складових 

частин. За допомогою інтертекстуального методу відстежено драматичні 

переробки прозових творів, розглянуто алюзії у п’єсах. Герменевтичний метод 

використано для аналізу метафізичних аспектів фікційної свідомості персонажа. 

Водночас у дослідженні застосовано загальнонаукові та літературознавчі методи 

аналізу, синтезу, аналогії, абстрагування, класифікації, узагальнень, моделювання. 

Наукова новизна зумовлюється систематизованим дослідженням проблеми 

моделювання фікційної свідомості персонажа в українській драматургії 20–50-х 

років ХХ ст., яке здійснюється вперше в українському літературознавстві. Вперше 

запропоновано концептуальну модель конструювання фікційної свідомості 

персонажа в українській драматургії, яка вибудовувалась на основі системного 

аналізу поліаспектних явищ, пов’язаних із репрезентацією фікційної свідомості. 

Комплексне висвітлення механізму моделювання фікційної свідомості персонажа з 

урахування зовнішніх проекцій тривалий час залишалося поза увагою дослідників. 

Наукова новизна роботи зумовлюється аналізом творчості маловідомих та 

малодосліджених драматургів (Д. Гунькевича, Є. Карпенка, С. Ковбеля, Ю. Липи, 

Д. Николишина та ін.) у контексті когнітивного літературознавства; вивченням 

творів відомих та ґрунтовно досліджених драматургів (М. Куліша, І. Кочерги, 

Я. Мамонтова та ін.) з позицій когнітивних літературознавчих студій; 

розширенням меж українського когнітивного літературознавства шляхом 

залучення англомовних праць до формування теоретичної основи дослідження. 
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У роботі вперше: 

здійснено системний розгляд напрацювань з теорії та історії вітчизняної й 

світової драми, а також концептуальних положень когнітивного літературознавства 

в аспекті з’ясування особливостей моделювання категорії фікційної свідомості 

персонажа в драматургії 20–50-х років ХХ ст.; 

встановлено параметри фікційної свідомості персонажа в драматургії та 

окреслено конститутивні константи, що зумовлюють своєрідність моделювання 

фікційної свідомості персонажа в драматичних творах;  

окреслено художні видозміни категорії свідомості у драматичних творах, 

зумовлені реверсивним рухом від глибинних до поверхових рівнів відображення 

(конструювання); досліджено специфіку функціонування свідомості дійових осіб у 

вертикальних (що передбачають перехід з рівня на рівень) та горизонтальних  (які 

характеризуються однорівневістю) площинах художнього простору творів;  

на доказовому рівні простежено співвідношення між художнім простором і 

фікційною свідомістю персонажа; проаналізовано художньо-смислову та 

функціональну роль зовнішньої й внутрішньої реальності у драматургії; здійснено 

реконструювання свідомості драматичного персонажа на основі встановлення 

відповідностей із зовнішніми репрезентаціями; визначено художні форми та засоби 

моделювання фікційної свідомості героя; окреслено параметри художньої 

багаторівневості та багатовимірності моделювання фікційної свідомості героя; 

обґрунтовано, що фікційна свідомість персонажа постає у вигляді 

змодельованої автором художнього твору здатності героя до усвідомлення 

художньо відображених автором внутрішніх та зовнішніх процесів і явищ у їхніх 

складних взаємодіях, взаємовпливах;  

з’ясовано, що складовими компонентами, які формують простір фікційної 

свідомості героя, виявляються внутрішні операційні можливості персонажа, що 

включають різною мірою усвідомлені емоції, відчуття, почуття, сприйняття, 

апперцепцію, волю, пам’ять, пізнання, інтуїцію, мислення персонажа та його 

здатність до матеріалізації внутрішніх феноменів за допомогою дій у художньо 

сконструйованому зовнішньому світі; 

обґрунтовано доцільність розгляду моделювання фікційної свідомості 

персонажа шляхом вивчення змодельованих внутрішніх параметрів героя, які 

проектуються у різні виміри та визначають координати персонажа у просторі 

художнього твору. 

Теоретичні здобутки дослідження: зроблено важливий узагальнюючий 

внесок у теорію моделювання фікційної свідомості персонажа в українській 

драматургії 20–50-х років ХХ ст.; визначено особливості функціонування, 

прикметні властивості, складові компоненти фікційної свідомості персонажа у 

драматургії; встановлено структуротвірні та формозмістові параметри 

моделювання фікційної свідомості персонажа в драматургії; окреслено концепцію 

моделювання фікційної свідомості персонажа як багатовимірного феномену, що 

пронизує усю художню структуру твору, імпульсуючи динаміку внутрішньої 

синергії.   
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Практичне значення роботи полягає в можливості використання її 

результатів у викладанні навчальних курсів із теорії літератури та історії 

української літератури, спецкурсів з моделювання фікційної свідомості персонажа 

літературного твору, в процесі підготовки дисертацій, монографічних досліджень, 

довідкових видань з проблем української  драматургії тощо.  

Особистий внесок здобувачки. Дисертація узагальнює самостійні 

літературознавчі дослідження й теоретичні узагальнення. Основні здобутки 

оприлюднено в монографіях, наукових статтях, виконаних одноосібно. Будь-які 

форми використання праць інших авторів супроводжують відповідні посилання.  

Апробація результатів дослідження. Дисертацію обговорено на засідання 

кафедри історії української літератури, теорії літератури та літературної творчості 

Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

(протокол № 2 від 18 вересня 2019 р.) Апробація основних положень дисертації 

здійснювалася у процесі науково-організаційної діяльності та участі в наукових 

конкурсах, першостях з наукової аналітики, наукових конференціях. 

Організація і проведення конференції: І Всеукраїнська науково-практична 

інтернет-конференція «Канон Івана Огієнка у сучасній науковій парадигмі (з 

нагоди 135-річчя від дня народження Івана Огієнка)» (Кам’янець-Подільський 

національний університет імені Івана Огієнка, 16 січня 2017 р.). 

Участь в наукових конкурсах, першостях з наукової аналітики в галузі 

філологічних наук: 1)  VIII-й обласний конкурс науково-дослідних робіт у номінації 

«Гуманітарні НДР»; науково-дослідна робота «Ідейно-художні пошуки в 

українській драматургії ХХ ст.» (диплом; м. Хмельницький, травень 2012 р.); 2) 

Європейсько-Азіатська та національна першості з наукової аналітики в галузі 

філологічних наук (форум в онлайн-режимі); науково-дослідна робота «С 

ощущением неодолимого трагизма человеческого существования («Патетическая 

соната» Н. Кулиша)» (диплом; м. Лондон, 19–25 липня 2017 р.); аккаунт 

Атаманчук В. П.: (http://gisap.eu/user/88315). 

Участь в наукових конференціях: 

міжнародних закордонних: CL International Research and Practice Conference, 

III stage of the National Research Analytics Championship of  Ukraine and the Open 

European-Asian Research Analytics Championship,  branch: Philology, Global 

International Scientific Analytical Project “Edges of Scientific Creativity”, October 18–

24, 2017, London (CL Міжнародна науково-практична конференція у рамках 

проекту міжнародної Академії наук і вищої освіти (м. Лондон, Великобританія), ІІІ 

етап національної і євроазійської першості з наукової аналітики з філології, 

Міжнародний науково-аналітичний проект «Грані наукової творчості», 18–24 

жовтня 2017 р., м. Лондон); II Międzynarodowa konferencja naukowa “Figury 

swojskości i obcości współczesnego świata w literaturze i kulturze popularnej krajów 

słowiańskich” organizowanej w ramach cyklu “Najnowsza słowiańska literatura i kultura 

popularna”,18–19 października 2018 roku, Uniwersytet Zielonogorsky, Zielona Góra, 

Poland (ІІ Міжнародна наукова конференція «Категорії «свого – чужого» у 

сучасному світі в популярній літературі та культурі слов’янських країн», що 

проводяться у рамках циклу «Новітня слов’янська популярна література та 

http://gisap.eu/user/88315
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культура», 18–19 жовтня 2018 р., м. Зелена Гура, Польща); III International 

Philological Conference “Communication in Institutional Space: Opportunities and 

Challenges, October 23–24, 2018, Piła, Poland (ІІІ Міжнародна філологічна 

конференція «Спілкування в інституційному просторі: можливості та виклики», 

23–24 жовтня 2018 р., м. Піла, Польща); Дев’ята Міжнародна науково-практична 

Інтернет-конференція «Діалог мов – діалог культур. Україна і світ», 1–4 листопада 

2018 р., Інститут слов’янської філології Університету Людвіга-Максиміліана, 

м. Мюнхен, Німеччина; 

міжнародних: «Творчість Миколи Куліша у світовому історико-

літературному контексті» (Херсонський державний університет, 10–11 листопада 

2017 р.); «Корифеї української літератури і науки: фундаментальний внесок 

неокласиків» (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 9–

10 листопада 2017 р.); XIV міжнародна наукова інтернет-конференція 

«Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи» (Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, 7 листопада 2017 

р.); Міжнародна науково-практична конференція «Філологічні науки: сучасні 

тенденції та фактори розвитку» (м. Одеса, Південноукраїнська організація «Центр 

філологічних досліджень», 26–27 січня 2018 р.); І Міжнародні Кронеберзькі 

читання «Античність – класика – сучасність» (Харківський національний 

університет імені В. Н. Каразіна, 23 лютого 2018 р.); XVIII International Scientific 

Conference “Modern Scientific Research” (March 23, 2018, Morrisville, USA) ; IX 

щорічна Міжнародна наукова конференція «Літературний процес: полівекторність 

сучасного світу (людина, рух, час, простір)» (Київський університет імені 

Бориса Грінченка, 6–7 квітня 2018 р.); IV Міжнародна наукова конференція 

«Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво 

(постколоніальні стратегії)», (Харківський національний університет імені 

В. Н. Каразіна, 6–7 квітня 2018 р.); III International Scientific Forum of Scientists 

“East – West” (Austria – Russia – Kazakhstan – Canada – Ukraine – Czech Republic),  

April 19–20, 2018, Vienna;  «Українська література в загальноєвропейському 

контексті», конференція присвячена 80-річчю від дня народження Л. Г. Голомб, 

(ДВНЗ Ужгородський національний університет, 19–21 квітня 2018 р.); Problems of 

the Development of Modern Science: Theory and Practice (April 27, 2018, Madrid, 

Spain,); International Scientific and Practical Conference “Modern Philological 

Research: a Combination of Innovative and Traditional Approaches, April 27–28, 2018, 

Tbilisi, Georgia; Scientific and Professional Conference “Science without boundaries – 

development in 21
st
 century – 2018” (August 26, 2018, Budapest, Hungary); 

«Українська філологія: школи, постаті, проблеми», до 170-річчя заснування 

кафедри української словесності у Львівському університеті (Львівський 

національний університет імен Івана Франка, 4–6 жовтня 2018 р.);  «Україністика в 

університеті: до 100-річчя заснування українознавчих кафедр у Київському 

національному університеті імені Тараса Шевченка» (Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, 24–25 жовтня 2018 р.);  «Мова та культура: 

сучасні аспекти співвідношення» (Міжнародний гуманітарний університет, 

м. Одеса, 7–8 грудня 2018 р.); Interntional Scientific and Practical Conference 
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“Philology in EU Countries and Ukraine at the Modern Stage”, December, 21–22, 2018. 

North University Centre of Baia Mare, Baia Mare, Romania; «Художній світ 

Тараса Шевченка» (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

11–12 березня 2019 р.); X щорічна Міжнародна наукова конференція 

«Літературний процес: моделі, матриці, категорії» (Київський університет імені 

Бориса Грінченка, 5–6 квітня 2019 р.); Міжнародна міждисциплінарна науково-

практична конференція «Літератор-інтелектуал у міграційних процесах: виклик для 

пам’яті та ідентичності», International Workshop “B\Orders of Ukrainian Diasporas 

Cultural Representation” (Чорноморський національний університет імені 

Петра Могили, 17–18 травня 2019 р.); Ольвійський форум – 2019: стратегії країн 

Причорноморського регіону в геополітичному просторі: ХІІІ міжнародна наукова 

конференція;  ІІІ Міжнародна наукова конференція «Слов’янські студії» 

(Чорноморський національний університет імені Петра Могили, 6–9 червня 2019 

р.); 

всеукраїнських:  «Інновації в сучасній філологічній науці (до 115-річчя з дня 

народження академіка Григорія Костюка) (Хмельницька гуманітарно-педагогічна 

академія, 25 жовтня 2017 р.); Всеукраїнська наукова конференція (Х щорічні 

Грінченківські читання) «Національне та духовне відродження у спадщині 

Бориса Грінченка» (Київський університет імені Бориса Грінченка, 8 грудня 2017 

р.);  «Комунікативний дискурс: наукова рецепція та стилістика перекладу» 

(Національний університет біоресурсів та природокористування України, м. Київ, 

15–16 березня 2018 р.); ІІ Всеукраїнські наукові читання за участю молодих вчених 

«Філологія початку ХХІ сторіччя: традиції та новаторство» (Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут філології, 24–25 квітня 

2018 р.); Всеукраїнська науково-практична конференція «ІХ Липівські читання» 

(Полтавський університет економіки і торгівлі, 11–12 травня 2018 р.); «Поетика 

художнього тексту» (Херсонський державний університет, 18–19 травня 2018 р.); 

«Філологія та лінгвістика у сучасному світі» (Класичний приватний університет, 

м. Запоріжжя, 24–25 серпня 2018 р.); «Література й історія» (Запорізький 

національний університет, 11–12 жовтня 2018 р.); ІІІ Всеукраїнські наукові читання 

за  участю молодих вчених «Філологія початку ХХІ сторіччя: традиції та 

новаторство» (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 3–4 

квітня 2019 р.);  «Орбіти художнього слова», присвячена 100-річчю доктора 

філологічних наук, професора Григорія Андрійовича В’язовського (Одеський 

національний університет імені І. І. Мечникова, 4–5 квітня 2019 р.); Круглий стіл 

«Гармонія і хаос: єдність чи конфлікт» (Харківський національний педагогічний 

університет імені Г. С. Сковороди, 21 травня 2019 р.); 

щорічних звітних наукових конференціях викладачів, докторантів та 

аспірантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка (2008–2017 роки); 

щорічних звітних наукових конференціях молодих вчених Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка (2008–2016 роки). 

Публікації. Зміст роботи та її основні наукові положення висвітлено в 68 

публікаціях, зокрема, 3 монографіях, 4 посібниках, 31 статті у наукових фахових 
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виданнях України (з них 10 – у міжнародних наукометричних виданнях), 9 статтях 

у закордонних наукових періодичних виданнях, що входять до міжнародних 

наукометричних баз (з них 5 – в іноземних періодичних виданнях англійською 

мовою), 2 статтях у закордонних виданнях, а також у 19 додаткових наукових 

публікаціях.  

Структуру роботи визначено метою та завданнями. Робота містить вступ, 

п’ять розділів, висновки, список використаних джерел (621 позиція). Загальний 

обсяг роботи – 467 сторінок, 409 із яких складає основний текст.   

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У Вступі окреслено актуальність теми дослідження, визначено його об’єкт, 

предмет, мету, завдання, теоретико-методологічну основу, обґрунтовано наукову 

новизну, теоретичне й практичне значення роботи. 

Перший розділ «Теоретико-методологічні передумови моделювання 

фікційної свідомості персонажа в драматургії» присвячено розкриттю 

теоретико-методологічних засад функціонального забезпечення і здійснення 

процесу моделювання фікційної свідомості персонажа в українській драматургії 

20–50-х років ХХ ст., що передбачає категоризацію способів й засобів творення і 

сприйняття внутрішньої реальності героя, обумовлених специфікою побудови 

драматичних творів. 

У підрозділі 1.1. «Концептуальні основи моделювання фікційної 

свідомості персонажа в драматургії» простежено динаміку засадничих понять, 

що окреслюють парадигми функціонування свідомості у теоретичних аспектах. 

Праці С. Кримського, В. Кебуладзе, Р. Пенроуза, Дж. Серля, Д. Чалмерса, 

Е. Гуссерля, М. Хайдеггера, В. Дільтея, Г. Гадамера, Ж. П. Сартра, 

М. Мамардашвілі та ін. репрезентують сутнісне осягнення поняття свідомості у 

філософському дискурсі. За допомогою різних філософських підходів науковці 

вибудовують теоретичні системи функціонування свідомості. 

С. Кримський розглядає свідомість у культурологічній перспективі. 

Дослідник простежує зв’язок між матеріальним та ідеальним, об’єктивним і 

суб’єктивним, який віддзеркалюється у свідомості. Він окреслює складні 

трансформаційні процеси, які відбуваються у свідомості. В. Кебуладзе вивчає 

свідомість крізь призму досвіду, окреслюючи характеристики та параметри досвіду 

свідомості. У концепції свідомості Р. Пенроуза виокремлюються ідеї моделювання 

та самовідтворення інформації, визначення теоретичних передумов 

функціонування свідомості. Д. Чалмерс розглядає свідомість у функціональних та 

сутнісних координатах, окреслюючи складність осягнення самого феномену 

свідомості та визначаючи важливі орієнтири для ідентифікації психологічних та 

феноменальних аспектів свідомості. Дж. Серль, вказуючи на емерджентність 

свідомості, характеризує її основні властивості. 

 У відповідності до концептуальних положень сформульовано базові 

характеристики свідомості як спроможності до багатоманітних форм осягнення, 

здійснюваного у результаті активації внутрішніх параметрів сприйняття, 

усвідомлення, які забезпечують передумови операціональних реакцій на рівні 
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конструювання, динамічного відображення зовнішніх та внутрішніх явищ, їхніх 

трансформаційних перетворень.  

Підрозділ 1.2. «Теоретичний аспект вивчення фікційної свідомості 

персонажа у вимірах драмознавства» присвячено осмисленню наявних в 

українському літературознавстві комплексних досліджень української драматургії 

ХХ ст., у яких систематизовано наукові спостереження над жанрово-стильовими, 

типологічними, ідейно-художніми особливостями драматичних творів, які є 

важливим підґрунтям для аналізу процесів моделювання фікційної свідомості  

персонажа в українській драматургії 20–50-х років ХХ ст.  

Фундаментальні засади аналізу свідомості персонажа у працях українських 

дослідників драматургії становлять: образ героя (Г. Семенюк, М. Кудрявцев, 

С. Хороб), поняття ідеї, драми ідей, дискусійного начала у драматургії 

(М. Кудрявцев), образ автора та протагоніста, свідомість автора та героя 

(М. Шаповал), моделі авторської свідомості, художньої свідомості, відображення 

процесів суспільного усвідомлення та самоусвідомлення у драматургїї (С. Хороб), 

осмислення механізмів функціонування свідомості, розгляд позасвідомих 

феноменів, вивчення окремих драматичних творів як засобів маніпулювання 

масовою свідомістю  (Т. Свербілова, Н. Малютіна, Л. Скорина), міф як 

відображення масової свідомості, міфологічна свідомість (О. Бондарева) та ін. 

У дослідженнях Г. Семенюка, О. Бондаревої, М. Кудрявцева, С. Хороба, 

Т. Свербілової, Н. Малютіної, висловлено низку важливих наукових спостережень 

про складні художні явища, які репрезентують істотні аспекти функціонування 

свідомості (умовність, підтекстовість, багатозначність, абстрактність, імітаційність, 

віртуальність, гіпертекстовість, симуляційність). Увага дослідників до створення 

багатовимірних художніх проекцій, відображень свідомості, що виявляється у 

позиціях творця, інтерпретатора, протагоніста та їхніх можливих комбінаціях, 

утворює передумови для вивчення фікційної свідомості персонажа в українській 

драматургії як визначального фактора художнього моделювання. 

У підрозділі 1.3. «Поняття фікційної свідомості персонажа в 

літературознавчих дослідженнях» на основі когнітивних підходів до вивчення 

літературного твору обґрунтовуються методологічні принципи та теоретичні 

домінанти дослідження фікційної свідомості персонажа у драматургії. 

З’ясовано, що стрімкий та багатовекторний розвиток когнітивних 

літературознавчих студій наприкінці ХХ ст. – на початку ХХІ ст. спричинив появу 

великої кількості достатньо різнорідних досліджень, автори яких зосереджуються 

на специфічних когнітивних вимірах творення, функціонування, сприйняття 

літературного твору, проте обов’язково окреслюють загальні положення 

когнітивної критики з різним ступенем методологічної універсальності. Предметом 

аналізу у цьому підрозділі стають праці з когнітивного літературознавства, у яких 

виокремлюються ті методологічні принципи та теоретичні узагальнення, що 

стають фундаментом для формулювання методології і теоретичних передумов 

дослідження фікційної свідомості персонажа в драматургії. Значна частина 

філософів та літературознавців (М. Фуко, Р. Барт, Ж. Дерріда, Ж. Дельоз, 

Ж. Ф. Ліотар та ін.), теорії яких істотно вплинули на формування концептуальних 
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парадигм наукового світосприйняття у ХХ ст., розглядали поняття свідомості через 

лінгвістичні проекції, у яких вагому роль відігравало розуміння мови як 

універсальної децентралізованої структури. Поняття свідомості, яке відігравало 

істотну роль у концепціях структуралістів і постструктуралістів, стає центральною 

проблемою в умовах зародження та розвитку цілком відмінних наукових моделей 

дослідження у межах когнітивної парадигми. Хоча деякі теоретики когнітивного 

літературознавства (Е. Спольскі, А. Річардсон та ін.) розглядають їх як різновид 

постструктуралістських концепцій. Західноєвропейське та американське 

літературознавство представило чимало теорій дослідження способів художньої 

репрезентації поняття свідомості у художній літературі. У 2004 році А. Річардсон 

здійснив класифікацію різних напрямів когнітивних літературознавчих студій 

[Richardson A. Studies in Literature and Cognition: A Field Map // The Work of Fiction: 

Cognition, Culture and Complexity / edited by Alan Richardson and Ellen Spolsky. 

Aldershot: Ashgate, 2004. p. 1-29]. Проблеми функціонування мозку, динаміка 

процесів пізнання у літературознавчих проекціях є важливими компонентами 

наукових концепцій когнітивної наратології (М. Флудернік, Д. Герман, А. Палмер, 

М. Ян та ін.), когнітивної риторики (М. Тернер та ін.), концептуальної інтеграції 

(Ж. Фоконьє, М. Тернер та ін.), когнітивної поетики (Р. Цур, П. Стоквел, П. Хоган 

та ін.), когнітивної естетики сприйняття (Е. Есрок, Е. Скеррі та ін.), когнітивного 

матеріалізму й історизму (Е. Спольскі, Е. Харт, М. Крейн та ін.), біопоетики 

(Дж. Керолл, Б. Кук та ін.) як складових частин когнітивного літературознавства.  

Серед праць, в яких фігурує поняття  фікційної (вигаданої) свідомості в 

художніх творах варто назвати: М. Карраччоло «Вигадана свідомість: довідник для 

читача», Л. Зуншин «Теорія розуму і експериментальна репрезентація вигаданої 

свідомості». Поняття свідомості використовується у працях Д. Бродеріка 

«Свідомість і наукова фантастика», K. Найбпора «Репрезентація свідомості у прозі 

МакЕвана» та ін. 

 У закордонній гуманітаристиці когнітивні аспекти увиразнюються в 

дослідженнях М. Берка, Л. Германа і Б. Вервіка, Дж. Данверса, Т. Кейва, К. Келена, 

Д. Кон, А. Палмера, А. Річардсона, Б. Річардсона, П. Стоквелла, М. Тернера, 

М. Флудернік, В. Хейні, В. Чейфа та ін. Когнітивне літературознавство потужно 

розвивається в межах когнітивної наратології. Об’єктом дослідження когнітивної 

наратології, представленої роботами Л. Германа, Б. Вервіка Д. Кон, А. Палмера, 

Б. Річардсона, М. Флудернік та ін., впродовж тривалого часу були прозові твори. 

Проте теоретичні напрацювання дозволили науковцям спроектувати аналітичні 

осягнення у сферу трансжанрових досліджень. Завдяки працям А. Нюннінга, 

Р. Зоммера, Б. Річардсона, М. Флудернік та ін. відбулося включення драми у 

царину наратології, що дало можливість літературознавцям екстраполювати 

теоретичні здобутки когнітивної наратології на вивчення драматичних творів.  

Значний сегмент когнітивного літературознавства становлять праці, 

присвячені вивченню різних аспектів конструювання свідомості персонажів у 

драматургії. Дослідження фікційної свідомості драматичних персонажів в 

американській та західноєвропейській гуманітарній науці представлене у працях 

В. Герман, Х. Портера Еббота, Ш. Нера, Р. Кортні, Л. Хоган, П. К. Хогана та ін. 



12 
 

У фокусі досліджень науковців перебувають: відображення внутрішнього 

світу героїв за допомогою внутрішнього мовлення та відтворення імовірних 

внутрішніх станів персонажів на основі їхніх зовнішніх проявів; аналіз механізмів 

зовнішніх взаємодій героїв у художніх творах, які визначаються процесами, що 

відбуваються у їхній свідомості, та водночас детермінують ці процеси; вивчення 

рецептивних аспектів художнього тексту, які розглядаються як двосторонні 

процеси утворення художньої реальності та функціонування свідомості; спроби 

розгляду первинної свідомості як абсолютного сприйняття (розуміння), прямого 

(неопосередкованого) знання, позбавленого ототожнень, та його відображення у 

літературі; конструювання різноманітних образних схем як способів ментальних 

проекцій, що структурують простір художнього твору; аналіз способів побудови 

ментальних просторів.  

Загалом наукова цінність усіх проаналізованих праць авторів зумовлюється 

перш за все можливостями переосмислення та подальшої модифікації теоретичних 

постулатів, сформульованих дослідниками, для побудови методологічних засад 

дослідження способів, форм та засобів конструювання фікційної свідомості 

персонажа у драматургії. Вивчення специфіки втілення фікційної свідомості 

здійснювалося з урахуванням таких теоретичних положень:  

 свідомість персонажа моделюється з урахуванням загальних принципів 

функціонування свідомості;  

 водночас ці принципи адаптуються до умов репрезентації фікційної 

свідомості персонажа в межах фікційного світу;  

 співвідношення фікційної свідомості (персонажа) та реальної свідомості 

(автора) визначаються формуванням базових схем, що здійснює автор, у 

межах яких розгортається свідомість героя;  

 фікційна свідомість персонажа визначається способами і показниками 

творення  художньої віртуалізації.  

У підрозділі 1.4. «Параметри моделювання фікційної свідомості 

персонажа в драматургії» окреслено основні принципи моделювання фікційної 

свідомості персонажа в драматичних творах. 

Драматичну дію та драматичний конфлікт визначено як основні компоненти 

художньої структури драматичних творів, що забезпечують акумулювання 

художнього потенціалу для моделювання фікційної свідомості героя. Розвиток 

драматичної дії та розгортання драматичного конфлікту супроводжуються 

внутрішніми трансформаціями, які відбуваються у свідомості дійових осіб 

внаслідок здобуття нового досвіду. Наступні дії персонажів детермінуються новим 

рівнем свідомості, здобутим у процесі здійснення попередніх дій. Дії та вчинки 

фіксують зміни у свідомості героїв і водночас визначають їх. Фікційна свідомість 

та форми її трансформаційного втілення визначають динаміку існування 

персонажа, яка виявляється у кореляціях між утворенням ментальних конструкцій 

та їхнім матеріалізованим вираженням, що особливо чітко простежуються в 

драматичних творах, у художній структурі яких закладений принцип динамічного 

розвитку. Дія драматичного твору розглядається як спосіб оприявнення визначених 

аспектів свідомості персонажів, оскільки через дію відбувається втілення 



13 
 

ментальних проекцій дійових осіб, представлених ідеями, переконаннями, 

намірами тощо.  

На основі наукових напрацювань з теорії та історії вітчизняної й світової 

драми, а також концептуальних положень когнітивного літературознавства 

сформульовано визначення понять, необхідних для моделювання фікційної 

свідомості персонажа в драматургії 20–50-х рр. ХХ ст. 

Фікційна свідомість персонажа постає у вигляді сконструйованої автором 

твору здатності героя усвідомлювати внутрішні та зовнішні реалії у комплексах і 

системах їхніх кореляцій, що зумовлює формування мережі визначених смислів, 

яка детермінує ідентифікацію та дії персонажа у межах фікційного світу.  

Внутрішня реальність героя являє собою сукупність характеристик, 

актуальних для сприйняття героя, які утворюються внаслідок накладання різних 

внутрішніх проекцій персонажа на інтеріоризовані зовнішні реалії, що формує 

відносно замкнений внутрішній простір існування персонажа, функціональність 

якого визначається рівнем усвідомленості героя та співвіднесеності його із 

об’єктивною дійсністю. 

Ментальні (внутрішні) проекції представляють перенесення (накладання) 

ментальних конструкцій персонажа на зовнішню реальність, яке призводить до 

відносних видозмін дійсності внаслідок дій героя в запрограмованих умовах, що 

створює різні можливості для самовираження персонажа (від моделювання 

дійсності і здійснення певних змін до деструкції і самодеструкції внаслідок 

істотних розбіжностей між реальністю та проекціями персонажа). 

Ментальний образ – внутрішній репрезентант будь-яких реалій у вигляді 

ментально сконструйованого знаку, що містить інформацію про ментально 

експліковані характеристики відображуваного (створеного) у фікційній свідомості 

об’єкта (явища). 

Ментальна конструкція (модель) складається із сукупності понять, 

утворених шляхом формування ментальних відповідників будь-яких реалій 

дійсності, про зовнішні та внутрішні феномени, алгоритми їх дії, взаємозв’язку, 

континуальності. 

Ментальний (внутрішній) простір – внутрішній простір у свідомості 

персонажа, який вміщує певну динамічну систему ментальних конструкцій, що 

формує визначені моделі сприйняття, усвідомлення, реагування героя на 

концептуально цілісні компоненти понятійно перетвореної реальності, втіленої в 

художньому творі. Ментальний простір розглядається як багатовимірне поняття, 

що включає різні плани репрезентації на рівні обширу, який вміщує усю сукупність 

ментальних процесів, та у фрагментованому вигляді, що корелює із окремими 

ментально перетвореними явищами. 

Художня віртуалізація – перекодування реальності за допомогою 

ментальних відповідників матеріальної дійсності у вигляді образів, знаків, понять з 

різними рівнями абстрактної репрезентації.  

Доведено доцільність розгляду моделювання фікційної свідомості персонажа 

шляхом вивчення змодельованих внутрішніх параметрів героя, які проектуються в 

різні виміри та визначають координати персонажа в просторі художнього твору; за 
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допомогою складних комбінацій ментальних образів, на основі яких персонаж 

утворює мережу віддзеркалень фікційної дійсності; через сукупність ментальних 

конструкцій, які формують каркас внутрішньої реальності героя, що забезпечує 

можливі варіанти співвідношень і взаємодій із зовнішньою дійсністю в 

драматичному творі; шляхом аналізу ментальних просторів, що виконують 

функцію внутрішніх обширів осягнення персонажа, визначених його 

переживаннями окремих аспектів фікційної реальності в зовнішніх та внутрішніх 

проекціях. 

Другий розділ «Темпоральні характеристики моделювання фікційної 

свідомості персонажа в українській драматургії першої половини 20-х років 

ХХ ст.» присвячено теоретичному аргументуванню доцільності вивчення фікційної 

свідомості персонажа як здатності до динамічного усвідомлення та реагування, яке 

відбувається внаслідок осягнення визначених реалій фікційної дійсності. 

Важливого значення у характеристиці досвіду фікційної свідомості набувають 

часові координати, оскільки трансформаційні процеси у фікційній свідомості 

героїв драматурги співвідносять із плином часу, який детермінує будь-які 

перетворення. 

У підрозділі 2.1. «Драматична дія як показник перетворень фікційної 

свідомості персонажа в драматичних поемах Ю. Липи» визначено домінування 

фікційної свідомості над зовнішніми перипетіями у драматичних поемах автора, 

що спричинює включення їх у структуру внутрішньої реальності драматичних 

персонажів. Фікційна свідомість персонажів абсорбує зовнішні реалії у вигляді 

ментальних образів і конструкцій, якими оперують дійові особи у творах. Автор 

демонструє своєрідну герметизацію драматичної дії у свідомості героїв, що 

поступово трансформується в єдину реальність. 

Доведено, що драматичні поеми Ю. Липи («Корабель, що відпливає», 

«Троянда з Єрихону», «Слово в пустині», «Поєдинок», «Бенкет», «Сон про 

ярмарок», «Цар-дівиця») характеризуються концентрацією художнього зображення 

на внутрішніх параметрах світосприйняття героїв, на внутрішніх механізмах 

розвитку процесів, ситуацій, на лініях їхнього перетину та взаємозумовленостей. 

Прикметною ознакою драматичних поем Ю. Липи є інтелектуалізм, що 

виявляється у формуванні нової світоглядної системи, яка передбачає утворення 

складних ментальних проекцій як способу усвідомлення; філософська 

заглибленість, яка спрямовує художній пошук драматурга у сфери абстрактних 

осягнень, що змінює сутність конкретики у його творах, забезпечуючи зв’язок із 

глибинними першоосновами; зосередженість на внутрішньому плані зображення, 

яка передбачає відтворення процесів, які відбуваються у фікційній свідомості 

дійових осіб, та просторі фікційної свідомості, що утворює обшири розгортання 

драматичної дії.  

Визначено, що драматурга насамперед цікавлять внутрішні інтенції, які 

вказують на двосторонній зв’язок фікційної свідомості персонажів із матеріальним 

світом, у якому вона існує й розвивається. Автор досліджує форми різнорівневої 

взаємодії через формування тих перетворень, які визначають спосіб подальшого 

розгортання внутрішніх та зовнішніх перипетій. Ю. Липа виокремлює істотні 
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фактори, які зумовлюють процеси трансформації фікційної свідомості; з’ясовує 

особливості співвідношення реального й ілюзорного; розглядає свідомість 

персонажів як внутрішній простір  творення уявного і дійсного та їхніх зіставлень. 

В образах дійових осіб автор втілює поняття трансформації свідомості, яке 

визначає перехід до інших внутрішніх станів з плином часу, які розширюють межі 

інтелектуального й емоційного сприйняття. Трансформаційні зміни у драматичних 

поемах Ю.  Липи визначають  спосіб осягнення глибинних інтенцій фікційної 

свідомості персонажів і закономірностей буття, вказуючи на складність й 

неоднозначність відображених процесів. 

У підрозділі 2.2. «Моделювання фікційної свідомості персонажа через 

конфлікт у драматичних творах Є. Карпенка» розглянуто драматичний  

конфлікт як показник видозмін фікційної свідомості персонажів внаслідок 

протистояння (протиборства) дійових осіб, обумовленого причинно-наслідковими 

зв’язками, що визначені їхньою тривалістю у часі. 

З’ясовано, що моделювання фікційної свідомості у п’єсах Є. Карпенка («В 

долині сліз», «Момот Нір», «Осінньої ночі», «Едельвайс», «Святого Вечера») 

визначається різними факторами: впливом деформованої соціальної та 

міжособистісної взаємодії, що спричинює внутрішні спотворення у свідомості 

дійових осіб; накладанням викривлених ментальних конструкцій персонажів на 

негативні маніфестації зовнішньої дійсності; жорстким зовнішнім 

конституюванням кордонів фікційної свідомості та умов її функціонування; 

абсолютизованими проекціями фікційної свідомості персонажів. 

У творах Є. Карпенка відбувається зрівноважування внутрішніх і зовнішніх 

параметрів зображення, проте суперечності у фікційній свідомості дійових осіб 

стають основоположними показниками утворення конфлікту. Драматична дія 

формується через  взаємодію зовнішніх відповідностей і невідповідностей 

негативним та нейтральним станам фікційної свідомості персонажів. Розвиток 

драматичного конфлікту прив’язаний до відображення внутрішніх процесів, які 

відбуваються у свідомості дійових осіб. Проекції фікційної свідомості персонажів 

виконують роль рушійних факторів розвитку конфлікту, оскільки відтворюють 

внутрішні неузгодженості та хаотичність свідомості героїв, які вступають у 

взаємодію із зовнішніми суперечностями. Переключення зображення зі свідомості 

дійових осіб на зовнішній плин подій визначається різними репрезентаціями 

драматичного конфлікту, що постає мірилом відносної істинності. Особливості 

конструювання свідомості дійових осіб визначаються жанрово-стильовими 

показниками.  

Твори Є. Карпенка засвідчили звернення драматурга до морально-етичних 

проблем, які визначають і визначаються своєрідністю функціонування фікційної 

свідомості персонажів та особливостями соціального впорядкування. Через 

означені проблеми драматург художньо аналізує буттєві закономірності, простежує 

рівні та етапи розвитку фікційної свідомості героїв. Драматична дія охоплює 

відтворення матеріальних реалій, які стають основою для проявів та розгортання 

внутрішніх інтенцій дійових осіб. Конфлікт базується на протистоянні, яке 
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розгортається в особистісній, міжособистісній та об’єктивно реальній площинах, 

що формує значну кількість суперечливих взаємоперетинів та взаємодій.  

У підрозділі 2.3. «Жанрові та стильові прикмети моделювання фікційної 

свідомості персонажа в драматургії М. Ірчана, Я. Мамонтова, Д. Николишина, 

Д. Гунькевича» визначено парадигмальні характеристики драматичних творів, що 

охоплюють жанрово-стильові параметри, утворюючи необхідний смисло-художній 

каркас, у межах якого втілюється і яким визначається моделювання фікційної 

свідомості персонажа.  

Наголошено, що твори М. Ірчана, Д. Николишина, Д. Гунькевича 

демонструють своєрідну редукцію фікційної свідомості дійових осіб до рівня 

зовнішніх відображень. Фікційна свідомість героїв функціонує в результаті 

відображення зовнішніх подій, ситуацій та реагування на них. Водночас 

драматурги підкреслюють відносну відокремленість фікційної свідомості дійових 

осіб від зовнішньої дійсності, яка її детермінує, що виявляється у непрогнозованих 

вчинках, протистояннях героїв.  

У драмах (М. Ірчан, Я. Мамонтов) фікційна свідомість дійових осіб 

зображується через відтворення внутрішніх перевантажень, що постають 

показниками зовнішніх перипетій. У мелодрамах (Д. Николишин, Д. Гунькевич) 

увага зосереджується на конструюванні фікційної свідомості героїв крізь призму 

міжособистісних взаємин, які перебувають у центрі художнього зображення. 

 Стильові особливості визначають сутнісну наповненість категорії фікційної 

свідомості у драматичних творах. Естетика символізму (Я. Мамонтов) розкриває 

приховані грані фікційної свідомості персонажів. Стилістика експресіонізму 

(М. Ірчан) визначає загостреність відображених процесів у фікційній свідомості 

героїв. Романтичне світосприйняття (Я. Мамонтов, Д. Николишин, Д. Гунькевич) 

сприяє підкресленню індивідуалізованих особливостей фікційної свідомості 

дійових осіб.  

У третьому розділі «Інтенціональні координати моделювання фікційної 

свідомості персонажа в українській драматургії другої половини 20-х років 

ХХ ст.» інтенціональність розглянуто у конструктивних та операціональних 

площинах як властивість фікційної свідомості до осягнення будь-яких реалій у 

вигляді ментальних образів та моделей, що мають еквіваленти у зовнішній 

художній дійсності; у вигляді ментальних конструкцій, які є результатом 

самозамкненої когнітивної діяльності персонажів; у вигляді уявлень про 

самозавершені образи героїв, сформовані самими героями. 

У підрозділі 3.1. «Моделювання фікційної свідомості персонажа у 

неоромантичній драматургії Л. Старицької-Черняхівської, М. Семенка» 

проаналізовано взаємозумовленості перетворень фікційної свідомості і реальності 

в рамках інтенціональних координат моделювання фікційної свідомості персонажа 

в драматичних творах.  

Доведено, що моделювання фікційної свідомості персонажа у 

неоромантичній драматургії ілюструє складну взаємодію свідомості дійових осіб із 

зовнішньою реальністю, результатами якої стають зовнішні зміни, що мають 

значний вплив на масове світосприйняття, соціальну структуру, подальший 
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історичний розвиток, та наступні переосмислення героїв. Особливості 

відображення фікційної свідомості дійових осіб у драмі «Напередодні», трагедіях 

«Іван Мазепа», «Розбійник Кармелюк» зумовлюються показом масштабних намірів 

і дій видатних культурних й історичних діячів, реалізація яких у дійсності 

супроводжується глобальними перешкодами. Письменниця відтворює 

всеохопність фікційної свідомості дійових осіб, що парадоксально перешкоджає 

втіленню ідей героїв як таких, що випереджають історичний час. У моделюванні 

фікційної свідомості головної героїні з твору «Маруся Богуславка» М. Семенко 

зосереджує увагу на загостреному внутрішньому конфлікті героїні, яка страждає 

від болісних рефлексій над смислом буття. 

У підрозділі 3.2. «Принципи неореалістичного історизму у моделюванні 

фікційної свідомості персонажа в драматичних творах К. Буревія, 

Г. Хоткевича» виявлено інтенціональні виміри моделювання фікційної свідомості 

персонажів на основі реалізмоцетричних принципів. 

Аргументовано, що у драмі «Павло Полуботок» К. Буревій зосереджує увагу 

на образові наказного українського гетьмана, який намагався у несприятливих 

умовах захистити інтереси України, що зумовило розвиток драматичної дії у межах 

істотної саморедукції. Проекції зовнішніх обмежень відображаються у фікційній 

свідомості головного персонажа. Фікційна свідомість персонажа проходить різні 

етапи: функціонування у визначених межах; формування ідеалів; намагання їх 

реалізувати; руйнування утворених ідеалів як недієздатних. Письменник 

конструює багатовекторний драматичний конфлікт, у якому важливим і 

визначальним для художньої структури твору виявляється зіставлення і своєрідне 

протистояння ідей героя та об’єктивній реальності.  

Форми відображення фікційної свідомості героя в різних частинах тетралогії 

«Богдан Хмельницький» Г. Хоткевича мають різне вираження, що обумовлюється 

окресленими художніми параметрами. Важливу роль у драмі відіграє авторська 

оцінка можливостей та наслідків діяльності гетьмана, через яку увиразнюються 

характеристики усвідомленості намірів та дій героя. Рецепція дій гетьмана різними 

дійовими особами (представниками українського селянства, козацтва, тогочасних 

політичних еліт) посилює контрасти художнього зображення, віддзеркалюючи 

контроверсійні явища у фікційній свідомості головного героя. Водночас 

письменник показує внутрішні зрушення у свідомості гетьмана, які демонструють 

досягнення певних аспектів розуміння, що залишалися до певного моменту поза 

увагою головного героя тетралогії. 

Історична драматургія відтворює процес взаємодії фікційної свідомості 

героїв і реальності через зображення ідей (концепцій, намірів) дійових осіб, які 

стають показниками переламних перетворень у їхній свідомості, що програмують 

зміни у розвитку подій. Процес реалізації сконструйованих фікційною свідомістю 

дійових осіб ментальних образів дійсності змінює реальність, та запускає процес 

нищення героїв, спричинений впливами на окремі фрагменти дійсності, що 

перетворюють усю дійсність, й повертаються до героїв у тих варіаціях, які вони не 

враховували (не передбачали) у своїх проекціях.  
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У підрозділі 3.3. «Ілюзії як засіб моделювання фікційної свідомості 

персонажа в драматичних творах М. Куліша, В. Винниченка, І. Дніпровського» 

досліджено нереалістичні ментальні конструкції персонажів, які визначають 

особливості функціонування фікційної  свідомості дійових осіб.  

Обґрунтовано, що в драматичних творах М. Куліша («Патетична соната», 

«Народний Малахій»), В. Винниченка («Пророк»), І. Дніпровського («Яблуневий 

полон») специфічними формами взаємодії фікційної свідомості персонажів і 

зовнішньої реальності, що активізує і максимально підсилює внутрішні деформації, 

виявляються ілюзії як конструкти, що віддзеркалюють накладання зовнішніх 

спотворень на ідейні викривлення у свідомості героїв. Драматичний конфлікт має 

складну побудову через розпорошення, фрагментацію та змішування понять, 

внаслідок яких відбувається зрощення та гібридизація несумісних феноменів  у 

фікційній свідомості героїв. У п’єсах відтворюється умовна замкнутість утвореної 

свідомістю персонажів ілюзорної реальності. Іншим аспектом взаємодії 

виявляється розсипання ілюзій від зіткнення із зовнішнім світом. Нищення ілюзій 

виявляється шляхом наближення до дійсності, якому протистоять персонажі, що 

сприяє подальшому ускладненню драматичного конфлікту у фікційній свідомості 

героїв. 

Драматурги осмислили ситуації невизначеності у кризових моментах, 

відтворили наслідки прагнення дійових осіб порятуватися від неприйнятної для 

них реальності за допомогою ілюзій. Ілюзії показані одночасно як каталізатори 

руйнівних перетворень, і як фрагменти фікційної свідомості дійових осіб, що 

поступово поглинули свідомість персонажів. 

Інтенціональні параметри моделювання фікційної свідомості дійових осіб 

визначаються різними співвідношеннями конструктивних та операціональних 

детермінант, що охоплюють процеси творення та використання ментальних 

конструкцій персонажами для взаємодій. Інтенціональність фікційної свідомості 

героїв зумовлюється внутрішніми і зовнішніми екстраполяціями на рівні 

конструювання та втілення ідей дійовими особами. Віддзеркалення проекцій 

фікційної свідомості персонажів у буттєвих площинах визначаються різним рівнем 

та характером матеріалізації. В аналізованих творах  драматурги демонструють 

специфічні кореляції зовнішньої та внутрішньої реальності через 

взаємовідштовхування, які видозмінюють і фікційну свідомість драматичних 

персонажів, і зовнішню дійсність. Обернена взаємодія сприяє увиразненню 

розбіжностей, які набувають визначального характеру в утворенні перехідних 

форм фікційної реальності.   

У четвертому розділі «Моделювання фікційної свідомості персонажа 

шляхом творення альтернативних версій реальності в українській 

драматургії 30-х років ХХ ст.» розкрито механізми моделювання фікційної 

свідомості персонажа на основі формування варіантів альтернативної реальності, 

яка постає своєрідною противагою зовнішньому світу героїв у таких аспектах: як 

створення ідеального варіанту дійсності для втілення інтенцій дійових осіб 

(І.Кочерга); як формування погіршеної версії реальності внаслідок вимушеного 
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ескапізму героїв (М. Куліш, О. Олесь); як емфатичне увиразнення національних, 

екзистенційних, буттєвих відмінностей (Г. Лужницький, С. Ковбель та ін.). 

Доведено, що формування іншої реальності в драматургії 30-х років виконує 

структуротвірні функції та генерує художній смисл, оскільки рух драматичної дії 

зумовлюється експліцитними та імпліцитними зіставленнями різних планів 

дійсності, межа між якими проходить через фікційну свідомість дійових осіб. Інша 

реальність, сконструйована фікційною свідомістю персонажів, стає формою її 

самовияву та умовно самостійного існування, що набуває матеріалізованого 

втілення з різною мірою міметичності (неміметичності). 

У підрозділі 4.1. «Моделювання фікційної свідомості персонажа у площині 

метафізичних та філософських символів у драматургії І. Кочерги, М. Куліша» 

проаналізовано твори «Свіччине весілля», «Майстри часу», «Маклена Граса» з 

позиції конструювання художніх смислів, співвідносних із формами відображення 

фікційної свідомості. 

З’ясовано, що фікційна свідомість головних героїв драматичної поеми 

«Свіччине весілля» І. Кочерги стає простором розгортання та реалізації 

фундаментальних ідей, які корелюються із  народним самовираженням, та значною 

мірою його визначають і структурують. Фікційна свідомість персонажів у драмі 

І. Кочерги «Майстри часу» розглядається автором як вмістилище різних ідей. 

Письменник показує паралельне співіснування концепцій, що супроводжувалося 

поступовим згасанням однієї із них і підсиленням іншої. Мотивація переконань 

дійових осіб та їхньої динаміки у творі визначається ідеологічними параметрами, 

які водночас здобувають філософське підґрунтя, оскільки зумовлюються  

осмисленням складних світоглядних категорій. Зміни у фікційній свідомості 

дійових осіб засвідчують формування різних рівнів їхньої самоідентифікації та 

сприйняття зовнішніх реалій.  

Гротескність світу, зображеного М. Кулішем у трагедії «Маклена Граса», 

обумовлюється знеособленням персонажів. Автор показав граничні прояви 

фікційної свідомості, яка застрягла в матеріальному, позбувшись основних її 

атрибутів у вигляді сприйняття, усвідомлення, творення. Відсутність внутрішнього 

духовного смислу призводить до абсолютизації абсурдності людського буття, якої 

дійові особи не помічають.  

Фікційна свідомість дійових осіб, заломлюючись крізь призму філософських 

та метафізичних символів у драматичних творах І. Кочерги і М. Куліша, утворює 

багатовимірні проекції, які координуються із різними процесами у фікційній 

свідомості персонажів, що охоплюють зовнішнє сприйняття, інтеріоризацію, 

осягнення закономірностей, утворення нових кореляцій, ускладнення системи 

смислових та образних співвідношень. Багатошарові символи розкривають смисли 

через інші смисли, що створює розгалужену мережу ізоморфних образів та понять 

як структурних компонентів реальності, спроектованої фікційною свідомістю 

героїв. Драматичний конфлікт розгортається шляхом протиставлення різних 

ментальних просторів у фікційній свідомості персонажів. 

У підрозділі 4.2. «Міфологізовані моделі фікційної свідомості персонажа в 

драматичних творах О. Олеся» встановлено, що міфологізовані моделі фікційної 
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свідомості дійових осіб у драматургії О. Олеся утворюються за рахунок 

абсолютизації системи ментальних образів, конструкцій і проекцій персонажів та 

(або) розміщення їх у вигаданому та (або) оніричному  просторі, за допомогою 

чого герої утворюють іншу реальність, що визначає координати функціонування 

фікційної свідомості персонажів. У відображенні фікційної свідомості дійових осіб 

у творах «Земля обітована», «Ніч на полонині» вагому роль відіграє міфологізація 

як процес відтворення сталих ментальних структур та обширів внаслідок 

виокремлення абстрагованих значень у певних ідеях, образах, процесах тощо та 

піднесення їх до рівня завершених художній елементів, які самовідтворюється 

через підсилення та внутрішній розвиток їхніх іманентних ознак. У п’єсі «Земля 

обітована» фікційна свідомість дійових осіб функціонує, спираючись на 

міфологічні концепти, що мають ідеологічне підґрунтя. У п’єсі «Ніч на полонині» 

представлений міфологічний простір, у який включена і в якому виявляється 

фікційна свідомість дійових осіб. 

Утворена фікційною свідомістю реальність розгортається всупереч дії самої 

свідомості  дійових осіб, що спричинює розвиток внутрішнього конфлікту та його 

подальшу трансформацію у зовнішні площини. Фікційна свідомість персонажів 

формує механізм протистояння об’єктивній дійсності, внаслідок дії якого герої 

приходять до масштабного самозаперечення. 

У підрозділі 4.3. «Моделювання фікційної свідомості персонажа у 

категоріях свого – чужого в драматичних творах Г. Лужницького, С. Ковбеля, 

М. Чирського, Д. Гунькевича, Л. Мосендза» визначено, що категорія свого – 

чужого структурує фікційну свідомість дійових осіб, яка функціонує в чітко 

визначених кордонах, перетворюючи діалогічність та будь-які двосторонні процеси 

на більшою або меншою мірою загострене протистояння. Альтернативні версії 

реальності, породжені фікційною свідомістю персонажів, вибудовуються за 

принципом відсікання гетерогенних складників, ідентифікованих дійовими 

особами як руйнівні (загрозливі), та формування гомогенних ментальних 

просторів. Дихотомія свого – чужого визначається концептуальними домінантами 

у фікційній свідомості персонажів, які обумовлюють характеристики їхніх 

ментальних проекцій, що прокреслюють напрями розвитку драматичного 

конфлікту. 

У п’ятому розділі «Виміри художньої віртуалізації у моделюванні 

фікційної свідомості персонажа в українській драматургії 40–50-х років ХХ 

ст.» проаналізовано нові художні і смислові площини у драматичних творах, що 

виявилися результатом  релятивізації будь-яких параметрів буття та фікційної 

свідомості і водночас засвідчили потребу пошуку ідейних, екзистенційних, 

художніх орієнтирів. У драматичних творах втілені різні виміри художньої 

віртуалізації, що формуються шляхом використання багатоманітних ментальних 

відповідників матеріальної дійсності, які характеризуються різними параметрами 

вираження перетворених абстрактних значень і смислів. 

Доведено, що виміри художньої віртуалізації, які визначаються різними 

формами реалістичного зображення та багатоманітними формами художньої 

умовності, визначають способи моделювання фікційної свідомості персонажа в 
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драматургії. Конфігурації фікційної свідомості дійових осіб драматургії 40–50-х 

років характеризуються поглибленням художньої та смислової інтенсивності і 

визначають розмивання структурних та семантичних кордонів драматичних творів, 

що увиразнюються через генералізацію, спрямовану на відображення глобальних 

процесів із релятивними імплікаціями; трансгресію, що постає у вигляді долання 

окреслених меж; відчуження у формах абстрагування, заперечення; заміщення 

смислів, дискретність форми та змісту, експериментальні суміщення понять, 

образів, площин; абсурдизацію. 

У підрозділі 5.1. «Полістилістика у моделюванні фікційної свідомості 

персонажа в драматургії Л. Коваленко» простежено відображення фікційної 

свідомості персонажів у творах Л. Коваленко («Домаха», «Героїня помирає у 

першім акті», «Ксантіппа», «Неплатонівський») засобами реалістичного письма та 

засобами художньої умовності. Проілюстровано, що у моделюванні фікційної 

свідомості персонажів в драматичних творах Л. Коваленко репрезентується 

художнє осягнення проблем особистісного, національного, світоглядного 

самозбереження в умовах зовнішнього пригнічення й руйнування. Структура 

конфлікту визначається різними формами і рівнями протистояння, що охоплюють 

внутрішні, зовнішні прояви та їхні взаємовпливи. Конфлікт у п’єсах засновується 

на протиставленні протилежних інтенцій дійових осіб, й відображає 

закономірності функціонування фікційної свідомості героїв. Свідомість персонажів 

протистоїть колективній свідомості, охопленій деструктивними ідеями та 

стереотипами. Для відображення процесів, які становлять ідеологічні проекції, 

авторка використовує засоби художньої умовності, що сприяє формуванню різних 

смислових вимірів та їхніх  взаємоперетинів у фікційній свідомості дійових осіб.  

Свідомість дійових осіб Л. Коваленко використовується як засіб 

емерджентного перемикання між вимірами художньої реальності, утворених 

внаслідок різноступеневих абстрагувань.   

У підрозділі 5.2. «Варіанти імовірностей у моделюванні фікційної 

свідомості персонажа у драматичних творах Ю. Косача» проаналізовано п’єси 

Ю. Косача, які репрезентують нові художні засоби в конструюванні художнього 

простору драматичних творів, що включають різні форми репрезентації фікційної 

свідомості дійових осіб, оскільки письменник акцентує увагу на суб’єктності 

одночасного сприйняття і формування зображених процесів та ситуацій. 

Своєрідність розгортання драматичної дії у п’єсах автора зумовлюється 

конструюванням внутрішньої реальності дійових осіб, відображенням своєрідних 

взаємоперетікань та взаємодій між фікційною свідомістю героїв та зовнішньою 

дійсністю, яка визначається особливостями світосприйняття персонажів 

Обґрунтовано, що фікційна свідомість головного героя твору Ю. Косача 

«Дійство про Юрія-переможця», яку охоплюють інтенсивні та динамічні внутрішні 

процеси, представляє специфічну альтернативу до зовнішніх реалій. Драматург 

фокусує увагу на внутрішніх колізіях, які переживає Юрій, підкреслюючи 

внутрішню силу персонажа, здатного утворити своєрідну паралельну реальність, у 

якій, однак, герой потерпає від нерозв’язних внутрішніх конфліктів, що одночасно 

програмують зовнішні перипетії та підсилюються ними. 
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У фікційній свідомості Тимоша Хмельницького з твору «Облога» 

кристалізуються концепції перетворення України. Сполучаючись із результатами 

втілення, набуваючи зримих обрисів, ідеї гетьманича виходять за межі конкретної 

реалізації й набувають вигляду національного міфу. Фікційна свідомість головного 

героя у драматичній поемі Ю. Косача акумулює історіософські ідеї. 

Драма «Кортез і Безталанна» побудована за принципом протиставлень, які 

поступово, з розвитком драматичної дії, перетікають у свою протилежність, що 

демонструють закономірності внутрішніх трансформацій у фікційній свідомості 

персонажів та відповідних їм зовнішніх змін. У творі протиставлення закодоване в 

образах головних героїв, що віддзеркалює назва драми. Драматург зіставляє різні 

ціннісні системи дійових осіб, які змінюються під час їхньої особистісної взаємодії. 

Важливим аспектом цих взаємодій виявляється формування ілюзій, які ефемерно 

видозмінюють їхнє сприйняття реальності. 

У драматичних творах Ю. Косача фікційна свідомість персонажів 

представлена як простір формування і проекції імовірних версій реальності, що 

набувають матеріалізованих форм внаслідок відображення перетворювальних 

ефектів від фантазій (уявлень) героїв. Контроверсійність фікційної свідомості 

дійових осіб стає парадоксальним способом подолання суперечностей дійсності. 

Особливості моделювання фікційної свідомості персонажів у драматургії 

Ю. Косача зумовлюються настановами автора на формування внутрішніх проекцій, 

які виявляють імовірні можливості зміни зовнішніх реалій.  Умоглядний характер 

змін дає змогу героям формувати та миттєво видозмінювати сценарії розвитку у 

відповідності до внутрішніх процесів, особливостей сприйняття тощо. Крізь умовні 

розлами реальності, представлені зовнішніми перетвореннями, супроводжувані 

емоційними реакціями дійових осіб, утворюються передумови для фокусування на 

відтворенні складних процесів, які відбуваються у фікційній відомості героїв, що 

набувають домінуючого значення.  

У підрозділі 5.3. «Моделювання фікційної свідомості персонажа за 

допомогою прийомів одивнення у п’єсах І. Костецького» драматургію 

письменника досліджено в аспектах осягнення нових художніх форм, які сприяють 

смисловому та художньому ускладненню п’єс, трансформації їхнього змісту, 

переосмисленню ролі і значення структурних компонентів драми. 

З’ясовано, що у творах «Близнята ще зустрінуться» та «Дійство про велику 

людину» І. Костецький використовує абсурд як спосіб віддзеркалення розрізнень, 

химерно з’єднаних воєдино. Драматург штучно створює причинно-наслідкові 

зв’язки між непов’язаними чи умовно пов’язаними явищами, що забезпечує  

формування специфічної художньої цілісності із різнорідними ознаками, які не 

підлягають лінійній інтерпретації, а вимагають визначення і окреслення 

багатоманітних смислових та художніх співвіднесень. У творах письменника 

втілені багатоманітні процеси, які відбуваються у фікційній свідомості дійових осіб 

та віддзеркалюють зовнішні і внутрішні трансформації, водночас формуючи різні 

плани художньої реальності. Автор вдається до змішування різних площин і сфер 

драматичного зображення, що створює багатозначні смислові та художні 

комбінації. 
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Драматург підкреслює штучність художніх побудов, які ґрунтуються на 

естетиці абсурду, що сприяє формуванню нових рівнів моделювання фікційної 

свідомості. Поетика абсурду як конститутивний складник художньої структури 

драм «Близнята ще зустрінуться» та «Дійство про велику людину» визначає 

аглютинативні форми відображення фікційної свідомості персонажів, які 

включають сполучення реальностей різних дійових осіб та їхнє штучне 

взаємопроникнення, що генерує непрогнозовані ірраціональні смисли; поєднання 

різнорідних частин драматичної дії, які утворюють багатозначні співвідношення із 

художньою цілісністю; конструювання складного драматичного конфлікту, у 

якому хаотичні сполучення розрізнених складових компонентів у процесі їхніх 

численних комбінацій формують у багатошарову єдність. 

Сфера фікційної свідомості персонажа, у якій акцентується увага на 

проекціях одивнених внутрішніх та зовнішніх реалій, стає простором драматичної 

дії та замикає дію у цьому просторі, що фрагментується на різні варіанти фікційної 

свідомості дійових осіб й утворює інтерференційне поле, визначаючи нову 

сутнісну художню цілісність. Фікційна свідомість персонажів у творах 

І. Костецького одивнюється за рахунок перенесення усього зображення на рівень 

художніх узагальнень, у яких прочитуються перетворення знеособлених типів 

мислення, знеособлених фігур дійових осіб та моделювання деонтологізованої 

дійсності за рахунок використання принципів карнавалізації, маскування, 

блазнювання тощо. 

У підрозділі 5.4. «Метафізичні плани у моделюваннї фікційної свідомості 

персонажа в драматургії І. Огієнка» вивчено компоненти художньої концепції 

драматурга, який розглядає фікційну свідомість персонажів у процесі її саморуху, 

самоосягнення, що визначається її зв’язком із Божественною сутністю, на 

противагу егоїстичним устремлінням, які фіксують увагу на матеріальних планах й 

перешкоджають входженню до сфери духу.  

Визначено, що драматург зіставляє реальне та ілюзорне у достатньо 

несподіваних ракурсах задля того, щоби у фікційній свідомості героїв, які 

проходять через складні випробування, здобувають досвід у матеріальному світі, 

сформувалося розуміння необхідності духовного самовдосконалення. У 

драматичних творах важливого значення набуває поняття вибору, смисл якого 

змінюється у відповідності до переоцінки цінностей, коли руйнується жорстка 

зафіксованість  уваги героїв на матеріальному і зумовлених такою фіксацією 

станах егоїстичних затьмарень чи страху, й  у персонажів з’являється можливість 

(необхідність) прозирнути у глибини власної свідомості.  

Філософські містерії І. Огієнка (митрополита Іларіона) представляють 

художню концепцію духовного розвитку людини. Драматург відтворює складний 

внутрішній процес формування вищого смислу буття, що показаний як велике 

таїнство. Автор окреслює етапи внутрішніх перетворень фікційної свідомості, 

розгортаючи метафізичні обшири її існування. Драматург істотно розширює межі 

художнього зображення, утворюючи сферу абстрактних понять і конструкцій, що 

набуває домінуючого значення у вигляді першооснови фізичного втілення. 
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Доведено, що у філософських містеріях та філософських драматичних 

поемах І. Огієнка фікційна свідомість дійових осіб представлена у метафізичних 

вимірах, що утворює художні можливості для відображення глобальної свідомості 

як процесу всеосяжного творення. Абстрактні форми, у яких функціонує фікційна 

свідомість героїв, надають зображенню монументальності через утворення 

специфічного внутрішнього плану, що поєднує свідомість дійових осіб зі сферами 

непізнаваного, яке виявляється першоосновою відображеного буття. Конфлікт у 

творах вибудовується за принципом протиставлення фізичного існування і 

метафізичної сутності. Проте перетворення, які відбуваються у фікційній 

свідомості персонажів, розкривають глибинні рівні сприйняття, у відповідності до 

яких змінюється значення конфліктів, що розглядаються як специфічна частина 

цілісності. Конфлікт драматург показує як шлях виходу за межі протиборства до 

усвідомлення істинної духовної єдності. 

Загалом, у драматургії І. Огієнка фікційна свідомість персонажів 

переноситься в метафізичну сферу та відображає процеси проходження 

випробувань. У містеріях та драматичних поемах утворюються проекції проекцій 

як форми буття фікційної свідомості; дійові особи здобувають досвід задля 

розширення кордонів власної свідомості та осягнення сутності буття. 

Підрозділ 5.5. «Аксіологічні домінанти моделювання фікційної свідомості 

персонажа в драмі Ю. Яновського «Дочка прокурора»» присвячено аналізові 

різних рівнів фікційної свідомості дійових осіб у п’єсі драматурга та їхнього 

протистояння на основі несумісних розбіжностей. 

Окреслено функціонування фікційної свідомості дійових осіб у творі у різних 

вимірах насамперед духовному та фізичному. Духовний вимір у драмі пов’язується 

із різними здатностями різних героїв твору до апперцепції, проективного 

конструювання, подальшої корекції та формування нових рівнів сприйняття й 

усвідомлення. Співвідношення між цими здатностями та їхньою наповненістю 

істотно відрізняється у всіх дійових осіб; важливим параметром для порівнянь 

героїв у драмі виявляється їхня спроможність до об’єктивних оцінок внутрішніх та 

зовнішніх реалій. Реалізмоцентризм у моделюванні фікційної свідомості 

персонажів визначає ототожнення фізичного виміру із вчинками та реакціями 

героїв, що мають зовнішнє вираження, у результаті яких відбувається розвиток дії 

та формування драматичного конфлікту. 

Підсумовано, що письменник показав зміни у фікційній свідомості дійових 

осіб, які відбуваються упродовж розвитку драматичної дії та засвідчують 

осягнення глибинних причин, або відсутність адекватних реакцій чи захист 

деструктивних позицій, що слугує межею сутнісного розподілу ролей дійових осіб 

й набуває чітких обрисів у контексті цілісного розгляду усієї драматичної ситуації. 

Драматург відобразив різні площини конфлікту, які сформувалися внаслідок 

нагромадження та складних взаємодій різних факторів у фікційній свідомості 

персонажів, що приводилися в дію сукупністю означених умов.  

У Висновках викладено основні результати дослідження. 
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ВИСНОВКИ 

У дослідженні доведено, що фікційна свідомість персонажа транспонує 

художній смисл у різні площини художньої дійсності, водночас виконуючи 

функцію внутрішнього простору, у якому заломлюються усі проекції фікційного 

світу, що дозволяє розглядати моделювання фікційної свідомості персонажа як 

багатовимірний процес, який передбачає осягнення одних художніх феноменів 

через інші шляхом утворення комплексів багаторівневих художньо-смислових 

кореляцій, що можуть вивчатися у різноманітних екстраполяціях.  

1. У наукових концепціях філософів (С. Кримський, В. Кебуладзе, 

Р. Пенроуз, Дж. Серль, Д. Чалмерс, Е. Гуссерль, М. Хайдеггер, В. Дільтей, 

Г. Гадамер, Ж. П. Сартр, М. Мамардашвілі та ін.) визначаються координати 

функціонування свідомості, які утворюють важливі теоретичні домінанти 

моделювання фікційної свідомості персонажа. У філософських теоріях свідомість 

визначається як багаторівнева спроможність до осягнення в процесі апперцепції, 

конструювання та віддзеркалення явищ і процесів, які розглядаються у параметрах 

безпосередніх виражень, опосередкованих та безвідносних проекцій.   

Наукове осмислення багатовимірних художніх процесів, які співвідносяться 

із формами моделювання свідомості персонажа у драматичних творах, 

представлене у працях Г. Семенюка, О. Бондаревої, М. Кудрявцева, С. Хороба, 

Т. Свербілової, Н. Малютіної. У літературознавчих розвідках науковці оперують 

поняттям свідомості у різних проекціях (свідомість автора, свідомість героя, 

свідомість читача, масова свідомість тощо). Окреслені літературознавцями поняття 

становлять вихідні положення для обґрунтування теоретичних основ моделювання 

фікційної свідомості персонажа в драматургії.  

2. Літературознавчі дослідження художньої репрезентації фікційної 

свідомості виявили багатофокусні проекції аналізу, спрямованого на вивчення 

внутрішніх, зовнішніх, інтеракційних параметрів фікційної свідомості у 

літературному творі. Автори проаналізованих праць (М. Берк, Д. Бродерік, 

В. Герман, Л. Герман і Б. Вервік, Дж. Данверс, Р. Зоммер, Л. Зуншин, 

М. Караччолло, Т. Кейв, К. Келен, Д. Кон, Р. Кортні, Ш. Нер, А. Нюннінг, 

А. Палмер, Х. Портер Еббот, А. Річардсон, Б. Річардсон П. Стоквелл, М. Тернер, 

П. Хюнн, М. Флудернік, В. Хейні, В. Чейф, Л. Хоган, П. К. Хоган та ін.) окреслили 

загальні та конкретні положення функціонування фікційної свідомості як 

літературознавчої категорії. На основі аналізу літературознавчих праць 

когнітивного спрямування, були сформульовані теоретичні принципи 

моделювання фікційної свідомості персонажа у драматургії, що включають 

співвідношення між реальною та фікційною свідомістю; структурні й композиційні 

параметри моделювання фікційної свідомості персонажа; змістові та естетичні 

координати моделювання фікційної свідомості персонажа. 

Дослідження характерних ознак моделювання фікційної свідомості 

здійснювалося на основі визначених теоретичних засад: фікційна свідомість 

персонажа конструюється шляхом відтворення і художньої трансформації 

головних механізмів дії свідомості; механізми дії свідомості перекодовуються у 

відповідності до ситуації функціонування фікційної свідомості персонажа, 
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визначеної кордонами фікційного світу; зв’язок фікційної свідомості персонажа та 

свідомості автора детермінується утворенням генералізованих сценаріїв, 

спроектованих автором, які формують простір для реалізації фікційної свідомості 

персонажа; фікційна свідомість персонажа характеризується різними рівнями 

художньої віртуалізації в умовах художньої реальності, породженої свідомістю 

автора.  

3. На основі аналізу досліджень з теорії та історії української й світової 

драми, наукових розвідок з когнітивного літературознавства, праць з філософії 

свідомості були визначені основні поняття, необхідні для  вивчення проблеми 

моделювання фікційної свідомості персонажа у драматургії 20–50-х рр. ХХ ст. 

Фікційна свідомість персонажа – змодельована автором художнього твору 

сукупність когнітивних здатностей героя до усвідомлення художньо відображених 

автором внутрішніх та зовнішніх процесів і явищ у їхніх складних взаємодіях, 

взаємовпливах; спроможність героя до усвідомлених дій на основі розуміння 

механізмів функціонування систем різних рівнів, у межах яких персонаж здобуває 

досвід. Обґрунтовано, що показниками дії фікційної свідомості персонажа 

виступали функції пізнання, проектування, прогнозування, оцінювання, 

конструювання, керування (зовнішніми, внутрішніми процесами), комунікації, 

якими автор художнього твору наділяв героя.  

Фікційна свідомість персонажа розглядалася крізь призму змодельованих 

внутрішніх характеристик, які охоплюють різні аспекти: сукупність суб’єктивних 

параметрів, що визначають презентацію і самопрезентацію героя у просторі 

художнього твору; комплекси ментальних образів, на основі яких персонаж 

формує парадигму відображень фікційної дійсності; систему ментальних 

конструкцій, за допомогою яких герой вибудовує взаємодію із зовнішнім світом у 

драматичному творі; ментальні простори, що виступають у ролі смислового поля 

усвідомлення окремих планів художньої реальності персонажа. 

Реконструкція фікційної свідомості персонажа в драматичних творах 

здійснювалася шляхом аналізу безпосередньо відображених внутрішніх процесів (у 

вигляді внутрішніх дій, внутрішніх конфліктів, монологів, ремарок); за допомогою 

вивчення зовнішніх процесів (у вигляді діалогів, полілогів, вчинків і взаємодій, 

зовнішніх конфліктів) й формулювання внутрішніх відповідників, причин, 

взаємозумовленостей. Водночас на окреслення обширів фікційної свідомості 

дійових осіб впливали причинно-наслідкові зв’язки, сюжетно-композиційні 

кореляції, які простежувалися в драматичних творах, що визначили загальні 

обриси функціонування фікційної свідомості персонажа та зумовили деякі 

внутрішні параметри героїв. 

З’ясовано, що в драматичних творах відображаються обов’язкові етапи 

трансформації фікційної свідомості дійових осіб, зумовлені динамічністю та 

напруженістю драматичної дії, що реалізується через вагомі зовнішні та внутрішні 

зміни. Лімінальні події (обставини, чинники) виконують роль факторів, що 

інтенсифікують внутрішні процеси у фікційній свідомості дійових осіб через 

реакції, які спричинюють модифікації чи перетворення внутрішньої реальності 

героїв. 
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Доведено, що драматична дія концентрує імпульси, які організовують 

взаємодії матриць фікційної свідомості героїв із буттєвою невизначеністю за 

принципом протиставлення чи умовної подібності, що приховує гострі 

суперечності. Розвиток драматичної дії призводить до розкриття нерівнозначності 

внутрішньої та зовнішньої реальності дійових осіб, що зумовлює повсякчасне 

посилення драматичної напруженості; намагання подолати суперечності в такій 

драматичній ситуації спричинює їхнє поглиблення. З  розвитком дії умовна 

відповідність внутрішніх проекцій фікційної свідомості дійових осіб та зовнішніх 

проекцій виявляється у вигляді ідеологічних спотворень, що перешкоджають 

сприйняттю об’єктивної реальності, яка знищує героїв. 

Окреслено системи кореляцій між фікційною свідомістю та художньою 

реальністю. Багатовимірність фікційної свідомості персонажів, що виявляється у 

поєднанні різних аспектів усвідомлення, предметним вираженням яких виступають 

відчуття, уявлення, поняття, переконання, ідеї, інтуїтивні осягнення героїв, які 

можуть утворювати різні комбінації, накладається на багатовимірність буття, 

представлену його непізнаваністю та нелінійністю, формуюючи складну мережу 

драматичних колізій. У драматичному діалозі предметно відображаються 

взаємоперетини та взаємовпливи внутрішніх та зовнішніх площин, у яких 

функціонують дійові особи. Драматичний діалог повсякчас  генерує нові 

контроверсійні смисли, які утворюються у результаті різнорідних 

різноспрямованих та різноплощинних взаємодій, що трансформуються в 

протиборство, з якого розгортається конфлікт, та програмують розвиток 

драматичної напруженості. 

З’ясовано, що драматичний конфлікт відтворює фрагментацію дійсності 

через протиставлення складових частин, які втратили зв’язок із цілісністю, 

перетворилися на відокремлені елементи, що вступають у протистояння. У 

фікційній свідомості персонажів зовнішня фрагментація віддзеркалюється через 

внутрішній конфлікт, на утворення якого впливають різні співвідношення 

зовнішніх і внутрішніх чинників, що визначають характер зображення 

домінуванням певних параметрів чи їхньою збалансованістю.  

Визначено, що специфіка моделювання фікційної свідомості персонажа в 

драматургії зумовлюється напруженістю, загостреністю та динамікою дії, які 

виступають обов’язковими атрибутами драматичних творів. Тому внутрішні 

процеси, які відбуваються у фікційній свідомості дійових осіб, характеризуються 

сконденсованістю і сфокусованістю, оскільки відтворюють реакції на змінні та 

плинні реалії або їх проектують. Водночас фікційна свідомість героїв являє собою 

внутрішній простір, у якому відбуваються перемикання між різноманітними 

ракурсами сприйняття та відображення, які виявляють різні рівні осягнення та 

концентрації, що впливають на формування конфлікту. 

Доведено, що відображення внутрішньої реальності дійових осіб охоплює 

граничні процеси, які визначають різну інтенсивність та напруженість конфлікту. 

Цілковите ототожнення і розчинення фікційної свідомості персонажа у 

відображеннях чи проекціях, сприйняття розрізнених фактів посилює емоційні 

відгуки дійових осіб та сприяє максимальному загостренню конфлікту. 
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Відокремлення фікційної свідомості персонажів від створених нею проекцій, 

ілюзій, переконань, здатність героїв їх усвідомлювати та сприймати явища у 

взаємозв’язках і взаємозумовленостях надає конфліктові значущості й 

зрівноваженості. Водночас вагому роль відіграють конфлікти, спрямовані на 

подолання негативних явищ, супроводжувані усвідомленням суперечностей та 

цілей при відсутності розгалужених рефлексій дійових осіб. 

Обґрунтовано, що фікційна свідомість дійових осіб перетворюється на 

важливий компонент структури драматичного твору. Спостережено різні 

співвідношення між віддзеркаленням внутрішньої реальності дійових осіб та 

відображенням інших складових елементів драми (драматичної дії, конфлікту). 

Варіанти таких співвідношень визначають відтворення драматичної дії і конфлікту 

через відображення фікційної свідомості, що формує художній простір; 

зображення фікційної свідомості через дію й конфлікт, які набувають 

конститутивного значення; збалансоване поєднання усіх компонентів. Вагомого 

значення набуло відтворення симетричних та асиметричних взаємовпливів на 

основі подібності чи протиставлення:  фікційна свідомість дійових осіб програмує 

розгортання подій та конфлікту, активізуючи найбільш вірогідні лінії розвитку, які 

відповідають параметрам внутрішньої реальності героїв; об’єктивна дійсність 

визначає контури процесів, які відбуваються у фікційній свідомості персонажів. 

4. Темпоральні характеристики моделювання фікційної свідомості 

персонажа в українській драматургії першої половини 20-х років ХХ ст. у 

дослідженні розглянуті як такі, що втілювалися у перебігові внутрішніх 

перетворень фікційної свідомості персонажа та зовнішніх видозмінах через 

співвіднесеність із часовими координатами. Фікційна свідомість персонажа 

розглядалася як здатність до постійно змінюваного у часі усвідомлення, яке 

відбувалося внаслідок осягнення внутрішніх процесів та зовнішніх реалій 

фікційної дійсності як динамічних систем. Часові координати обґрунтовано 

розглядалися як атрибути постійно змінюваного досвіду фікційної свідомості 

персонажа, оскільки внутрішні перетворення у фікційній свідомості героїв 

драматурги координували із рухом часу, який визначав та фіксував зовнішні і 

внутрішні зміни.  

Доведено, що в драматичних поемах Ю. Липи фікційна свідомість персонажа 

формує обшири функціонування художніх структур та окреслює напрями 

розгортання драматичної дії. Поєднуючи відображення фікційної свідомості 

дійових осіб і безособової свідомості, автор утворює герметичний художній 

простір, у якому драматична  дія супроводжується генерування умовних, 

символічних, метафоричних, параболічних смислів, що перетворюють художню 

дійсність. Драматична дія у творах визначається рухом від одного рівня фікційної 

свідомості до іншого через зображення внутрішніх трансформацій, атрибутом яких 

виявляється формування нового обсягу розуміння і розширення меж сприйняття 

дійових осіб. Драматичний конфлікт розмежовує стани фікційної свідомості і 

одночасно виконує роль показника нелінійних переходів між станами, які мають 

різні сутнісні координати. Водночас таємничі перетворення свідомості повністю 

зашифровуються в драматичних ситуаціях, зовнішній плин яких співвідноситься із 
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контурами, а мережа смислових та художніх відсилань – із сутнісним вмістом 

фікційної свідомості.  

Визначено, що в драмах і трагедіях Є. Карпенка проекції фікційної 

свідомості дійових осіб утворюють відокремлені площини існування героїв, 

внаслідок перетину яких окреслюється драматичний конфлікт. У творах ментальні 

проекції формуються в результаті екстраполяції уявлень дійових осіб, які 

виникають внаслідок різних поєднань, взаємодій та співвідношень зовнішніх і 

внутрішніх чинників, на об’єктивну дійсність. Конфлікт розвивається у декількох 

напрямах: як протиборство різних проекцій фікційної свідомості персонажа, як 

боротьба проекцій фікційної свідомості різних персонажів, як протистояння 

ментальних проекцій героїв і реальності. Фікційна свідомість персонажів 

структурується негативними або деструктивними поняттями, програмуючи 

напрями розвитку драматичної дії. Відтворюється викривлення внутрішньої 

реальності героїв, яке відбувається під зовнішнім тиском. Фікційна свідомість 

дійових осіб показана у складних взаємодіях із домінуючою зовнішньою 

реальністю, оскільки внутрішні викривлення відбуваються незалежно від реакцій 

дійових осіб (протистояння, адаптації чи відсторонення). Вибір або певні 

вирішальні для  героїв дії, визначені станом їхньої свідомості, накладаючись на 

зовнішню деструкцію, призводять до різних форм руйнування. 

Жанрово-стильові складники розглядалися як каркас для моделювання 

фікційної свідомості дійових осіб у п’єсах М. Ірчана, Я. Мамонтова, Д. Гунькевича, 

Д. Николишина. Елементи експресіонізму у соціально-політичних драмах 

М. Ірчана визначають загострення та укрупнення процесів, які відбуваються у 

фікційній свідомості героїв; посилюють залежність внутрішніх станів дійових осіб 

від зовнішніх обставин, ситуацій та перипетій; обумовлюють будь-які реакції 

героїв зовнішніми впливами. Естетика романтизму і символізму у психологічній, 

філософській драмі Я. Мамонтова позначається на відображенні внутрішніх 

механізмів функціонування фікційної свідомості героїв за допомогою глибинних, 

багатозначних асоціацій та абстракцій, які формують розвиток драматичної дії. У 

мелодрамах Д. Гунькевича, Д. Николишина увиразнюються альтернативні стани 

фікційної свідомості дійових осіб у вигляді снів, видінь, емоційної екзальтації, що 

забезпечують миттєві перетворення ситуацій, явищ чи спричинюють стрімкий рух 

подій. 

5. Інтенціональні виміри моделювання фікційної свідомості персонажів у 

драматургії другої половини 20-х років виявилися у формуванні семантичної 

наповненості ментальних образів та структур, які дійові особи конструюють та 

якими оперують у процесі генерування ідей, концепцій та намірів, здійснюваного 

героями. Об’єктами моделювання виступають ментальні простори у фікційній 

свідомості персонажів, заповнені розгалуженими системами смислових та 

образних суміщень, що утворюють самовідображення, герметичні ментальні 

побудови, інтеріоризовані проекції. Для моделювання фікційної свідомості дійових 

осіб драматурги використовують показ внутрішніх процесів, які відбуваються у 

свідомості героїв; реконструкцію внутрішніх процесів на основі причинно-

наслідкових зв’язків між зовнішніми проявами; суб’єктивну та інтерсуб’єктивну 
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саморепрезентацію героя; віддзеркалення образу героя у фікційній свідомості 

інших персонажів. 

У драматургії другої половини 20-х років підкреслюється умовна 

рівнозначність фікційної свідомості персонажа і реальності у моментах впливу 

героїв на зовнішню дійсність. Драматична дія вміщує усю часо-просторову 

протяжність видозмін, що охоплює етапи виникнення конструктивних ідей у 

фікційній свідомості дійових осіб; втілення їх за допомогою конструктивних і 

деструктивних дій, які накладаються на сприятливі та несприятливі обставини; 

перенесення героїв у видозмінену ними реальність; споглядання (відображення) 

неврахованих і непрогнозованих зовнішніх перетворень. 

Моделювання фікційної свідомості дійових осіб в історичних драмах 

Л. Старицької-Черняхівської, М. Семенка засновується на увиразненні 

ідеалістичних концепцій персонажів; свідомість героїв драм К. Буревія, 

Г. Хоткевича визначається прагматичними цілями. Конфлікт у творах розвивається 

по лініям найбільшого спротиву ідеям, діям дійових осіб, які його долають на 

певних етапах; зворотне розгортання драматичної дії призводить до 

конститутивних змін у фікційній свідомості героїв. 

У трагедіях М. Куліша, В. Винниченка, І. Дніпровського фікційна свідомість 

дійових осіб відтворюється через функціонування ілюзій, які формують внутрішню 

реальність героїв. Драматична дія вибудовується на основі розвитку та 

розгалуження інтенцій дійових осіб, спрямованих на формування ілюзій, які 

перетворюються на замінники дійсності, що спричинює утворення паралельних 

художніх просторів. Відокремлені художні простори розвиваються на основі 

видимих та неочевидних взаємовпливів, що призводить до поступового окреслення 

драматичного конфлікту.  

Ілюзорна симуляція, сконструйована фікційною свідомістю дійових осіб, 

негативно змінює зовнішню реальність внаслідок цілковитого руйнування зв’язку 

між ідеями і діями персонажів, які раціоналізують  невідповідності, тим самим 

перетворюючи їх на складові компоненти власних фантазій. Переключення 

фікційної свідомості персонажів між простором ілюзій і простором об’єктивної 

дійсності створює різні ефекти, що впливають на розвиток драматичної дії: 

аглютинації вигадок і фактів, внутрішнього роздвоєння. Зовнішня реальність 

впливає на модифікації ілюзій дійових осіб, які інкорпорують в ілюзорний простір 

будь-які прояви реального, до моменту вирішального зіткнення із об’єктивною 

дійсністю, коли відбувається нищення ілюзій разом із фікційною свідомістю, що їх 

створила.  

6. У моделюванні фікційної свідомості персонажа української драматургії 

30-х років простежено актуалізацію здатності свідомості героя утворювати та 

транслювати альтернативні версії реальності. Передумовою творення 

альтернативних варіантів реальності виступає фікційна свідомість персонажа у 

режимі самозосередження, яке передбачає суб’єктивне сприйняття ментальних 

проекцій героя як таких, що умовно домінують над об’єктивною дійсністю. Процес 

творення передбачає: наявність значимих або нав’язливих ідей персонажа; 

постійну концентрацію фікційної свідомості героя на значимих або нав’язливих 
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ідеях; реалізацію ідей (що може виявлятися у вигляді  умовної реалізації, 

обмеженої лише фікційною свідомістю героя, або у вигляді деформованої 

реалізації) шляхом вербального вираження та виконання дій персонажем. 

Драматурги відтворюють різні види співвідношень між фікційною свідомістю 

героя та спроектованою формою альтернативної реальності: від цілковитої або 

часткової включеності фікційної свідомості в утворені нею ментальні проекції до 

об’єктивації ментальних проектів персонажа. 

Виявлено, що в драматургії 30-х років свідомість дійових осіб моделює 

альтернативну версію реальності, яка постає у вигляді покращених чи погіршених 

варіантів феноменального буття або іншовимірних проекцій. Засобами 

моделювання виступають закодовані у рухові драматичної дії ідеї, у яких 

увиразнюються метазнакові імплікації. Свідомість дійових осіб відображається 

через процеси множинних самотрансформацій, що відбиваються в розвиткові 

сюжету та визначають дії героїв зі створення суб’єктивно чи об’єктивно ідеальної 

конструкції дійсності. Інша реальність, яку матеріалізують дійові особи у 

драматичних творах, постає у вигляді наближення до ідеалу та втілення антиідеалу. 

Доведено, що в драмі та трагедіях І. Кочерги й М. Куліша відображення 

фікційної свідомості дійових осіб співвідноситься із побудовою багаторівневих 

художніх символів, які у згорнутому вигляді містять знаки динамічної взаємодії 

між внутрішньої та зовнішньою реальністю, що циклічно розгортаються у процесі 

розвитку драматичної дії.  

Мережа художніх смислів, сформована сукупністю багатозначних образів та 

понять, асоціативно відтворює процеси, які відбуваються у фікційній свідомості 

персонажів. У драматичних творах О. Олеся сутність і вміст свідомості дійових 

осіб віддзеркалюється за допомогою міфологізації, що відбувається у результаті 

експлікації окремих значень, їхнього підсилення та піднесення до рівня 

самозавершених ментальних чи художніх субстанцій. Міфологізовані таким 

способом знаки явищ та ідей вбудовуються у фікційну свідомість дійових осіб як 

фрагменти зміненої реальності.   

Драматичні твори Г. Лужницького, С. Ковбеля, М. Чирського Д. Гунькевича, 

Л. Мосендза представляють різні варіації кордонів ідентичності як репрезентативні 

засоби відображення обрисів фікційної свідомості персонажів. Процеси 

розпізнавання меж і відмінностей з одночасним окресленням внутрішньої 

іманентності, що мають динамічний характер завдяки загостреності драматичного 

конфлікту та контроверсійності драматичної дії, структурують фікційну свідомість 

героїв.  

7. У драматичних творах 40–50-х років ХХ ст. спостережено різні  рівні 

художньої віртуалізації фікційної свідомості персонажа, які визначаються 

розмаїтими способами комбінації образних та поняттєвих конструкцій з 

багатовимірними абстрактними проекціями, які виконують роль ментальних 

відповідників матеріальної реальності у процесі перекодування структури 

реальності у структуру фікційного світу, у межах якого втілюються репрезентації 

фікційної свідомості. Моделювання фікційної свідомості дійових осіб у драматургії 

40–50-х років визначається істотним розширенням обширів художньої умовності, 



32 
 

що спричинює сегментацію художнього простору, формування різних вимірів 

відображення, ефекти та значення яких помножуються внаслідок їхніх взаємних  

накладань. Фікційна свідомість персонажів функціонує в різних художніх та 

смислових вимірах; водночас різні площини зображення віддзеркалюються у 

фікційній свідомості персонажів. Відбувається розмивання граней внутрішніх і 

зовнішніх реальностей героїв через їхні взаємоперетікання, що створює 

можливості для їхнього взаємного замінювання в утвореному фікційною 

свідомістю дійових осіб інтеріоризованому просторі.  

Обґрунтовано, що фікційна свідомість персонажів постає у вигляді 

першооснови усіх сконструйованих фрагментів художньої реальності, які 

автономно функціонують за заданими параметрами на основі притаманної їм 

логіки внутрішнього розвитку та внутрішніх закономірностей. Одночасно 

свідомість персонажів саморозгортається через формування різних художніх 

площин, утворення структуротвірних конструкцій цих площин, смислове 

наповнення у межах утворених контурів. У кожному із фрагментів змодельованої 

реальності, що перебувають в однорівневих та (або) різнорівневих взаємозв’язках, 

формують ієрархічні чи ризоморфні системи, фікційна свідомість персонажів 

оперує абстрактними поняттями, образами та знаками, їхніми різноплощинними та 

різнорівневими сполученнями, що утворює складні художні структури усередині 

інших художніх структур. Водночас у драматургії 40–50-х років простежується 

розвиток реалістичних тенденцій, що віддзеркалює процеси, які відбуваються у 

свідомості дійових осіб, через показ міжособистісних й соціальних взаємодій з 

увиразненням політичних, аксіологічних аспектів. 

У драматургії Л. Коваленко спостережено застосування реалістичних типів 

художніх відображень та типів художньої умовності. Фікційна свідомість дійових 

осіб у метадискурсі художньої умовності демонструє переключення між 

гетерогенними планами зображення; маніпулювання театральними 

(театралізованими) ілюзіями та парадоксами. 

Фікційна свідомість персонажів в драмах Ю. Косача формує мережу 

контрсмислів, які поступово включаються за допомогою дій і рівнозначних діям 

висловлювань героїв та утворюють сукупність шарів (пластів) відображень, які 

прозирають один через інший, спричинюючи виникнення видозміненої 

багатоваріантної реальності. Вигравання й коливання згенерованих фікційною 

свідомістю персонажів значень, визначає принципи розгортання перествореної 

дійсності. 

П’єси І. Костецького представляють процес розсіювання фікційної 

свідомості героїв між різними художніми ситуаціями та вимірами, що забезпечує 

миттєві ментальні переміщення персонажів. Постійно змінювана фікційна 

свідомість (за допомогою масок, перевтілень дійових осіб, змін внутрішніх станів) 

утворює тотальну відносність зображуваного за якою криються приховані смисли. 

Драматичні твори І. Огієнка максимально розширюють фокус зображення 

завдяки показові фікційної свідомості в іманентних та трансцендентних 

параметрах. Фікційна свідомість персонажів показана як зовнішньо самостійний 

фрагмент глобальної довершеної свідомості. Відцентрові і доцентрові принципи 
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організації драматичної дії визначаються різними станами і формами фікційної 

свідомості героїв. Умовна відокремленість фікційної свідомості персонажів від 

першооснови шляхом герметизації у матеріалістичній сфері призводить дійових 

осіб до відчуття беззмістовності. Водночас фікційна свідомість у творах через 

матеріальні та позаматеріальні прояви осягає саму себе, свій зв’язок із первісною 

сутністю,  глибинні закономірності світобудови.  

Моделювання фікційної свідомості персонажа в українській драматургії 20–

50-х років ХХ ст. формується на основі відображення складних розгалужень 

смислів через їхнє поглиблення, інтенсифікацію, виокремлення нових сутнісних 

нюансів та смислових розмежувань; відтворення першопричин і взаємозв’язків 

ситуацій, явищ, процесів, зумовлених проекціями фікційної свідомості персонажів, 

що відбуваються на різних рівнях буття; ускладнення динаміки внутрішніх та 

зовнішніх взаємодій. Граничні стани усвідомленості та неусвідомленості у 

фікційній свідомості персонажів показані у різних модифікаціях та комбінаціях з 

різним смисловим та художнім наповненням у залежності від зовнішніх та 

внутрішніх трансформацій, характерних для окремих етапів означеного періоду 

розвитку української драматургії. Дослідження проблеми моделювання фікційної 

свідомості персонажа сприятиме окресленню внутрішніх вимірів 

літературознавчого аналізу на основі когнітивного підходу. 
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АНОТАЦІЯ 

Атаманчук В. П. Моделювання фікційної свідомості персонажа в 

українській драматургії 20–50-х років ХХ ст. – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук зі 

спеціальностей 10.01.01 – українська література; 10.01.06 – теорія літератури. – 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти 

і науки України. – Київ, 2020. 

У дисертації уперше запропоновано нову концепцію системного осягнення 

теоретичних і практичних аспектів вивчення фікційної свідомості персонажа у 

вимірах драмознавства. У результаті аналізу наукових праць з української 

драматургії 20–50-х років ХХ ст. з’ясовано вихідні позиції для дослідження 

фікційної свідомості персонажа. Простежено динаміку використання та сутність 

поняття свідомості у наукових розвідках. Систематизовано наукові спостереження 

драмознавців над художніми феноменами умовності, підтекстовості, 

багатозначності, абстрактності, імітаційності, віртуальності, гіпертекстовості, 

симуляційності, які співвідносяться із окремими планами репрезентації свідомості. 

На цій основі, а також з урахуванням здобутків філософії свідомості та 

когнітивного літературознавства, вперше здійснено окреслення понять, необхідних 

для моделювання фікційної свідомості персонажа у драматургії: фікційна 

свідомість персонажа, внутрішня реальність героя, ментальна (внутрішня) 

проекція, ментальний образ, ментальна конструкція (модель), ментальний 

(внутрішній) простір. Базове поняття фікційної свідомості персонажа у драматургії 

окреслено як змодельовану автором художнього твору здатність героя до 

осягнення у різноманітних виявах. Обґрунтовано принципи моделювання фікційної 

свідомості персонажа на основі теоретичних положень: свідомість персонажа 

моделюється у відповідності до модифікованих до умов художньої реальності 

принципів репрезентації свідомості; фікційна свідомість персонажа розгортається у  

кордонах художніх конфігурацій, спроектованих автором; фікційна свідомість 

персонажа характеризується різними рівнями художньої віртуалізації в умовах  

реальності, породженої свідомістю автора.  

Ключові слова: моделювання фікційної свідомості персонажа, ментальний 

простір, ментальні проекції, ментальні моделі, українська драматургія, 

драматичний конфлікт, драматична дія. 
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АННОТАЦИЯ 

Атаманчук В. П. Моделирование фикционального сознания персонажа в 

украинской драматургии 20–50-х годов ХХ ст. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора филологических наук по 

специальностям 10.01.01 – украинская литература; 10.01.06 – теория 

литературы. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, 

Министерство образования и науки Украины. – Киев, 2020. 

В диссертации впервые предложена новая концепция системного постижения 

теоретических и практических аспектов изучения фикционального сознания 

персонажа в измерениях драматургических исследований. Систематизированы 

научные наблюдения исследователей драматургии над феноменами условности, 

подтекстовости, многозначности, абстрактности, имитационности, виртуальности, 

гипертекстовости, симуляционности, которые соотносятся с отдельными планами 

репрезентации сознания.  

На этой основе, а также с учетом достижений философии сознания и 

когнитивного литературоведения, впервые осуществлено определение понятий, 

необходимых для моделирования фикционального сознания персонажа в 

драматургии: фикциональное сознание персонажа, внутренняя реальность героя, 

ментальная (внутренняя) проекция, ментальный образ, ментальная конструкция 

(модель), ментальное (внутреннее) пространство. Базовое понятие фикционального 

сознания персонажа в драматургии обозначено как смоделированная автором 

художественного произведения способность героя к постижению в различных 

проявлениях. Обоснованы принципы моделирования фикционального сознания 

персонажа на основе теоретических положений: сознание персонажа моделируется 

в соответствии с модифицированными в условиях художественной реальности 

принципами репрезентации сознания; фикциональное сознание персонажа 

разворачивается в границах художественных конфигураций, спроектированных 

автором; фикциональное сознание персонажа характеризуется различными 

уровнями художественной виртуализации в условиях реальности, порожденной 

сознанием автора. 

Ключевые слова: моделирование фикционального сознания персонажа, 

ментальное пространство, ментальные проекции, ментальные модели, 

украинская драматургия, драматический конфликт, драматическое действие. 

 

SUMMARY 

Atamanchuk V. P. Modelling of Fictional Consciousness of a Personage in 

Ukrainian Drama of the 20–50s of the XX
th

 Century. – Manuscript. 

Thesis for a Doctor Degree in Philology. Specialities 10.01.01 – Ukrainian 

Literature; 10.01.06 – Theory of Literature. – Taras Shevchenko National University of 

Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2020.  

A new concept of systematic comprehension of theoretical and practical aspects in 

the study of the character’s fictional consciousness in the dimensions of drama is 

proposed in the dissertation for the first time. The dynamics of usage and the essence of 

the concept of consciousness in scientific analysis have been traced. The systematic 
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scientific observations of scientists on the artistic phenomena of convention, subtext, 

ambiguity, abstractness, imitation, virtuality, hypertext, simulation, which correlate with 

specific planes of consciousness representation were systematized. 

The concepts, necessary for modelling of fictional consciousness of a personage in 

dramaturgy were designated for the first time on the basis of Ukrainian dramaturgy 

studies, the achievements of philosophy of consciousness and cognitive literary studies: 

the fictional consciousness of a personage, the internal reality of the hero, the mental 

(internal) projection, the mental image, the mental construction (model), the mental 

(internal) space. The study of the personage’s fictional consciousness by means of 

studying the features, principles, ways of modelling it by the author of the dramatic work 

allows to determine the universal and specific characteristics of the fictional 

consciousness in its dynamic expression in structural and functional dimensions. It is 

substantiated that modelling is an immanent sign of the artistic meanings production and 

a relevant means of constructing different structural levels of a literary work and its 

holistic concept, since it involves operations with created mental images that correlate 

with artistic images, on the grounds of their semantic or artistic virtualization (in the 

cultural sense as an indicator of the formation of the operating plane of extensive systems 

of images and concepts in the consciousness). The fictional consciousness of a personage 

is characterized by the highest level of aesthetic and semantic virtualization, as it 

constitutes fragments of artistic reality according to the modified principles of displaying 

in the framework of another display – in the space of a literary work.   

The mechanisms of modelling the fictional consciousness of a personage on the 

basis of theoretical statements have been justified in the thesis: the consciousness of the 

character is modelled in accordance with the modified principles of consciousness 

representation under the conditions of artistic reality; the fictional consciousness of a 

personage unfolds within the boundaries of artistic configurations designed by the author; 

the personage’s fictional consciousness is characterized by different levels of artistic 

virtualization in the reality generated by the author’s consciousness. 

The principles of modelling of personage’s fictional consciousness in Ukrainian 

dramaturgy of 20–50s of XX
th

 century was ascertained in the thesis. The modelling of 

personage’s fictional consciousness based on reflection of complex ramifications of 

meanings through their deepening, intensification, separation of new essential nuances 

and semantic delineations; reproduction of the root causes and correlations of situations, 

phenomena, processes caused by the functioning of  heroes’ consciousness, occurring at 

different levels of being; complication of dynamics of internal and external interactions. 

Boundaries of conscious and unconscious states in the fictional consciousness of 

characters are shown in different modifications and combinations with different semantic 

and artistic content depending on the external and internal transformations immanent for 

certain stages of the designated period in the development of Ukrainian dramaturgy. 

Key words: modelling of fictional consciousness of a personage, mental space, 

mental projections, mental construction, Ukrainian dramaturgy, dramatic conflict, 

dramatic action. 
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