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БСТУП
Навіть пересічному оглядачеві сучасної полоністики впадає у 

вічі еволюція обширів її досліджень. Можна було б окреслити цю 
еволюцію як доповнення предметного рівня розправ рівнем мета- 
предметним, рівнем теорії й методології. Справді, осягнення творів, 
письменників, літературних течій невпинно шириться з цілкови
тим усвідомленням своєї доцільности, але не менш значне місце в 
житті нашої галузі починає займати осягнення цього осягнення. 
Нині вже чи не кожен історик літератури не береться до вивчення 
епохи чи художнього напрямку без посилань на методи дослід
ження, без окреслення способів доведення тверджень, висновків та 
історичних узагальнень, без з’ясування інтерпретаційних підходів. 
Якщо, керуючись традиційним поділом, звернеться за допомогою 
до теорії літератури, то не полегшить собі завдання. Замість того, 
аби ясно сказати, яка реальність відповідає поняттю літератури, 
яка структура має бути властива кожному твору, що то таке літе
ратурна течія, теоретик вдасться до міркувань над тим, що зага
лом у певну епоху означає категорія літературносте чи поетично- 
сти, вкаже на довільність у визначенні манери, напрямку чи епохи, 
назве багато можливостей аналізу твору — і врешті не скаже, яка 
з них доречна. В крайньому разі додасть, наприклад, що Інгарден 
описав би твір як багатошарову конструкцію, що структуралізм 
дошукувався б у художній праці реалізації системи умовностей, 
що при семіотичному підході літературний текст трактується з ог
ляду на значеннєво-комунікативні рівні, що поняття твору слід 
звести до категорії літературного факту, як то запропонував Тиня- 
нов, і взагалі, що сьогодні не можна говорити про літературу без 
врахування функцій твору, читання й читача. І так далі, і так далі...

Той, хто хотів би нині написати підручник методології літе
ратурних досліджень на кшталт «Методології історії» Єжи То- 
польського, рано чи пізно потонув би в морі проблематики, що 
її нам накидає галузь як система. Недосвідчений спостерігач міг 
би справді сказати, що тут немає жодних проблем, що це лише 
«методологічна мода», яка недоречно ускладнює і так доволі 
складний за своєю суттю предмет, яким є література. Однак що ж 
то за мода, яка триває вже понад сотню літ (започаткована спро
бами позитивістського обгрунтування гуманістики), яка безнас
танно переформовує літературознавчу науку, лишаючись водно
час вірною первинному імпульсові, а саме тенденції до обгрунту

7



вання дослідницьких починань шлігіфм рефлексії над послідовні
стю та ефективністю методу.

Підстав, що ними зумовлюється проблематичність та безсис
темність.сучасного літературознавства, належало б дошукуватися 
серед чинників зовнішніх як щодо самої науки, так і її нинішньої 
психології. Вони пов’язані з неоднозначністю, плинністю й відкри
тістю реального предмету — літератури. Предмету, який, лишаю
чись у сфері суспільної практики, безнастанно змінює свої межі, 
трансформує свої властивості й функції. В якому співвідношенні 
лишаються традиційні прикмети літературносте, такі як образність, 
вигадка чи домисел, до літератури факту, що тепер інтенсивно 
розвивається? Чи кіносценарій, телеспектакль, радіоповість нале
жать до літератури, а якщо так, то якої поправки потребує її 
нинішнє поняття? В минулому не бракувало подібних дилем: роз
виток роману суперечив класицистичним нормам поетичности, 
створювана в XIX столітті на замовлення «літературна продук
ція» (водевілі, мелодрами) йшла врозріз із ідеєю твору як вільної 
експресії... Приклади можна множити. Усі вони вказують на той 
факт, що наука про літературу завжди стикалася зі змінами й пере
міщеннями в царині своїх дослідницьких категорій, що дотриман
ня сталих підходів не раз оберталося відірваністю від мистецької 
практики, яка має становити дійсний предмет цієї науки. Всяка нова 
концепція та методика намагалася інакше впорядкувати історичне 
багатство цього предмету, поставити йому нові питання, окресли
ти нові закономірності. Історія свідчить, що подібне самоосмислен- 
ня триває не сто літ, а понад два тисячоліття, і що моментом його 
завершення (омріяної сталості?) міг би бути занепад самої літерату
ри, який на разі їй не загрожує. Невипадково Гегель витворив свою 
естетичну систему саме тоді, як ствердив, що мистецтво починає втра
чати своє суспільне значення: система категорій мала бути інтерпре
тацією минулого. Однак Гегель не мав рації, мистецтво не дійшло 
краю. Тож його теорія поезії не була остання...

Отож історичні обумовленості — то одне, а наукова обгрун- 
туваність -  щось інше. Чи неможливість створення універсальної і 
єдиної методології літературних досліджень не провадить до вис
новку, що наша наука зазнає долі самої літератури, і що з огляду 
на це всі ми перебуваємо в непевній царині гуманітарних пригод, 
де припущення дослідників являють собою щось на зразок відшко
дування, сублімації чи терапії феноменів суспільно-психологічно
го чи ідеологічного характеру? Чи проблема істини в літературній 
науці взагалі не застаріла?
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Всупереч скептикам і критикам, наперекір окресленій пробле
матичності можна вважати, що існує дещо таке як наука про літе
ратуру, що виникає вона з тривалого осмислення й переосмислен
ня свого предмету. Вихідна теза цієї книжки пов’язана з переко
нанням, що — кумулятивна чи діалогічна, еволюційна чи револю
ційна — думка про літературу творить певну теоретичну практи
ку, розвиток, питання й відповіді, дослідницький інструментарій 
якої можна описати.

Окреслюючи науку про літературу як практику, а не як систе
му, беремо до уваги той факт, що вона є сукупністю історично 
мінливих дослідницьких настанов, спрямованих на пізнання пев
ного емпіричного предмету. І хоч пізнання не було єдиним збуд
ником міркувань «про поезію й мистецтво», хоч нерідко вони мали 
виконувати утилітарні завдання (нормативні поетики), все ж пи
тання, чим є література, неодмінно товаришувало всіляким теоре
тичним і позатеоретичним розправам. Відповіді на це питання та
кож неодмінно претендували на істинність.

Втім, відповідей цих було немало. Виникали вони з часом, і з 
часом змінювалася правда про літературу. Однією з прикмет нау
ковості міркувань «про поезію» було те, що осягали вони не лише 
свій об’єкт, але водночас являли собою рефлексію стосовно самого 
цього осягнення, зразок «метанауковості». Це засвідчувала ре
тельність в застосуванні інтерпретаційних категорій, мережа яких 
творила теоретичне поле досліджень. З нинішнього погляду ці 
категорії становлять не так назви предметів та галузей пізнання, як 
поняття-проблеми, визначальні для напрямків зацікавлень. В праці, 
яка має на меті відтворення історичних особливостей слова про 
літературу, істотною річчю є переклад цих категорій на мову су
часної науки. Такий намір неминуче веде до певного осучаснення, 
яке збіднює розмаїту конкретику окремих концепцій. Одначе му
симо бути свідомі того, що відтворюючи певну теорію, в якомусь 
сенсі творимо її наново, бо вносимо до неї погляд сучасності, яка є 
не просто продовженням минулого, а водночас переосмисленням 
даних, які нам надає минуле. Методологічні проблеми сучасного 
літературознавства не зродилися за принципом deus ex machina; 
але це не означає, що ми їх мляво перейняли від наукової традиції. 
Складність нинішньої проблематики відлунює проблематику ми
нулу, але минула проблематика нині являє собою ефект самого 
акту відлуння.

Так само важливим питанням є стан нашої мови. Те, що про 
гегелівську філософію поезії пишемо мовою сучасного літерату
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рознавства, не означає, що це мова найліпша й універсальна. Але 
це мова «наша», тож не можемо її уникнути. Перспектива огляду 
минулого має синхронний характер, але вона не є позаісторич- 
ною. Поняття сучасної теорії літератури — це знаряддя, які самі в 
майбутньому можуть підлягати змінам. Теоретична літературоз
навча практика — процес, а не система. Усвідомлення її нескінчен
ності, відкритості новим явищам — мистецьким, дослідницьким та 
ідеологічним — позначається на науковому самопочутті тих, що 
нею займаються. Далеко їм до тієї чудесної певності Іммануїла 
Канта, котрий визначав категорії інтелекту та форми чуттєвості з 
позиції трансцендентального суб’єкта. Кантівська настанова справді 
проймає чимало вивершених теорій літератури, забезпечуючи їм 
цілісність та когерентність. Історичний погляд, можливо, приса
дить їх егоцентричний універсалізм.

Пам’ятаючи про історичну генезу питань та категорій літерату
рознавства, як і про їх нинішні конотації, спробуємо принаймні час
тково виділити групи понять-проблем, які визначали напрям наших 
міркувань та вплинули на характер висвітлення окремих теорій.

Перші питання пов’язані з виокремленням об’єкту досліджень: 
ця процедура є суттєвим кроком в оформленні науки про літера
туру як галузі, свідомої меж свого функціонування. Поезія, мис
тецтво поетичне, література, літературна продукція; твір, літера
турна праця, текст; літературна епоха, творчість письменника, літе
ратурний факт — це лише деякі із серії понять, які окреслювали 
мінливе предметне поле літературознавства. Визначення цього 
поля залежало від властивостей, приписуваних предметові дослід
ження на тлі інших об’єктів: специфіку літератури пов’язувано з 
наслідуванням, вигадкою, образністю, художнім ладом. В багать
ох теоріях ці риси поєднуються (скажімо, в Арістотеля, де поезію 
вирізняє наслідування з допомогою ритму й мови), в інших — 
сполучаються зі сферами інтелекту, емоцій, цінностей. До цієї гру
пи слід віднести й родові та жанрові означення (зваживши, що про
тягом багатьох сторіч ідеться про трагедію, епопею, поему тощо, а 
ке про поезію чи літературу взагалі), як і ряд описаних в поетиках 
понять, що пов’язані зі структурою предмету дослідження.

Друга група питань стосується обгрунтування письменства та 
його функцій: пізнання, повчання, вираження, творення, вплив на 
читача — це лише деякі з гасел розмаїтої ідеології літератури. Вони 
функціонували в межах ширших мистецьких ідеологій, еволюцію 
яких окреслює послідовність: техне-експресія-комунікація. 
Свідомість зв’язку з адресатом виявлялася в називанні цього контак-
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ту з допомогою таких понять як катарсис, обмін ідеямй, естетичне 
переживання, спілкування, читання, порозуміння. Чи не всі теорії 
звертали увагу на пов’язану з літературою дійсність: відтак з’явля
лися питання правди, правдоподібності, образу, відображення, мо
делі. Субсистемою позалітературної діяльності була природа, світ 
ідей, психіка митця чи також категорії, проміжні між мистецтвом і 
світом — такі як світогляд, колективна психологія, ідеологія.

Третій тип — це поняття, що вживаються при описі й з’ясу
ванні історичних величин, на кшталт творчості письменника, епо
хи, напрямку. Формування новочасних дослідницьких методик у 
гуманістиці вплинуло на застосування загальних, не лише літера
турних означень, що вказують як на розмаїття зв’язків у сфері ми
стецьких явищ, так і на їх належність культурі. Генеза, функція, 
структура, система, синхронія, діахронія — це універсальні експл- 
ікаційні категорії, поширені нині в гуманітарних науках.

Перелік цей має якоюсь мірою випадковий характер; напевно, 
список понять та проблемних блоків можна доповнити. З огляду 
на опис метанаукових рефлексій не випадає однак обминути чет
вертого типу категорій: номіналізації дослідницьких практик. Вони 
тісно пов’язані з предметом пізнання: переміщення в цій сфері, на
голос на нових співвідношеннях, нових рисах та зв’язках між літе
ратурними явищами зумовлював виникнення, зміну, збагачення 
дисциплін, які цим займалися. Спершу була поетика, трактована 
як наука про будову творів, завдання якої полягало у виробленні 
належних норм для творчості. Практичне призначення ставило її 
поруч з риторикою і протиставляло філософії поезії, котра — 
зініційована Платоном — з’ясовувала місце поетичного мистец- 
ства в бутті й світі цінностей. Опозиція поетики як практичного 
знання і філософії літератури як чистого пізнання, означена імена
ми Арістотеля і Платона, тривала аж до XIX століття, коли ро
мантизм, посилаючись на філософію Гегеля, створив зразки теоре
тичної поетики (Вакернагель). Філософія літератури розвивається 
аж до новітніх часів: гідним наступником Платона був Гегель, у 
XX столітті її успішно розробляв Інгарден, а також Сартр.

Становище вчення про літературу, репрезентоване двома вище 
згаданими аспектами, захиталося під кінець XVIII століття водно
час із виникненням естетики — науки про сприйняття прекрасних 
об’єктів, врешті й творів мистецтва. Потреба їх оцінки спричинила 
появу загальної теорії мистецства, яка — не тотожна нормативній 
поетиці — покликана спиратися на емпіричні дані й прагнути до 
опису загальних закономірностей, визначальних для мистецьких
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об’єктів, з метою вироблення критеріїв оцінки й формування смаку. 
Так розумів теорію мистецтва Гегель і протиставляв її утилітарний 
характер своїй філософії мистецтва як царині чистого пізнання.

Під кінець XVIII століття з’являються тенденції, що готують 
грунт для нової дисципліни — історії літератури. Умовним прави
лам, які мали убезпечувати поезії універсальні естетичні вартості, 
поступово протиставляється творчість як вираз народного духу. В 
романтизмі дійшло до зацікавленості індивідуальною творчістю, а 
в філософії Гегеля й позитивізмі — до осягнення об’єктивних, по- 
замистецьких умов появи літературних творів. Таким чином на
родилася наука про спадкоємність літературних явищ, їх причин- 
но-наслідкові взаємозалежності й зв’язки — історія літератури.

Питання про загальні правила літературного мистецства, за
недбані скерованим на дослідження фактів ученням позитивізму, 
знову нагадали про себе на початку XX століття, в час, коли по
хитнулася гегемонія історії літератури, котра ледве не століття виз
начала образ літературознавства. Хоч теоретичні підходи властиві 
нашій галузі ще з античних часів («Поетика» Арістотеля), все ж 
теорія літератури як наука про літературність, себто про систему 
засобів, які перетворюють словесне мовлення у твір мистецства, 
сформувалася щойно у формалізмі. Дослідницька орієнтація про
тиставила її нормативній поетиці (її місце посіла поетика описо
ва), системне осмислення — історії літератури.

Ми вже звернули увагу, що наукова свідомість у літературоз
навстві виявлялася у виникненні й називанні його окремих галу
зей, на маргінесі питання, що таке література і які її властивості, а 
також — раніше — як вона твориться. Наріжне для теоретичної 
практики питання «як належить досліджувати літературу?» з’яви
лося аж у другій половині XIX століття в філософії позитивізму. 
Іполит Тен поставив проблему опису і визначення мистецьких 
творів. Цей метод, трактований як програма дослідницьких праг
нень, покликаний виконувати універсальну вимогу логіки й емпі
ричності. Висуваючи проблематику способу пізнання, Тен хотів 
убезпечити історію літератури від суб’єктивізму, котрий загрожу
вав їй з боку критики, та від метафізики, котра, на його думку, 
переважала у філософському осмисленні літератури. Критики Тена 
на зламі сторіч один за одним доводили, що осягнення гуманітар
них явищ і суб’єктивне, і філософічне, й ідеологічне, але жоден з 
них не обминув наріжного питання естетики позитивізму, питання 
про те, як належить досліджувати літературу. Таким чином наука, 
що складалася з філософії, теорії та історії літератури, збагатилася
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четвертою дисципліною, тією, що прагнула пильнувати грун
товність наукових тверджень, узагальнень і настанов, — методо
логією літературних досліджень.

У XX столітті ця молода галузь вагалася між двома версіями: 
між формуванням дослідницьких методик на основі окресленої 
філософії літератури і можливістю створення універсального, світог
лядно нейтрального, чіткого методичного знаряддя, спрямовано
го на вивірення особливостей конкретного літературного матеріа
лу. Знаряддя таке немислиме без наріжних понять про літературу 
(Гї специфіку, місце в світі), загального окреслення предмету досл
іджень (будова твору, зміст, творчість письменника, епоха, напрям), 
але найважливішу роль тут мають відігравати загальні засади дослі
дницького пошуку, що виводяться з логіки та праксеології й скеро
вані на уникнення суб’єктивізму в пізнавальних процесах. Ідеал та
кого розуміння науки висловив Густав Лансон у статті «Метод в історії 
літератури» (1910), а втіленний він у багатьох літературознавчих 
узагальненнях, серед яких чи не найтиповіше — «Наука про літе
ратуру» Юліана Кшижановського (праця написана під час остан
ньої війни, а видана у 1966 році). Гарантією об’єктивності дослід
жень є для польського вченого передусім використання конкретних, 
традиційно випробуваних дослідницьких технік, таких як філоло
гія, текстологія, здійснення наукових видань, окремі розділи поети
ки (віршознавство, стилістика). Вважаючи такі підходи надійним та 
ефективним підгрунтям наукових пошуків та осягнень, Кшижановсь- 
кий протиставляє їх філософіям літератури, котрі, як на нього, роз
пливаються в загальних естетичних питаннях і випускають з поля 
зору конкретну літературну практику. В цьому сенсі критикує він, 
наприклад, інгарденівську феноменологію літератури.

Парадокс полягав у тому, що в XX столітті вже не було згоди 
щодо меж та означень літератури. В історії літературних дослід
жень погляди на цей предмет змінювалися поступово, одна систе
ма заступала іншу, від міметичної поетики Арістотеля до автотел- 
ічної естетики Канта минуло більше як два тисячоліття. В XX 
столітті співіснують багато теорій та методик. Мрія Тена, Лансона, 
Кшижановського, що науці про літературу вдасться відірватися 
від філософії, що вистачить їй чіткої дослідницької техніки, вияви
лася нереальною: досвід XX століття доводить, що в основі мето
дик лежать онтологічні уявлення і що спосіб дослідження випли
ває з попереднього визначення місця й функцій літератури в житті 
людини. Як важко знайти зв’язки між феноменологічною теорією 
літературного твору як предмету інтенції, впливу на реципієнта на
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засаді поліфонії естетичних властивостей — та марксистською кон
цепцією, яка трактує літературу в категоріях експресивності та ідео
логічної функціональності. Скільки відмінностей розділяють тео
рію історико-літературного процесу Лукача й концепції Мукар- 
жовського чи Славінського, котрі розглядали розвиток літератури 
як розвиток мистецьких форм. Як своєрідно розуміє твір мистецт
ва психоаналіз, описуючи художню діяльність у категоріях вияву 
чинників позасвідомости...

Це не означає, що в XX столітті не було спроб відірвати нау
кові методики від онтології: таку функцію воліла б здійснити тео
рія знаків — семіотика, що постала як допоміжна дослідницька 
техніка. Тільки віддані їй дослідники ніколи цим не обмежуються: 
або, як Леві-Строс, пов’язують семіотичний підхід з ідеологією 
структуралізму, або, як Жулкевський, пишуть про необхідність 
доповнення його глобальною, філософською теорією суспільства.

Здається, нині вже не випадає говорити про методологію літера
турних досліджень в однині, бо ж існують різні методології, які до
повнюють чи заперечують одна одну, чи вступають у діалогічну взає
модію. Це підтверджує польська синтетична методологічна праця 
— дослідження Генрика Маркевича «Головні проблеми літерату
рознавства» (1965). Обираючи предметом вивчення міркування над 
ключовими проблемами літературознавства, такими як специфіка 
літератури, будова твору, вигадка, генологія, історико-літератур- 
ний процес, учений зауважує багатоаспектність питань та широкий 
спектр відповідей. Свої висновки подає по ознайомленні читача з 
розмаїттям інших, часто контрастних пропозицій у їх історичному 
та актуальному стані. Назва книжки невипадкова: літературознав
ство уявляється Маркевичеві як проблема, а не як система.

Добре це чи погано? З погляду універсального, зверненого до 
класичного визначення правди, до класичної моделі науки можна 
сказати, що погано. З іншого боку, важко не помітити, що ця мо
дель є певним ідеалом, абстрагованим від конкретної наукової 
практики, котра і в минулому реалізовувалася як тернистий шлях 
до правди і в котрій діалог та полеміка були найбільш плідною 
ситуацією. У сфері літературних досліджень суперечливі методо
логічні проблеми створюють реальний шанс на осягнення всіх ак
туальних вимірів мистецької активності. Те, що нині оцінюється 
як суперечність, завтра може виявитися взаємодоповнюваністю. 
Вплив літературного твору, проблеми рецепції та лектури, літера
турної продукції, питання комунікації за допомогою мистецьких 
творів, діалогічність, суспільні функції літератури— це лише кілька
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випадково взятих питань, які набули наукового статусу в полеміці 
марксизму зі структуралізмом, в бахтінській критиці мовознав
ства, в структуральному прочитанні феноменологічної думки, в 
зустрічі семіотики з інспіраціями теорії культури, врешті на по- 
граниччі теорії й методології, в їх науковій взаємодії.

Досі ми вели мову про історію літературознавчої думки з внут
рішньої перспективи, яка тяжіла до з’ясування в цьому складному 
розвитку певної предметної й методологічної неперервності. Не слід 
забувати, що теоретична практика розвивається не в суспільній 
пустці, що логіка питань і відповідей виникає однаковою мірою і з 
предметної узгодженості, і внаслідок впливу інших практик. Про
блеми, які прагне розв’язати наука, випливають як з її об’єктивно
го поступу, так і з історичного вирування. Сферою посередництва 
між літературознавством та історичною епохою є певний загаль
ний спосіб мислення, парадигма, найчастіше (для нашої галузі) 
виражена у філософії. Не менш важливою є також певна суго
лосність з моделями культури, які безпосередньо відбивають зміни 
економічні, цивілізаційні, суспільні та ідеологічні.

В теоретичній практиці літературознавства можна спостерегти 
кілька важливих проблемних революцій. Походять вони з XIX 
сторіччя. Перша з них — історизм, котрий став виявом світогляд
ної реакції на метафізичну візію буття, одвічної природи, об’єкта й 
суб’єкта пізнання. На таку візію покликалися усі нормативні по
етики, котрі множили переконання, що краса є універсальною 
цінністю і що можна її реалізувати в мистецстві за допомогою опа
нування так само універсальних правил творчості. Історизм, пере
думови якого існували вже у просвітництві (Монтеск’є, Віко) і кот
рий як дослідницька позиція виявився по французькій революції, 
безпосередньо вплинув на літературознавство. Гердер і пані де 
Сталь писали, що творчість залежить від індивідуальності митця, 
що коли її щось узагалі спричинює, то не приписи поетики, а гео
графічне та суспільне середовище, народ і епоха. Ці переконання 
домінували в романтичному стилі мислення, однак найбільшу 
роль в опануванні й розвитку ідей історизму в царині мистецьких 
досліджень відіграла «Естетика» Гегеля. Відчуття часу, усвідомлення 
мінливості ідеалів, норм і цінностей, розуміння процесуального 
характеру дійсности— все це набуло систематизації у філософській 
парадигмі, котра культурну діяльність людини та її витвори розг
лядала на тлі поступу духу. Її наслідком стала концепція поезії як 
явища нетривкого, яке введене в права розвитку ідеї і в своїй історії 
реалізує ці права.
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Історична, географічна та суспільна обумовленість літератури 
стала темою естетики позитивізму. Одначе позитивізм, полемічно 
налаштований щодо гегелівської метафізики, займався не так оз
наченням у поезії прав духу, як речами конкретними, такими як 
особа письменника, його біографія, природні та історичні чинни
ки творчості. В зацікавленні фактичним знанням він вдавався до 
філологічних розправ: текст розглядався як документ життя митця 
й епохи, як свідоцтво загального «стану духу й звичаїв». Відтак у 
позитивізмі постала винятково трив.ка модель науки: література 
мислилася в творчій перспективі, в контексті генези, покликаної 
пояснити зміст твору. Таку модель втілювала історія літератури.

Нинішній погляд виявляє, що й гегельянство, і романтизм, і 
позитивізм попри усі філософічні відмінності лишили візію літера
тури надовго актуальну: у творі за посередництвом творця мали 
проступати понадіндивідуальні історичні тенденції. Ця концепція, 
опозиційна щодо поняття поезії як техне, наголошувала на експ
ресивних вимірах творчості. Артистизм постав як вища чинність, 
не зведена до вміння оперувати правилами, літературна праця — 
як спонтанна творчість, за допомогою якої промовляли великі ду
ховні сили.

У світі такого уявлення та відповідної йому термінології, та
кої як експресія, світогляд, поетична свідомість, сприйнятливість, 
стан духу та звичаїв, введення терміну «літературна продукція» 
могло сприйматися як зухвала профанація ідеальних цінностей 
літератури, або ж і як спроба позначення літературних не-шедеврів. 
Термін «production littiraire» існував зрештою у французькій кри
тиці, ним послуговувався Тен в означенні творчості, власне у пер
спективі своєї концепції літератури як суми творів. Застосування 
Марксом виразу «літературна продукція» змінило саму перспек
тиву: для автора «Капіталу» йшлося вже не про процес мистецько
го творення, а про матеріальну практику літератури, котра в XIX 
столітті була введена в рямці загальних економічних механізмів, 
відносин виробництва й обміну, спрямованих на накопичення ба
гатства. Літературна продукція зумовлювала виникнення форм 
посередництва між письменником і читачем, зумовлювала 
діяльність літературних інституцій та читацького ринку. Усе це не 
мало нічого спільного з гегелівським поняттям розумної публіч
ності чи також із позитивістським підходом до письменника й чи
тача як особистостей, причетних до тієї ж таки «духовної сприй
нятливості». І навіть якщо постпозитивістські дослідницькі мето
дики пропонували заняття літературою в контексті сприйняття (фе-
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нографічні дослідження, Шерер, Лансон), то йшлося їм не про 
матеріальний, пов’язаний з діяльністю інституцій вимір літерату
ри, а про читацькі смаки чи визначення шедеврів. За таких підходів 
ішлося про естетичне враження, а не про читацький ринок.

Антипозитивістський злам у науці про літературу не дуже 
змінив її традиційну концепцію. Так само розумілася вона як витвір, 
свідомий чи несвідомий, одиниці, як вираз духовних сил, а не як 
явище, яке функціонує в матеріальних вимірах. Більше того, для 
Дільтея й Кроче вираження стало предметом теоретичних осягнень: 
літературний твір став трактуватися як вияв психічних переживань, 
в контексті суверенної творчості особистостей. В цій ситуації, якщо 
навіть ішлося про читача, то він являв собою неповторну індиві
дуальність, суб’єкт естетичного сприйняття. Такий підхід надалі став 
характерним і для феноменологічних концепцій літератури.

На окреслення літератури як комунікації вплинув як розвиток 
структурного мовознавства, так і конкретні історичні та цивілі- 
заційні зміни, що зумовили модель масової культури. В полі ува
ги з’явився адресат. Комунікація з допомогою різного типу засобів 
зв’язку, великі наклади видань, розмаїті форми посередництва між 
творцем та адресатом, професіоналізація письменства, творення 
читацьких спілок — усі ці явища провадили до увиразнення не 
лише комунікативних, але також і інституційних вимірів літерату
ри. Парадокс полягає в тому, що ця інституційність, кардинально 
позначившись на її побутуванні, лише в XX столітті стала теоре
тичною проблемою. Творці теорії літературної комінукації рідко 
усвідомлюють новаторство міркувань Маркса. Зрештою в цій ко
мунікації їх загалом цікавить один тип інституції — умови й засо
би зв’язку. Тим часом автор «Капіталу» розумів комунікацію не 
як акт духовного порозуміння, а як обмін, опосередкований мате
ріальними економічними механізмами. До того ж категорія літе
ратурної продукції зумовлювала явище споживання, себто існу
вання суб’єктів, сформованих за допомогою продукції не лише 
літературної, зумовлювала публіку, наділену схильністю до чи
тання та вільним часом для нього. Таким чином літературна про
блема обернулася проблемою суспільною, пов’язаною з демокра
тичним розумінням культури.

Хоч описані теоретичні злами доводять існування різноманіт
них зв’язків між наукою про літературу та широко трактованою 
історичною практикою, ці зв’язки не є предметом дослідження в 
нашій праці. Радше наголошуємо на явищах опосередкованого 
характеру, таких як наукові парадигми чи літературна свідомість.
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Метою цієї книжки с реконструкція певної теоретичної практики, 
власне зосереджуємо увагу на неперервності проблематики та дос
лідницького інструментарію.

З’ясування намірів, які вплинули на появу цієї книжки, зумов
лене виправданням її неповноти. Це не перша в Польщі спроба 
осягнення теорії літературних досліджень; це місце належить «Си
стематиці головних напрямів у літературних дослідженнях» Сте- 
фанії Скварчинської (1948). Окремі доктрини і школи неодноразо
во описувалися й коментувалися такими дослідниками, як Сквар- 
чинська, Маркевич, Моравський, Маєнова. Марія Рената Маєно- 
ва у передмовах до антологій праць формалістів, чеських структу
ралістів, радянських семіотиків та дослідників з кола теорії експ
ресії, а також у вступній частині своєї «Теоретичної поетики» (1974) 
подала чудову історію теорії літератури. Так само велику роль у 
відтворенні розвитку літературознавства відіграють антології ори
гінальних дослідницьких текстів, видані Скварчинською та Мар
кевичем під гаслом «Теорія літературних досліджень». Назва на
шої праці свідомо пов’язана з цими виданнями.

Завдання цієї книжки обмежується цілісною презентацією ок
ремих (хоч, звичайно, не всіх) напрямків та шкіл. Йдеться тут все 
ж про щось більше, ніж про їх зібрання та опис. Розглядаючи про
позиції, школи й методології, ми хотіли показати, яким чином 
живий літературний досвід ставав певним науковим об’єктом, пред
метом пізнання, визначеним сферою дослідницьких проблем і ка
тегорій. Передусім же хотіли ми довести, що різнорідні теорії літе
ратури й теорії літературних досліджень витворили врешті певну 
послідовну, безперервну, свідому власних пізнавальних цілей, хоч 
водночас діалектично відкриту теоретичну практику, якою є наука 
про літературу.

Ця праця далеко не задовольняє інформаційних вимог, яких 
можна б від неї сподіватись. Її можна охарактеризувати словом «ог
ляд». І протиставити йому такі означення як «історія теорії літерату
ри» чи «історія методології літературних досліджень». Подібних 
синтетичних праць можна очікувати в майбутньому. Оскільки не
можливо такі праці написати одній особі, вони мають постати як 
результат колективних зусиль. Якби нинішня книжка лише вказала 
прогалини, які тут слід виповнити, то це вже було б дуже багато.

Неминучим наслідком індивідуальної праці є довільність ви
бору та впорядкування матеріалу. Вже зазначалося, що інтерпре- 
таційні категорії ми взяли із сучасного літературознавства. Ця ж 
перспектива вирішальна у поданні теорій минулого: приводом, з
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якого ми зосередили увагу на міркуваннях Арістотеля, класицизмі, 
думках Канта, Гегеля й позитивізмі, є присутність цих ідей у су
часній науці про літературу. Цей критерій вирішальний, наприк
лад, у зверненні до естетики Канта, а не Шіллера: факт, що теорії 
поезії XX століття підкреслюють її автотелічну функцію, спричи
нив посилання на першу спробу сформулювання проблеми.

Значно важче добирати доктрини XX століття. їх так багато, 
що лише опис усіх зайняв би кілька томів. При тім чи не всі мають 
відкритий характер, застосовуються практично, вивіряються й ко
ригуються. В такій ситуації вибір обмежився врахуванням заці
кавлень польського літературознавства. Відтак посилаємося на ті 
теоретичні й методологічні концепції, які присутні в свідомості й 
дослідницькій практиці повоєнної полоністики. Тому подаємо 
інформацію про антипозитивістський злам. З огляду на багаті тра
диції та живий розвиток польської історії літератури звертаємо 
увагу на постулати історико-філологічного методу. Інтенсивне за
цікавлення викликають у нас формалізм, структуралізм, семіоти
ка, феноменологія, думки Бахтіна, марксизм. Психоаналіз хоч і не 
розвинувся в нашій країні, зате переживає справжній ренесанс в 
літературних дослідженнях на Заході, і відлуння цієї ситуації не 
лишається без відповіді в Польщі.

Ця ж перспектива не зумовила ширшого обговорення докт
рин, пов’язаних з теорією експресії, таких як естетика Кроче чи 
певне її продовження школою неоідеалістичної філології Фоссле- 
ра й Шпітцера. Теорія Кроче далася взнаки в довоєнній літера
турній науці й критиці (Іжиковський, Лемпіцький, Боровий), але 
важко було б говорити про послідовний розвиток цієї доктрини в 
Польщі. Прихильником своєрідно трактованої теорії експресії був 
Конрад Гурський, який 1946 року видав книжку «Поезія як вираз». 
Однак окреслена там програма не знайшла відбиття в історико- 
літературній практиці вченого.

Очевидно, що польська наука в XX столітті лишається під 
впливом критики психологізму, здійсненої Інгарденом, Крідлем 
і структуралістами. Тож з певною осторогою ставиться до те
орій, що пов’язують твір, його зміст, будову з життєвим досві
дом митця. Попри певне зацікавлення в міжвоєнний період кон
цепцією Фосслера та Шпітцера їх аналітична практика, грунто
вана на пошуках паралелі між стилістичною структурою твору 
та особистістю письменника, не набула застосування в Польщі. 
Нині вона має цінність лише історичну і як така представлена
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Маєновою та Гандким у вступі до «Стилістичних студій» Фоссле- 
ра й Шпітцера (1972).

Становище так званого «мистецтва інтерпретації» («Kunst der 
interpretation», «close reading») і «нової критики» («New Criticism») 
не зовсім для нас з’ясоване. Ці напрямки подаються як аналітичні 
техніки, зосереджені на тексті і свідомо абстраговані від теоретич
ного багажу. На практиці однак займаються філософським змістом 
творів (Е. Штайгер), стильовими й культурними рисами тексту 
(Шпітцер як повоєнний представник close reading), семантичною 
динамікою твору (New Criticism, І.А. Річардс). Скидається на те, 
що ці практики мають значення передусім завдяки суттєвим звер
шенням самих дослідників: студіям Штайгера над часом у поезії, 
працям Річардса щодо проблем багатозначності в літературі, роз
правам Брукса про іронію. Однак важко було б відтворити теорію 
літератури, яка спричиняє ці дослідження. Деякі праці зі згаданих 
течій опубліковані в І томі «Сучасної теорії літературних дослід
жень за рубежем»; крім того, редактор антології Генрик Маркевич 
вмістив у її III томі підсумок «Погляд на сучасну теорію літера
турних досліджень за рубежем», в якому осмислює напрямки ме
тодології XX століття, в тім числі й напрямки «ергоцентричні».

Ще більших складнощів, ніж вибір матеріалу, завдала його 
подача. Предметом нашого аналізу рідко виступають «чисті» літе
ратурознавчі тексти. В історичній частині найчастіше послуговує
мося працями великих філософів. Зв’язок науки про літературу з 
філософією та естетикою виявився у XX столітті перерваним через 
експансію соціології, а надто мовознавства, котре нині претендує 
на ранг інтегральної в гуманістиці дисципліни. Тому розглядаємо 
також деякі лінгвістичні чи соціологічні праці. Впадає у вічі факт, 
що сама теорія літератури під впливом семіотики стає галуззю все 
більш вузькоспеціальною. Дослідники, що займаються лінгвісти
кою, філософією, семіотикою чи теорією культури, володіють знан
ням в кожній зі згаданих сфер незрівнянно глибшим, ніж те, яке 
виникає з можливості його окреслення в цій праці. Це знання ви
являється в книжках і студіях, присвячених великим філософам, 
доктринам чи методологіям, які з’являються в Польщі й за рубе
жем. Впорядкування цих складних течій у єдину історичну цілість 
неодмінно пов’язане з ризиком вибірковості й збіднення. Йдемо 
на цей ризик, свідомі, що темою книжки є наука про літературу, а 
не філософія, мовознавство чи теорія знаків. Парадокс нашої га
лузі полягає в тому, що виникла вона й донині розвивається на 
порубіжжях інших дисциплін. Описуючи її внутрішню логіку й
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поступ, займаємося іншими науками остільки, оскільки допома
гають вони відповісти на питання: як досліджувати літературу?

Ця книжка є результатом викладацького досвіду: в роботі зі 
студентами потреба впорядкування методологічного виру, з яким 
має справу сучасний літературознавець, особливо відчутна. «Те
орії літературних досліджень» істотно завдячують розмовам та 
дискусіям з молодими прихильниками полоністики, їх постійно 
оновлюваному питанню: чим є література? Відповідаючи, перефор
мували це сутнісне питання на інше, історичне: що означала і що 
означає нині література?



НАРОДЖЕННЯ ПОРТИКИ
(Лрістотсль, 384-322 до н.е.)

І як належить укладати фабулу, 
коли твір має бути мистецьким...

Давня теорія поезії увінчала тривалий період розвитку грець
кого мистецтва, означений іменами Гомера, Есхіла, Софокла, Ев- 
рипіда, Фідія, Полігнота і Зевксіда. Міт античності, котра явилась 
гуманістам як єдність мистецтва й життя, як спонтанна, безрефлек- 
сійна гармонія, надовго визначив європейські стандарти краси. 
Коли справді «грек відповіді вже мав раніше, ніж спромагався по
ставити питання» [1], то розважання Платона і Арістотеля були 
мистецтвом постановки питань. Питань, за допомогою яких філо
софи прагнули з’ясувати, що криється за загальним ідеалом краси 
та гармонії і як саме він впливає на людину.

Обидва мислителі жваво цікавилися літературою. Можна 
навіть сказати, що Платон у цьому перевищував Арістотеля, бо ж 
про мистецтво слова і про поетів згадував чи не у всіх своїх діало
гах. По стагірійцеві з цієї тематики лишилося тільки два, дуже 
стислі, трактати — «Поетика» і «Риторика». Сучасні дослідники 
доводять, що Арістотель запозичив основні дослідницькі категорії 
у Платона, як-от поняття мистецтва, жанровий поділ і концепцію 
мімезису [2]. І все ж не Платон, а саме його учень став фундатором 
європейської поетики. Пояснення цього парадоксу слід, мабуть, 
дошукуватися в різному ставленні до мистецької творчості. Пла
тон писав про поезію та поетів на узбіччі тем «не літературних», 
таких як держава, право, добро, правда... Сповідував певну філо
софію мистецтва, але власне до творчості ставився амбівалентно, 
загалом з огляду на функції, які вона могла б виконувати в сфе
рах, від неї незалежних. Арістотель був першим філософом, який 
поставив питання про автономію поезії, який написав спеціальний 
трактат, де йдеться «про поетичне мистецтво взагалі та про його 
види, про значення кожного з них, про те, як треба складати фабу
ли, щоб поетичний твір вийшов добрим, із скількох і яких частин 
має такий твір складатися і т.ін.» [3].
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Такі кроки як виділення предмету досліджень та означення їх 
меж («про поетичне мистецтво взагалі»), класифікація родів, опис 
будови й аналіз функцій твору свідчать про появу теоретичної свідо
мості, яка закладає основи наукового підходу до літератури. Хоч 
ця свідомість таки співіснує в «Поетиці» з вимогами нормативності, 
все ж домінує в усьому трактаті прагнення зрозуміти, що ж зага
лом являє собою поезія. Для наступників Арістотеля «Поетика» 
дуже довго була набором літературних вказівок. Відкриття пізна
вальних властивостей викладу стало можливим лише тоді, коли 
загалом міркування про мистецтво почали набувати дослідниць
кого характеру. Досі триваюча рецепція «Поетики» являє таким 
чином одну з перипетій науки про літературу.

Відтак систематизуючі розправи Арістотеля стали першовзір- 
цем європейської поетики. Безсумнівні впливи Платона нівелю
ються в стилі викладу; неважко помітити, що стагірієць, жваво чер
паючи з ідей метра, загалом змінював конотації засадничих по
нять і зрештою лишив зовсім інше уявлення про поезію.

Звертаємо тут увагу на три речі. Перша стосується формулю
вань у царині поетики, друга суджень про прикметні риси літера
тури та про функції поезії, третя — значення тез Арістотеля для 
розвитку теорії літератури.

Почнімо з питань генології. В «Поетиці» йдеться радше про 
жанри, аніж роди. Арістотель подає загальне твердження, що вся
ка поезія наслідує, але виділяючи епопею, трагедію, комедію, ди- 
тирамбічну поезію, пише, що ці форми різняться між собою з ог
ляду на спосіб, засоби й предмети наслідування. Перший тип вис
лову, характерний для Гомера, це оповідь з «упровадженням ко
гось іншого» чи оповідь «від самого себе, не заміняючи себе іншим»; 
другий тип передбачає виведення «усіх зображених осіб у дії» [4]. 
Поезія різниться з огляду на предмет наслідування: комедія на
слідує один вид дійсності, трагедія інший. Засоби наслідування 
(ритм і мова) свідчать про відмінність поезії від інших мистецтв, 
хоч разом з тим відповідні стилістичні елементи, творячи «спосіб 
вислову», характеризують окремі жанри. Арістотель пише про 
лексичні утворення («імена складні», «прості», «глоси», «метафо
ри»), притаманні дитирамбові чи трагічній поезії.

«Поетика» накреслила критерії родової означеності, які не втра
тили актуальності і донині [5]. Позиція суб’єкта мовлення, будова 
зображеного світу, стилістичні конструкції якоюсь мірою відпові
дають способу, предметові й засобам наслідування. Постає питан
ня, чи належним чином ці критерії дозволили Арістотелеві виділи

23



ти три визнані літературні роди, себто епос, лірику і драму? «По
етика» прийняла двочленний поділ, протиставила драму (насліду
вання за допомогою дійових осіб) наслідуванню за допомогою 
нарації. Справді, оповідати теж можна у два способи, але Арісто
тель детально описує нарацію в епопеї (оповідь з упровадженням 
когось іншого), сповідь «від самого себе, не заміняючи себе іншим» 
пов’язуючи з дитирамбами, котрі були для нього літературою мер
твою, реліктами минулого; філософ каже, що вони переродилися в 
трагедію. Можна твердити, що «поетика» подає загальну теорію 
драми й епосу; слово «лірика» не зринає в тексті трактату. Автор 
ніби лишає тут порожнє місце, окреслюючи лише потенційну фор
му вислову (оповідь від самого себе), котру пізніші теорії «напов
нили» ліричним змістом [6].

Далі Арістотель ретельно порівнює епопею і трагедію. Дошу
куючись того, що в своїй логіці окреслив як «специфічну відмінність» 
і що має виділяти трагедію в усій поезії, філософ керується однак 
не так логічними критеріями, як практичними. Як глядач та ще й 
оглядач театральних вистав наголосив, що трагедія зворушує; з 
цим пов’язане питання, яким чином зворушення реципієнта виз
начається будовою жанру. Аналізує зокрема композицію трагед
ійних творів, особливості наскрізної дії, драматичну цілісність і 
завершеність, стрункість фабули, узгодженість причин і наслідків. 
За визначенням Арістотеля:

Трагедія є відтворення прикрашеною мовою (причому кожна частина 
має саме Тй властиві прикраси) важливої і закінченої дй, що має певний обсяг, 
відтворення не розповіддю, а дією, яка через співчуття і страх сприяє очищен
ню подібних почувань [7].

Філософ трагедію ставить вище від епопеї. Епопея наслідує за 
допомогою оповіді, є природно довшою від траґедійних творів, 
вона спроможна відтворювати кілька взаємопов’язаних, одночас
но триваючих подій, що не властиво трагедії, обмеженій сценою та 
кількістю акторів. Перевага епопеї позірна: завдяки концентрації 
подій у цілісній акції трагедія сильніше впливає на глядача; цьому 
сприяють також багатші, аніж в епопеї, засоби наслідування, пере
дусім сценічна вистава.

У способі наслідування трагедія наближається до комедії. Арі
стотель пише, що назва «драма» походить від дії: трагедія наслідує 
акцію за допомогою дійових осіб (дронтас). Центром твору є фабу
ла чи «зв’язок подій» або ж «наслідувальне відтворення дії». Фабулі 
підпорядковані характери: трагедія зворушує не завдяки вдалому 
наслідуванню постатей, а через те, що у фабулі подає зміни їх долі
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(перипетії) та впізнавання (анагноризми). Мистецтво письменни- 
ка-трагіка полягає у творенні фабули відповідного обсягу й ладу. 
Засадам такого творення присвячена більша частина «Поетики».

Прикметно, що порівнюючи епопею й трагедію, Арістотель не 
торкається питання більшої чи меншої правдивості наслідування. 
Трагедія, як усяке мистецтво, наслідує; мірою її цінності однак є не 
ступінь наближення до світу, а вплив на глядача. Тож варто повто
рити за Є.Олсоном, сучасним продовжувачем «Поетики», що арі- 
стотелівська модель поезії має прагматичний характер [8]. Також 
суттєво, що Арістотель, переконаний у впливі літератури на по
чуття, сам трактує її неемоційно. Підпорядковує її грецькому ро
зумінню мистецтва як діяльності, що спирається на знання пра
вил. На противагу Платонові, який справжню («ненаслідувальну») 
поезію пов’язував з натхненням. Ніби полемізуючи з діалогом 
«Іон», Арістотель написав, що «поезія є більше сфера хисту, аніж 
натхнення» [9].

Найбільш прагматична за своїм характером трагедія. Зв’язок 
з почуттями підкреслюється в її визначенні. Катарсис (очищення) є 
в «Поетиці» істотною категорією, хоч властиво не виясненою. Були 
спроби описати її як своєрідне вивільнення емоцій, відпруження. 
Постає питання, чи такий ефект має значення медико-терапевтичне 
(трагедія знімає життєву напруженість у глядача), чи також суто 
художнє (трагедійний твір як певна система, що породжує напру
гу в драматичній фабулі та наприкінці її розряджає) [10].

Незалежно від того, як інтерпретувати цей таємничий катар
сис, варто підкреслити, що в Арістотеля він виходить за межі інди
відуальної психології. Сприйняття трагедії було для філософа яви
щем громадським. У «Політиці» подається характеристика публі
ки атенських зібрань. Стагірієць оцінив її не дуже високо, окрес
лення «натовп», видно, має пейоративне забарвлення, як і в арис
тократа Платона. Однак на противагу своєму метру, який волів, 
аби трагічні поети як творці мистецтва для юрби залишили розум
ну державу, Арістотель виявив значно більший «реалізм». Не для 
того укладав норми трагічної поезії, аби вона відповідала вимо
гам натовпу (явно не був законодавцем масової культури), а лише 
з огляду на те, що від своїх діонісійських витоків існувала вона в 
симбіозі з людом. Опис цієї форми поезії пов’язаний з її суспіль
ним становищем.

Вплив на почуття сприймаючого є істотною властивістю по
езії, але не це слугує її виразному виділенню в усій людській діяль
ності. Функція звертання наближає її до риторики, а «словесне ви
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раження» до історичної оповіді. Відрізняє поезію від згаданих ца- 
рин те, що вона вдається до наслідування (мімезису). Ця властивість 
характерна для всякого мистецтва -  і поезії, й танцю, і «кіфарис- 
тичної музики», і малярства... Завдання «Поетики» полягає в ок
ресленні поетичного мімезису. Своєрідність поезії стосовно інших 
мистецтв, артистизм яких випливає з наслідування, полягає в тому, 
що вона наслідує за допомогою мови, ритму й мелодії. Поезія 
відрізняється від науки: науковий твір, навіть коли написаний 
віршем, не наслідує, дотримується правди. Так говорить історик, 
ретельно відтворюючи дійсність:

Тим-то поезія і філософськи глибша, і серйозніша за історію -  поезія 
говорить більш про загальне, а історія -  про окреме. Загальне полягає в тому, 
що людині певної вдачі доводиться говорити або робити, виходячи з імовір
ності або необхідності... [11].

Категорія мімезису, що виступає в «Поетиці» критерієм ху
дожності, зробила в естетиці й теорії літератури значну кар’єру. 
Ця безкрая тема так інтенсивно розвивалась та опрацьовувалась 
наступниками Арістотеля, що в її тіні забуто про прагматичні ас
пекти поезії. Здебільшого прийнято пов’язувати мімезис із відоб
раженням (відбиттям, образом, дзеркалом тощо) дійсності в мис
тецькому творі. Такий погляд послідовно обстоює один із сучас
них «неоарістотельців»:

Власне про «наслідування» йдеться тоді, коли нам удається засобами 
мистецтва створити аналог якихось натуральних процесів у матеріалі, в яко
му це природою не передбачено, таким чином, аби цей аналог мав таку ж силу 
впливу на інші речі або на нас [12].

Подібну інтерпретацію підтверджує Арістотель, коли пише: 
«Дивлячись на картину, відчувають задоволення, бо, розглядаючи 
її, вчаться, тобто замислюються над тим, що вона собою являє і 
кого зображає» [13]. Здавалося б, естетична насолода має характер 
цілком інтелектуальний. Однак, розпізнаючи наслідувані предме
ти, не лише вчимося, а й підпадаємо під вплив наслідувальних форм. 
У тому ж абзаці Арістотель пише: «Якщо ж кому раніше не дово
дилось бачити зображених речей, то задоволення людина відчуває 
вже не від їх подібності, а від майстерності картини, від її кольору 
або від чогось іншого» [14]. Отже поруч із пізнавальною функцією 
дається взнаки емоція, пов’язана з мистецьким характером того, 
що оглядається, переживається, сприймається. І тут відкривається 
можливість іншої інтерпретації мімезису. «Здебільшого Гомер і 
інших вчить, як треба вигадувати» [15]. Мірою наслідування є не 
правда, а правдоподібність чи, як це означив Юрій Давидов, «схо
жа на правду омана» [16]. Поезія впливає на реципієнта не тому,
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що явлені нею речі є «аналогами дійсності», а тому, що вони пода
ються так, аби збуджувати емоції. Критерієм цінності поезії є не 
правда, а реакція сприймаючого («річ неможлива, але здатна пере
конати»). Висновок зрозумілий:

... поетові належить бути більш творцем фабул, ніж віршованих 
розмірів, бо й поет він тією мірою, якою відтворює дійсність, а відтворює він 
її в дії. Навіть якщо йому довелося б писати про те, що сталося насправді, він 
все одно залишається творцем. Іноді ніщо не заважає справжнім подіям мати 
характер ймовірності і можливості, але відібрати їх -  це й значить бути твор
цем [17].

Поет-відтворювач і поет-творець -  це дві можливі інтерпре
тації «Поетики» Арістотеля і разом з тим дві естетичні орієнтації -  
натуралістична і творча. Перша цікавиться подібністю художньо
го образу до моделі, ілюзією, друга -  методами осягнення цієї под
ібності, ілюзіоністичною діяльністю. Прикладами першої орієнтації 
є дослідження реалізму образів, трактувань, сцен, питання прооб
разів персонажів та історичного перебігу відтворюваних подій, 
дошукування схожості поміж поглядами героїв та автора. Як з’я
сував Роман Інгарден, натуралістична тенденція в літературознав
чих дослідженнях схильна ототожнювати сентенції в літературно
му творі з судженнями про дійсність [18]. Здається, наведена вище 
Крейнова дефініція мімезису вкладається в межі такої інтерпретації 
«Поетики»; новим там є наголос на прагматичному характері на
слідування, що загалом лишалося поза увагою ретельних пошу- 
кувачів «аналогів дійсності». Прихильником творчої теорії є не 
лише Інгарден, але також (у широкому розумінні) Давидов. На 
противагу Крейнові російський дослідник пише:

Джерелом насолоди є те, що зображення ніби замикає зображуване у 
своєрідну естетичну «рамку», яка усуває найбільш неприємні моменти, пов’я
зані саме з реальністю, з буттєвістю зображуваних на картині неприємних 
речей, — тож глядач має можливість відчути естетичну насолоду від акту їх 
споглядання [19].

Джерелом насолоди відтак є не модель, а її естетична відсторо- 
неність, на сприймаючого впливає не так аналогія дійсності, як 
свідомість того, що це саме аналогія.

Багато дослідників обмірковували арістотелівське поняття 
правдоподібності. Правдоподібні випадки, з яких витворюється 
фабула трагедії, це такі, що могли чи повинні статись, все ж про 
них не можемо говорити в доконаному аспекті. Стосунок мистец
тва до дійсності -  це не лише проблема правди чи правдоподіб
ності. З нинішнього погляду куди важливіша справа окреслення 
місця мистецтва в людському світі, опису його як певної практики.
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Здається, Арістотель, всупереч усім своїм коментаторам, на цьому 
питанні найбільше загострив увагу. Аби означити роль чи залежність 
мистецької діяльності від життя, слід спершу з’ясувати своєрідність 
цієї діяльності [20]. Лише так трактована практика може виступати 
як рівнозначний партнер поруч з іншими людськими заняттями. А 
також, як відзначає «Поетика», може ті заняття моделювати, суб
лімувати, ставати знаряддям своєрідної суспільної терапії.

Усе це здійснюється завдяки процесам специфічно мистецьким. 
Відносно засадничих понять філософії Арістотеля, матерії (гіле) та 
форми (морфе), діяльність поета є формотворчим процесом под
війної спрямованості. Це формування матеріалу, який визначаєть
ся не так життєвими подіями, як їх мітичною сублімацією, це пере
міна акції на літературну фабулу, це витворення мистецьких явищ 
згідно засад правдоподібності. А другий формотворчий аспект -  це 
моделювання життєвої матерії, емоцій та суджень сприймаючих 
завдяки «естетичному обрамленню». Тому Лев Виготський, автор 
«Психології мистецтва», так часто посилався на Арістотеля. Рос
ійський учений зазначив:

Можна сказати, що основою естетичної реакції є збуджувані мистецт
вом афекти, які переживаються нами з усією реальністю й силою, та водночас 
знаходять собі вивільнення у тій діяльності фантазії, якої щоразу від нас 
вимагає сприйняття мистецтва. Завдяки цьому центральному розрядженню 
надзвичайно затримується й притлумлюється зовнішня моторна сторона афек
ту, і в нас виникає враження, що ми переживаємо лише примарні почуття. На 
цій єдності почуття й фантазії і ґрунтується всяке мистецтво [21].

Як перший, так і другий формотворчі аспекти мистецтва стали 
темою науки про літературу XX століття. Про перевагу артистич
ної техніки над змістом, про впливовість естетичного обрамлення 
вели мову формалісти, структуралісти та дослідники з кола фено
менології. На впливі літератури на позицію читача зосереджує 
увагу народжуване або ж відновлюване (знову ж таки з огляду на 
античну поетику) прагматичне спрямування.
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лював істотну різницю між мімезис та діегезис. Запропоновані ним критерії 
родової означеності були негомогенні, змішували мову й зображуваний світ. 
Ця негомогенність збережена донині. Ж.Жене, структураліст, в згаданій статті 
доводить, що всі родові відмінності можна звести до відмінностей у способі 
висловлювання. Жене відтак повертається до інспірацій Платона.

6. Тезу про відсутність лірики в Арістотеля сформулював з-поміж інших 
Жене. Ліричний жанр як проблема поетики з’явився в писаннях Горація. Особ
ливу увагу ліриці приділяли ренесансні поетики (Скалігер, Сарбевський), по
в’язуючи її з такими формами як пісня, епіталама чи трен, відтак з виявом 
почуттів стосовно близьких поетові осіб. Усвідомлення, що в ліриці автор 
передає суб’єктивні переживання, з’являється лише наприкінці XVIII століття 
(Гете).

7. Арістотель. Поетика... -С . 47.
8. Пор.: «Його [Арістотелева] риса, що найбільше характеризує його як 

критика, здається, полягає в тому, що він ґрунтує свою поетику на емоційних 
властивостях різних жанрів мистецтва і відтак на цій підставі робить висно
вок, як мають бути збудовані твори, аби їм були притаманні такі власти
вості». Цит. за: Olson Є. Zarys teorii poezji. / Przel.Kaniowa M. // Wsp<Hczesna teoria 
badari literackichzagranic /̂Red. Markiewisz H. -  T. 1.-Krak6w, 1970.-S.310.

9. Арістотель. Поетика... -C . 67.
10. Про катарсис писали зокрема Гете, Лессінг, Фолькельт, Ліппс. Т.Сінко 

у передмові до «Поетики» звертає увагу, що концепція розряджуючого очи
щення присутня вже в працях Платона, принаймні в розумінні катарсису як 
ефекту етично-терапевтичного (Trzy poetyki klasyczne: Arystoteles -  Horacy -  
Pseudo-Longinos / Przetozyl, wst$pem і objasnieniami opatrzyl Sinko T. -  Wroclaw, 
1951). Л.Виготський в «Психології мистецтва» полемізує з таким трактуван
ням: для нього мистецтво не є засобом, пов’язане з катарсисом естетичне пере
живання ґрунтується на афективній суперечності, що виникає внаслідок по
долання матеріалу (фабули) мистецькою формою (Вьіготский Л.С. Психоло- 
гия искусства. -  Москва, 1968.-С. 270-274). Про психосоціальні аспекти катар
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сису писав Ю.Давидов у книзі «Мистецтво як соціологічний феномен: До ха
рактеристики естетико-політичних поглядів Платона і Арістотеля» (Москва, 
1968). Поняттям катарсису послуговувався Фройд для опису лікування невро
зу. Позначає ним усунення чи розрядження напруження, викликаного стра
хом пацієнта перед аналітиковим несхваленням речей, «видобутих» з несвідо
мості хворого: процес катарсису уможливлює освоєння з тими речами і поз- 
буття їхнього гніту. Див.: Prokopiuk J. Poslowie // Freud Z. Czlowiek, religia, 
kultura. -  Warszawa, 1967. -  S. 332.

11. Арістотель. Поетика... — C. 54. На тему стосунку мови поетичної та 
риторичної Арістотель пише і в «Риториці». Див. зокрема: Trzy stylistyki 
greckie: Arystoteles. Demetriusz. Dionizjusz / Przel і opr. Madyda W. -  Wroclaw, 
1952. -  S. 7-8; Античньїе риторики / Собр. текстов, статья, комментарии и 
общая редакция Тахо-Годи А.А. -  Москва, 1976. -  С. 128-129.

12. Crane R.S. The Language of Criticism and the Structure of Poetry. Цит. за: 
Mayenowa M.R. Poetyka teoretyczna... — S. 9.

13. Арістотель. Поетика... -  C. 43. Переконаність в інтелектуальному ха
рактері естетичного переживання висловлюється і в інших працях Арістоте
ля, наприклад у «Риториці», де він зазначає: «Бо людина отримує задоволення 
не від наслідуваного предмету, і насолода пов’язана з висновком, що предмет 
цей є власне тим, а не іншим, і що завдяки цьому висновку його вдалося пев- 
ноюмірою пізнати». Цит. за: Tatarkiewicz W. Historiaestetyki.. .— Т. l .-S . 191. 
Цього фрагменту немає у виданні Мадиди.

14. Арістотель. Поетика... -  С. 43. Тут варто процитувати ще одне мірку
вання філософа, висловлене в його «Фізиці»: «Мистецтва або доповнюють 
природу тим, чого вона не спромоглася зробити, або наслідують її». Цит. за: 
Tatarkiewicz W. Historia estetyki... — Т. 1. -  S. 188.

15. Арістотель. Поетика... -С . 84
16. Давьідов Ю.Н. Искусство как социологический феномен... — С. 212.
17. Арістотель. Поетика... -  С. 55.
18. Див.: Ingarden R. Uwagi па marginesie «Poetyki» Arystotelesa...
19. Давьщов Ю.Н. Искусство как социологический феномен... — С. 218.
20. Давидов пише: «... вчення про мімезис, про наслідувальний характер 

мистецтва виникло й розвивалось саме як теоретична форма усвідомлення, 
обґрунтування й виправдання процесу оформлення мистецтв у специфічну й 
самодостатню сферу» (с. 217).

21. Вьіготский Л.С. Психология искусства. -С . 273-274. Варто додати, що 
Виготський, як і Арістотель, вбачає джерело впливу трагедії (а також і епічної 
літератури) в мистецькій конструкції фабули, в зосередженні уваги на укла
данні подій, а не на характерах. В такому підході вчений близький не лише до 
Арістотеля, але й до російської формальної школи, котра започаткувала но- 
вочасні дослідження побудови фабул. Можна вважати, що сучасна «нарато- 
логія», якою вона розвивається у Франції (див. зокрема часопис 
«Communications», 1966, число 8 зі статтями Барта, Бремона, Греймаса і Тодо- 
рова), чимось завдячує і Арістотелеві.
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Р О З УМ  І РЕМ ЕСЛО
(ЕСГШ КЛ Ф Р Л Н Ц Ж Ж Ж ) КЛАСИЦИЗМУ)

Бажаєте, аби вашу багату вигадку 
любили?

Буало

Досліджувати французький класицизм як методологічну док
трину — це передусім перекладати нормативну поетику на описо
ву, шукати тих місць у системі, за яких правило, що диктує при
пис, обертається судженням про створений за його допомогою 
предмет і водночас вказівкою стосовно досліджень інших подібних 
предметів. Приписи — то найбільш поширене свідчення «класицис
тичного» мислення, окреслити їх — ще не значить зрозуміти глибо
кий філософічний підтекст цього мислення. Тому класицистична док
трина так легко стала розмножуваною матрицею; коли цей підтекст 
перестав бути актуальним, коли історична ситуація піддала сумніву 
метафізичні системи XVII століття, ще лишалися мистецькі вказів
ки, дотримання яких гарантувало високу оцінку Академії.

Мистецтво — це знання, і йому можна навчитися. Міністр 
фінансів Людовіка XIV домагався, аби зібрання Академії присвя
чувалися аналізу творів з королівської галереї в Дуврі з метою 
означення засад і приписів, які мали б слугувати навчанню й освіті 
аматорів. Французька Академія, створена 1635 року, була безпре- 
цендентною у європейській культурі інституцією виховання митців 
за допомогою художньої критики. Безпосередня мета — вивчати 
зразки мистецтва, аби відтак пізнавати правила творчості. Водно
час досліджувати їх — це дошукуватися суті краси, творчості, ми
стецької правди, окреслювати логічні засади класифікації творів, 
порівнювати мистецьку діяльність з іншими заняттями людини. 
Тому догмати Академії попри їх практичне призначення для літе
раторів та митців, є для історика науки про літературу неоціненні.

Слово «класичний» у сприйнятті загалу пов’язується з річчю 
монументальною і гармонійною, виразних обрисів, пройнятою 
розміреністю, симетрією і спокоєм. В цьому сенсі термін «класич
ний» не раз протиставляється таким поняттям як «бароковий» чи
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«романтичний». Не слід забувати про те, що сам термін «класич- 
ності» почав функціонувати на зламі XVI й XVII століть і що мав 
тоді значення нормативне. «Класичний» означало лише — «вар
тий наслідування». В тогочасній теорії мистецтва лише одні речі 
були варті наслідування — античні взірці. Тож «класичний» озна
чало також — «гой, що наслідує античні взірці» [І].

Всі властивості, притаманні ідеалові художнього твору, згідно 
з доктриною XVII століття можна було осягнути за допомогою 
мистецької техніки в поєднанні з певною дозою винахідливості. 
Мистецтво уявлялося діяльністю раціональною, цариною розуму, 
а не натхнення. Такі принципи цілком узгождувалися з ренесан
сом «Поетики» Арістотеля, яка грунтується на понятті техне. Од
нак якогось опису класичної речі годі шукати в трактаті стагірійця. 
Загальне поняття краси як гармонії та міри було модернізоване в 
сімнадцятому столітті з допомогою категорій ясності (clarte) і доц
ільності (biens6ance). Хороший творець повинен добирати класичні 
форми й відповідні теми. Засада «plaisir utile» вимагала від мистець
кого твору не лише естетичного задоволення, але й певної мораль
ної сили. Це висувало завдання щодо змісту, завдання, яким най
ліпше відповідала література [2].

Класицизм, подібно до античності, найвище ставив трагедію, 
віддаючи належне її емоційній силі. Цілком відмінним однак було 
розуміння самого впливу трагедії. Не йшлося про арістотелівсь- 
кий катарсис, який би розумівся як сублімація чи вивільнення на
пруги. Класицистична трагедія мала бути прикладом для насліду
вання, покликана подавати загальні зразки поводження. Досягти 
цього можна завдяки зображенню людини як свідомої істоти, в 
якій змагаються темперамент і обов’язок, особи, що розумно до
лає інстинкти й жадання, здебільшого коштом особистого щастя.

На противагу до арістотелівської моделі трагедії як сув’язі 
подій класицисти наголошували на ролі ситуації і характерів у 
розвитку акції. Це вимагало особливої концепції літературного 
героя. Представник простолюду не міг бути людиною шляхетною 
та розумною; трагедія — то поле діяльності людей високого роду, 
переважно королів і князів. У ній панує атмосфера піднесеності, 
немає місця для сміху чи тривіальності [3].

Стрижнем поетики класицизму було поняття трьох єдностей. 
Потребу єдності дії в трагедії сформулював Арістотель. В його 
поетиці передбачена й вимога єдності часу — дія трагедії повинна 
міститися в межах «одного обігу сонця». Класицисти встановили 
також засаду єдності місця — драматична дія найчастіше розігру
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валася в палаці, набуваючи відтак значної концентрації. Цікаво, що 
правило трьох єдностей обгрунтовано потребами правдоподібності. 
Як пише Е. Ауербах, «...вважалося неправдоподібним, аби протя
гом небагатьох годин, які займає вистава, на сцені, просторово об
меженій та віддаленій від глядача всього на кілька кроків, могли 
розігруватися події, надто розпорошені в часі і просторі» [4].

Вимога трьох єдностей інтерпретується нині як усіляке обме
ження творчої свободи. Така критика походить з романтизму як 
наслідок природного спротиву митців проти літературної практи
ки, означеної як «псевдокласицизм», практики, яка, втративши філо
софічні корені XVII століття, прагнула вберегти від напливу нових 
течій скам’янілі естетичні канони. Зрештою канонів тих було 
більше: ієрархія тем провадила до ієрархії жанрів. Епос і трагедія 
розміщені в ній найвище; описова поема, сатира, пастораль, коме
дія — це так звані низькі жанри, темою яких є або природа, або ж 
люди простого роду, кумедні й неотесані [5].

Адекватність змісту і форми (декору) має визначати мовний 
аспект твору. Високі вимоги щодо лексичного складу поєднували
ся з універсальними засадами викладу. Академія надавала перева
гу чіткій ритмічній системі —точному дванадцятискладнику (алек- 
сандрину), а в його межах підкреслено композиційну функцію ти
рад. Літературна семантика значно ускладнювалася завдяки вжи
ванню алегорії, перифраз, опертих на мітичні теми, вишуканих 
паралслізмів.

Цей мистецький канон, функціонуючи в певних сферах літера
тури до кінця XVIII століття, отже мало не двісті літ, був цілком 
відкинутий романтиками. Виникає однак питання, як ставилися до 
нього митці часу Людовіка XIV. Адже, як пишуть багато дослід
ників, означені правила однаковою мірою були результатом нор
мативної діяльності Академії, як і наслідком конкретної худож
ньої практики. Дозволю собі навести думку Л.Гольдмана з його 
книжки про Расіна й Паскаля:

Фактично ця вимога [трьох єдностей] була власне прийнята у Франції від 
XVI століття такими теоретиками як Скапігер, Жан де ля Телл та ін. Однак для 
багатьох письменників, з-поміж яких найбільш відомий Корнель, вона ли
шається надто вузьким убранням, яке тисне зусібіч. У театрі Расіна вона, на
впаки, стає внутрішньою необхідністю. Це поширене явище в історії мистец
тва і варто спробувати з’ясувати його механізм: знаряддя постає перед уявою 
(і очевидно ж письменницькою), котра ладна ним скористатися. Здається, Расін 
знайшов у засаді трьох єдностей вигідне й адекватне знаряддя для свого теат
ру. Це означає, що фактично расінівські трагедії, від «Андромахи» до «Фед- 
ри», розігруються в єдиній хвилі, власне в тій, коли людина стає справді траг
ічна, бо зрікається світу і життя [6].
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Виражальні засоби, підпорядковані мистецькій картині світу, 
не існували поза зв’язком з самою картиною. Расін зі своїм трагіч
ним світоглядом визнавав важливість понадлюдських норм повод
ження і вказував на ницість бунту особи перед лицем абстрактної 
системи, як би вона не називалась — Богом, розумом, природою. 
Ніколи однак ця система не мала конкретних історичних рис. При
страсті героїв і їх «розумні», а водночас трагічні починання набу
вали значення не так в історичних межах, долі країни та підданих, 
як в одвічній гармонії світу, керованого Богом-суддею. Виклик існу
ючим засадам закінчувався або смертю персонажів (Федра), або їх 
погодженням з тим, що надлюдське й супротивне їх щастю (Бере- 
ніка). При тім однак цей остаточний крок залежав од волі героїв, а 
не від темного, невідомого фатуму, що виступав у грецькій тра
гедії, чи об’єктивних історичних події. В цій картині людська воля 
визнавала те, чому противилося серце й пристрасті.

Гольдман рішуче протиставляє світогляд Расіна раціоналізму 
Декарта. Можна цю думку піддати сумніву. В «Жаданнях душі» 
філософ пише про чуття, які вводячи в оману людський розум, вво
дять в оману й душу людини, віддаючи її на спокусу пристрастей, 
афектів та всяких інших нерозумних спонук. Декарт стверджує, що 
як істота, наділена волею, людина може піддаватися цим спокусам 
чи відкидати їх. Свобода вибору все ж не означає, що він не буде 
оцінений. Вільна воля — це також воля, контрольована розумом, 
котрий як пристановище божого світла, має бути вищою інстан
цією всякого чину [7].

Картезіанська етика, пройнята вірою в моральні можливості 
розуму, утверджує граничну детермінацію людини. Окреслюючи, 
як і трагедія, людську натуру як украй суперечливу, наділену чут
тями, розумом, волею і вірою, вказує однак способи розв’язання 
цих суперечностей, чого не робить трагедія. Знаменно, що, як і в 
трагедії, це етика метафізична, вона вміщує людину поза часом і 
суспільством, в абстрактному просторі, обмеженому Богом і ро
зумом. Ні одна, ні друга інстанція не втручаються в людське життя 
безпосередньо: вибір поведінки залежить від людини, але його зна
чення і результати — від метафізичної засади. Залежно від індиві
дуального погляду представники літературного класицизму виді
ляли роль Бога чи розуму в обгрунтуванні дійового плину і вчинків 
персонажів. При тім це були завжди інстанції незаперечні: трагізм 
означався у протиставленні особистісних, чуттєвих слабкостей 
людини нормам поводження, опертим на ці інстанції.

Ця песимістична антропологія невіддільна від філософії, яка 
прагнула надавати розумові цілковиту перевагу, в його змаганні з
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усталеними забобонами та ілюзіями. Рене Декарт оголосив війну 
таємницям та непевностям схоластики, пропонуючи в розумі шу
кати осердя ясних і чітких ідей. Він подав картину всемогутнього 
розуму й категорію незмінної природи. Підняв таким чином пи
тання, яке від початку класицизму хвилювало його теоретиків: 
питання взаємовідношень мистецтва і дійсності, мистецького об
разу і природи.

Декарт окреслює природу подвійно: то як «встановлений Бо
гом лад створених речей» [8], то як «сутність або ж вічну й незмінну 
форму, котра не вигадана мною і не залежна від моїх гадок» [9]. 
Такому розумінню природи відповідає комплекс ідей чітких і яс
них, бо ж даних свідомості від Бога. На відміну від них чуттєві дані 
оманливі й непевні, їх матеріальне буття знаходить обгрунтування 
в цих же розумних ідеях. Декарт пише про дослідження, а не про 
наслідування природи: у взаємодії розуму з досвідом постає дедук
тивний метод, такий важливий для новочасної науки.

Як відомо, Декарт не створив естетики. Теоретики мистецтва 
доби класицизму не надто могли посилатися на його філософію, 
бо ж вона формувалася паралельно до появи поетик [10]. Однак 
цілком виразна тотожність в концепції природи, розробленій в 
тогочасній теорії наслідування та в метафізиці Декарта. В обох 
випадках ідеться про природу, відмінну від чуттєвої дійсності.

Мімезис, категорія грецького походження, потрапила до 
Франції за посередництвом італійської ренесансної естетики, зосе
редженої на проблемі імітації (imitatio). Арістотелівський поступат 
наслідування в трагедії людських дій замінюється на початку кла
сицизму програмою наслідування античних взірців осягнення 
людини і світу. Це пов’язувалося з переконанням, що лише давні 
спромоглися явити природу такою, якою вона є в своїй суті: пре
красною, універсальною, вільною від плинних незугарностей. 
Поняття ідеї, наріжне в картезіанському раціоналізмі, з’явилося в 
естетичній теорії класицизму раніше; можна припустити його зв’я
зок з ученням Платона. Єзуїт Рапен писав: «Правда завжди оман
лива з огляду на мішанину явищ, які її витворюють. Все, що на
роджується у світі, віддаляється від досконалості своєї ідеї в ході 
становлення» [11]. Такі філософські переконання провадили до без
посередніх літературних вказівок: «Найбільш важлива й необхід
на для поета здатність вирізнення того, що в природі гарне й при
ємне, аби лише те й вітворювати» [12]. Таким чином програма на
слідування природи, одвічна правда якої криється в ідеї, змінюєть
ся вимогою відтворення природи гарної. Постулат ідеалізації прой
має всі нормативні поетики.
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Ідеалізація матеріальної дійсності, ідеалізація в ім’я «1а belle 
nature», буває різна: в найпростішому випадку це прикрашування. 
Але також це властива всій мистецькій практиці селекція матеріалу, 
з якого поставала дійсність, зображена в творі. Така тенденція суттє
ва у творчості Расіна: автор не прикрашав, зображав згубні при
страсті, але так подавав характери своїх персонажів, що вони не мали 
в собі нічого з тривіальності буденного життя. Ця селекція давалася 
взнаки і в комедії, де була неодмінна засада типізації. Подавалися й 
висміювалися універсальні зразки поводження, котрі являли собою 
елементи «nature manquie», зрештою також ситуації та обставини, в 
яких розумна натура не зреалізувалася. Універсальність висміюва
них типів позбавляла самих персонажів історичних уражень та інди
відуальних рис: як мовив Буало, образи були убранням для раціо
нальних ідей. Нарешті третя, найважливіша фаза класицистичної 
ідеалізації полягала в нав’язуванні відтворюваній дійсності — ро
зумної, впорядкованої структури, неодмінної як у змісті, так і у ви
ражальних засобах. Раціоналістичний метод опановував таким чи
ном не лише естетику, але й творчу практику.

Поняття розуму і природи в період класицизму далекі від тих 
суперечностей, що їх відкрив у XVIII столітті Руссо, окреслювали 
естетичну аксіологію. Окрім того, що тенденції ідеалізації звільня
ли митців від вимог реалізму, класицисти не могли також визнати 
фантастики. Гостро критикували Шекспіра за те, що він творив 
дійсність, не завжди співмірну з досвідом здорового глузду. В ти
пово раціоналістичний спосіб обгрунтовували присутність у тра
гедії дивного («1е merveilleux»). Расін писав:

Дивне все, що суперечить звичайному плину природи. Правдоподібне 
все, що відповідає поглядам загалу. Метаморфоза Ніоби в скелі має в собі 
щось дивне, але стає правдоподібною, коли в неї втручається божество, для 
якого усе можливе [13].

Адже ж диво — це природа божества, а ранній теоретик докт
рини Ніколь твердив, що «річ є прекрасна, коли відповідає своїй 
власній природі, а також нашій» [14].

На практиці «наша природа» означала освоєні, історично 
близькі моделі відтворення дійсності. Можна відзначити певну 
розбіжність між картиною світу, окресленою в класицистичній тра
гедії, й театральною практикою тієї доби. Ця картина подавала 
універсальних героїв поза часом і простором, зокрема й постаті 
античні. Тут римський костюм покликаний увиразнювати манери 
спадкоємців універсальних чеснот. На практиці відбувалося на
впаки: античні герої (Тіт, Береніка, Іполит) виступали в сучасних 
костюмах, демонструючи чесноти, істотні з погляду сучасної мо
ралі й політики [15].
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Станіслав Петрашко відзначає багатогранну функціональність 
мистецтва класицизму. В принципі ця засада була запрограмова
на: естетична насолода має бути корисна, спрямована на пропа
ганду раціональних типів поведінки. Саме типи, в накресленнях 
теоретиків і в практичних замірах, повинні характеризуватися 
вічною актуальністю, універсалізмом. Тож пошукувано такі 
цінності як краса, розум, природа. Дослідник з’ясовує, що таке ун
іверсальне покликання маскувало факти значно приземленіші: без
посередню залежність від королівської платні. Ця фальшива 
свідомість чи ідеологічність виявлялася в конотаціях, якими на
повнювано універсальні, багатозначні категорії [16].

Відкриття соціологічних джерел поетики класицизму не змінює 
факту, що вона внесла значний вклад у розвиток естетичної свідо
мості і що створила доволі струнку модель думки про мистецтво. 
Велич теоретичної думки, яка торкалася таких засадничих питань 
як творчий процес, оформлення відтворюваної дійсності, насліду
вання, мистецька ідеалізація, критерії поцінування, відповідала 
величі самої літератури. Ми вже писали про конвергенцію між 
практикою мистецькою і теоретичною. Можна сказати, що джере
лом виняткової злютованості тих двох практик був метафізичний 
світогляд, світогляд, абстрагований від історії на користь універ
сального ладу. Цей спосіб мислення розпізнався лише в про
світництві. В цю добу Гельвецій написав: «Всяка зміна в способі 
правління або в звичаях народу має провадити до перетворень його 
смаку» [17]. Однак тереном, на якому зродилася новочасна філо
софія смаку, була не Франція, а Англія, згодом — Німеччина.

Естетика класицизму надовго заполонила європейські смаки. 
Справжні представники просвітництва, такі як Дідро чи Лессінг, 
запротестували проти нормативного обмеження літературної те
матики, справді ввели третій стан (міщанство) як повноправного 
суб’єкта драматичної дії, справді суттєво посприяли розвитку про
зових форм, але все ж вони підтримали переконання, що красу в 
мистецтві визначають розумні норми, що їх опанування є гаран
тією мистецького успіху і що метою літератури є приємна корисність. 
Явлені у XVIII столітті трактати про літературу (зокрема: Batteux Ch. 
Cours de belles letters. -  1750; Harpe J.F. La. Lycie ou Corns de literature 
ancienne et modeme. -  1799; Dmochowski F. Szutka rymotworcza. — 1788) 
цілком підтверджували тези об’єктивістської естетики. Які методо
логічні спонуки могли випливати з такої теорії?

По-перше, це була естетика антипсихологічна. Націлена на 
дослідження мистецьких зразків, не займалася суб’єктивною ,обу
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мовленістю творчості, в чому була подібна до «Поетики» Арісто
теля. В обох випадках брак зацікавленості суб’єктивними чинни
ками виникав з переконання, що мистецтво — це знання.

Особливу роль відігравала в ній концепція літератури. По- 
перше, трагедія та епос були найвище оцінюваними типами твор
чості, позаяк відтворювали людей, власне істот розумних і розум
но діючих. Світ, представлений у літературі, все ж не був річчю 
найважливішою. Йшлося про працю над мистецьким текстом, пра
цю, яку найліпше можна було описати й спрямувати за допомо
гою правил. Ця естетика тяжіла до окреслення субстанційних меж 
поезії, таких як метричний лад, лексичні засади, композиція тек
сту, поетична семантика та спосіб наслідування. Існувала тенден
ція до гострого розмежування літературного тексту й інших форм 
викладу, надто форм буденних. Класицизм сформував особливу 
лексичну систему, яку можна назвати поетичною мовою тієї епо
хи. Код цієї мови був надзвичайно сильний та імперативний. Якщо 
формалісти вважали основною рисою поетичної мови її контраст з 
мовою буденною, то письменники XVII століття створили ідеал так 
трактованої мови. Однак їм були чужі будь-які тенденції до підкрес
лення самодостатності мистецтва слова: належно побудована по
ема чи трагедія мала служити тому, що означалося як «приємна 
корисність».

Естетика класицизму обгрунтувала концепцію моделювання 
в мистецтві. Поставала вона зі сприйняття природи як ідеальної 
дійсності та з детальних, описаних в поетиках принципів ідеалі
зації. При всьому тому за поезією визнавався не тільки шанс кон
струювання другого, ліпшого світу; підкреслювалися також її мож
ливості в процесі пізнання того, що загальне, стале, одвічне. Це 
зокрема стосувалося пізнання людської натури.

Легко зауважити, що такий принцип моделювання в мистецтві 
був радикально відмінний від концепції Арістотеля. Для грецько
го філософа критерій цінності мистецького моделювання — вплив 
на реципієнта. Класицистична естетика, впроваджуючи філософічні 
виміри правди (ідея, субстанція, природа речі), цю правду або ж 
правдоподібність вважала метою наслідування і підпорядковува
ла пізнавальному ефекту зворушення читача чи глядача. Тому не 
можна цієї поетики назвати прагматичною, адже, подібно до Арі
стотеля, виробила вона детальні норми хорошої мистецької кон
струкції. Відмінні були цілі, до яких мала провадити ця конструк
ція: для Арістотеля правдоподібність зображення діяла на глядача 
на тих же правах, що й виконання твору. У класицизмі правдо
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подібність була найважливішою: вважалося, що лише вона здатна 
впливати на реципієнта. Тож уся нормативна поетика була підпо
рядкована цій ідеї.

Наголос на функціональних аспектах мистецтва (засада «plaisir 
utile») був викликаний міцними позиціями мистецької діяльності в 
суспільстві. Навіть коли таке мистецтво керувалося елітарними 
естетичними нормами, що зменшувало межі його впливу, форму
вання літературної мови та принципів експресії суттєво познача
лось на суспільному й народному житті Франції протягом трива
лого історичного періоду.

В класицизмі стикаємося зі свідомою функціональністю не 
лише мистецтва, але й науки про мистецтво, надто про поезію. 
Вироблення критеріїв оцінки творів (змістових і формальних), си
стематично здійснюване на зібраннях Академії, мало провадити 
до формування пожаданих мистецьких ідеалів. Воно виходило поза 
художні сфери: наука про мистецтво диктувала суспільні норми 
краси й хорошого смаку.
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М ИСТЕЦТВО 
O K  ПРАКТИКА САМ ОД ОСТАТНЯ

(КАНТ, 1724-1804)
Істотним моментом є саме форма...

Криза класицизму в теорії мистецтва означилась тоді, коли 
з’ясувалося, що красивий об’єкт стає красивим лише в контакті з 
суб’єктом: коли було піддано сумніву об’єктивний характер краси 
і звернено увагу на роль людського сприйняття й оцінки. Появі 
цієї проблематики завдячуємо теорії смаку XVIII століття, пере
важно англійській, що звертала особливу увагу на явища естетич
ного відчуття [І]. В цей період виникає саме поняття естетики як 
науки про сприйняття. Його творцем є Олександр Готтліб Баум- 
гартен, чия «Естетика» написана в 1750-1758 роках.

Він зазначив:
Грецькі філософи та батьки церкви завжди ретельно відрізняли сприйнят

тя й розуміння. Без сумніву, вони не ставили знаку рівняння між предметами, 
які можна охопити розумом, і речами чуттєвими, позаяк тим останнім словом 
позначали також предмети, відпалені від сенсу (тобто образи). Внаслідок чого 
інтелектуальні об’єкти належить пізнавати певною вищою здатністю, ніж пред
мети логіки; речі спостережувані мають студіюватися силою менш досконалою 
як предмети науки про сприйняття чи естетики. [...] Загальна риторика може 
бути окреслена як відтворення сенсу, загальна поетика як наука, котра найза- 
гальніше трактує досконале явлення чуттєвого сприйняття [2].

Виникнення естетики як наукової дисципліни та усвідомлення 
її відмінності від поетики, що вивчає способи зображення, внесло 
істотні зміни до теорії мистецтва: вона перестала бути практичною 
галуззю, що мала на меті накопичення правил творчості, а стала 
абстрактною філософією мистецтва. Оскільки Баумгартен відносив 
поезію до сфери чуттєвого пізнання, то й науку про поетичне сприй
няття теж підтягнув під назву «естетика». Врешті цей термін стали 
прикладати до всякої філософії мистецтва, як у тій її частині, що 
стосувалась вивчення художніх явищ, так і в тій, що займалася їх 
сприйняттям [3].

Іммануїл Кант підтримує філософічний, баумгартівський сенс 
поняття. В його системі «трансцендентальна естетика» являє собою
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науку про апріорні форми чуттєвого пізнання (простір і час). Як 
така вона протиставляється трансцендентальній логіці, котра розг
лядає апріорні засади мислення. Існує однак у Канта друге значен
ня терміну. Слово «естетичний» стосується речей, пов’язаних з 
відчуттям розкоші чи прикрості. Тому судження про красу нази
вається судженням естетичним: воно вербалізує відчуття розкоші, 
що його приносять як предмети мистецтва, так і натуральна краса. 
Обґрунтуванням і структурою суджень смаку займається "розділ 
філософії, названий «критика здатності суджень».

Окреслюючи роль фундаментальних суб’єктивних структур 
набуття знання в кожному можливому досвіді [4], Кант відмінив 
питання, нав’язувані мистецьким теоріям. Не досліджував худож
нього твору, не встановлював універсальних правил творчості, не 
з’ясовував психологічного підґрунтя естетичного переживання. 
«Критика здатності суджень» не була наслідком спеціального зац
ікавлення її автора мистецтвом; являла собою органічну частину 
його критичної філософії. Здатність судження розумілася як сфера 
посередництва між розумом теоретичним і практичним. Стосува
лася суджень про красу; її завданням було з’ясування засад, що 
надавали цим судженням категоричної вартості.

Кантівська проблематика була відповіддю на дилеми епохи. 
Ми згадували, що вивчення смаку розвивалося в Англії. Революц
ійна теза, що краса виникає з естетичного контакту, що вона зале
жить від суб’єктивного сприйняття, крила в собі численні пастки. 
Перш за все загрожувала зведенням міркувань про мистецтво до 
чисто індивідуальних уподобань, до суб’єктивних захоплень, що 
спираються на позаестетичні переживання реципієнтів. В спроще
ному варіанті провадила до релятивістських та психологістичних 
теорій смаку.

Критична філософія мала два напрямки. Підкреслюючи актив
ну участь людини у формуванні образу світу, звертаючи увагу на 
діалектику суб’єкта та об’єкта в пізнанні, Кант водночас остерігав
ся релятивізму. В чергових томах «Критики» доводив, що знання 
має сталий характер, бо — як математика — стосується апріорних 
форм чуттєвості або ж — як природознавство — спирається на ка
тегорії інтелекту. Подібним чином хотів описати естетичне суджен
ня: прагнув довести, що воно має цінність категоричну. Відтак філо
соф змінював усю перспективу теорії мистецтва: не цікавився відно
шенням мистецької діяльності людини до дійсності, яка нас ото
чує, до моралі чи віри. Звертав увагу на стосунок естетичної прак
тики (творчої і рецептивної) до інших сил, притаманних людині:
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інтелектуальних, вольових чи емоційних. Відкидаючи як засадни- 
чо недосконалу проблему стосунку твору мистецтва до зовнішнь
ого світу, цікавився загальними духовними механізмами, котрі 
визначають зустріч з красою. Йдеться тут про властиве всім людям 
«естетичне чуття», котре реалізується активно чи мляво.

Твердження, що «...краса не є властивістю об’єкта, зосередже
ного на собі» [5], зумовлює означення її як цінності. «Краса — це 
уявлюване без понять як об’єкт невимушеного зацікавлення» [6]. 
Красивий об’єкт має подобатися в спосіб звичайний та безкорисли
вий, неодмінно суб’єктивно. В такій концепції зовсім не йдеться про 
структуру цього самого об’єкта, зате ставляться високі вимоги щодо 
сприймаючого суб’єкта. Судження смаку є виявом чуттєвого досві
ду, та попри це прагне постати як судження загального значення. 
Аби естетична думка набула такого значення, мусить грунтуватися 
на таких властивостях художнього об’єкта, котрі не викликають 
конкретних, сповнених емоційної заангажованості переживань ре
ципієнтів (бо ці переживання поділяють людей); вона у своїй струк
турі має покликатися на понадіндивідуальний досвід краси.

Звідси випливають дві істотні риси Кантового трактування 
мистецтва: естетичне значення форми та вимога безкорисливості в 
контакті з об’єктом, котрий називаємо красивим.

У всякому мистецтві істотним моментом є саме форма, котра слугує пев- 
ною метою для споглядання й виникнення судження, де насолода є водночас 
культурою й налаштовує дух на ідею, надаючи йому таким чином чутливості 
щодо надміру насолод чи розваг, бо не може бути мови про субстанцію чуття 
(зачудованість чи зворушення), коли йдеться лише про насолоду [7].

Перевага мистецької форми логічно випливає з філософії Кан
та: в ній досліджуються способи вияву об’єктів, а не конкретні об
’єкти. В естетиці це призводить до зацікавленості ефектом зобра
ження (в стосунку до суб’єкта), а не побутуванням зображуваних 
об’єктів. Цей ефект є чисто формальний: розташування чуттєвих 
елементів (звуків, кольорів) має більше значення, аніж їх реаль
ний вміст [8]. Саме тому улюбленим об’єктом мистецтва був для 
Канта орнамент.

Кантівський формалізм окреслив цілком нову позицію в мірку
ваннях про мистецтво. Філософ з Кенігсберга порушив найстарі
шу догму естетики: митець не наслідує, а вигадує за допомогою 
уяви. Це його звільняє від міметичних зобов’язань, а першоряд
ного значення відтак набуває природа контакту з твором мистецт
ва. Судження смаку зосереджується на тому, що безпосередньо 
приступне сприймаючому: на мистецькій конструкції. Відмежовую
чись від зображуваної дійсності, сприймаючий суб’єкт позбувається
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побічного впливу: зачудовуємося твором мистецтва не тому, що в 
нім відтворюються близькі нам характери і ситуації, що він при
носить нам користь, що спонукає нас до дій чи збуджує почуття, а 
тому, що він є належно збудованим, а відтак самоцінним об’єктом. 
Естетичне судження є виразом свободи.

Відокремлення від пізнавальних чи моральних імперативів, 
відмежування від практичних вигод гарантує незаангажованість 
естетичного контакту. Проте це не означає, що цей контакт має 
розумовий характер, що він полягає в дослідженні форми, аналізі 
твору. Кант рішуче противиться визнанню ролі інтелектуальних 
чинників у сприйнятті красивих об’єктів. Не прагне укладати науки 
про мистецтво; судження смаку попри схильність до претензії на 
категоричність не є судженням науки. Естетична позиція є виразом 
свободи суб’єкта, бо ж не можна підпорядковуватися нормам кра
си. «Не існує науки про красу — є лише критика. [...] слід було б у 
ній [в науці] з’ясовувати науково, себто на підставі раціональних 
доказів, чи належить щось вважати красивим чи ні; і судження про 
красу, якби належало науці, не було б судженням смаку» [9]. Філо
соф з винятковою проникливістю означив дилеми в осягненні мис
тецтва. Від наукового судження він вимагав об’єктивності, себто 
предметного обґрунтування (аналізу твору), опертого на певні творчі 
норми. Судження смаку випливає з позиції суб’єкта. Тому сферою, 
в якій воно виявляється, має бути критика. Кантівське розрізнення 
науки про мистецтво і критики не втратило актуальності донині.

З погляду логіки художній критиці властива неминуча анти
номія: судження смаку не покликаються на поняття, бо не є суд
женнями аналітичними, які спираються на логічні закони. Краса 
залежить від уподобань сприймаючого, а не від системи категорій. 
Тому красивою може бути для нас природа, річ нерукотворна. В 
мистецтві єдиним критерієм краси є всезагальність уподобань, які 
однак ґрунтуються на суб’єктивних враженнях. Антиномія смаку 
полягає в тому, що попри суб’єктивний характер судження смаку 
плекають претензії на категоричність. Кант розв’язує цю антино
мію, вказуючи на факт існування повторюваних механізмів при
роди інтелекту, які виявляються в людський активності на всіх її 
рівнях. У своїй «Критиці чистого розуму» філософ дослідив простір 
і час, апріорні форми усякого досвіду.

Подібні структури, що являють собою «надчуттєвий субстрат 
явищ», даються взнаки також в естетичному досвіді і гарантують 
тотожність суджень, що формулюються на його основі. Але гаран
тують її за дотримання двох вище згаданих умов: що це судження
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стосовно форми предмету оцінки і що мають вони незаангажова- 
ний характер [10].

Вимога означеного підходу до твору мистецтва накладає пев
ний відбиток на теорію творчості. Кант відрізняє незаангажовану 
діяльність, якою є мистецтво, від практики, спрямованої на досяг
нення певної мети. З’являється, скажімо, протиставлення поезії і 
риторики (красномовства):

В поезії все здійснюється відверто й щиро. Вона сама наголошує, що хоче 
опікуватися лишень вабливою грою уяви, при тому в спосіб, за своєю формою 
узгоджений із законами інтелекту, і не прагне ошукати й посилити інтелект 
чуттєвим ілюстративним зображенням [11].

На противагу цьому риторика налаштована на оману і за до
помогою красивих форм прагне до обмеження вільної думки.

Вимога безкорисливості естетичної позиції пов’язана з тверд
женням про автотелічність твору мистецтва. Практика, яку визна
чаємо як мистецтво, має на меті витворення якогось предмету згідно 
з попереднім задумом (уявою). Мистецтва ужиткові (також і рито
рика) витворюють такі предмети, аби зрештою можна було ними 
скористатися в життєвих потребах. Красні мистецтва мають своєю 
метою сам витвір; їм притаманна певна «ненавмисна цілеспрямо
ваність» або «доцільність без цілі» [12].

Така концепція творчості позначається на цілісній антропо
логічній візії мистецьких домагань. Мистецтво ані належить до 
сфери інтелекту, ані є наслідком чуттєвої емоції. Залучене до взає
модії почуттів, розуму та уяви, воно розкриває цінності, що акти
візують усі сили людини в «розвазі»: «...красу супроводжує безпо
середнє відчуття найінтенсивнішого життя, і тому її вдається пого
дити з принадами і грою уяви» [13]. Перекладачі Канта подають 
термін «das Spiel», котрий у німецькій мові має подвійний сенс (гра 
і розвага), власне як гру, себто як діяльність, що збуджує розумові 
сили. Обидва вирази, і гра, і розвага, підкреслюють автономний 
характер описаної Кантом активності. Як чинність практична, мис
тецтво відрізняється від науки; як гра — не є ремеслом. Вплив кра
сивого предмета має тотальний комплексний характер: гармонійно 
збуджує всі схильності й можливості людини, водночас вводячи її в 
стан такого творчого піднесення, котре не має нічого спільного з 
конкретною життєвою практикою; є чистою приємністю. Відзначає 
його той неповторний стан «доцільності без цілі».

Так виглядає кантівська «формальна естетика». Можна сказа
ти, що подана в ній концепція художності слугувала філософії пе
редусім для обґрунтування чинності суджень смаку. В цій концепції 
зовсім не йдеться про зміст мистецтва. Проте це не означає, що
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Кант цим змістом зовсім не займався, що його не цікавили смис
лові механізми, котрі обумовлюють значення твору мистецтва. 
Здається, і тут він висловив кілька революційних тверджень.

Пам’ятаємо клопоти, з якими мала справу класицистична ес
тетика, формулюючи проблематику наслідування. Ідеалізуюча 
концепція природи перепліталася там з трактуванням її як чуттє
вої дійсності, поняття ідеї не достатньо чітко відрізнялось від явищ 
світу щоденного, а сам процес естетичної ідеалізації відбувався ніби 
поза мистецькою свідомістю, був наслідком історично зумовле
них ідеалів краси. Кант, немов усвідомлюючи ці всі складнощі, 
рішуче відкидає концепцію наслідування природи (чуттєвої 
дійсності) і пише просто: «Красу (незалежно від того, це краса при
роди чи мистецтва) можна загалом назвати виразом естетичних 
ідей» [14]. Зміст і значення твору мистецтва залежить не від об
’єктивного або ж явного світу, а від свідомості митця, котра лише 
наділяє його відповідною уявою. Хороший артист спроможний 
«чуттєво подати ідеї розуму». Досягає цього завдяки уявній есте
тичній ідеї. Естетична ідея це:

... таке (витворене фантазією) уявлення, котре багато дає розумові, при
чому жодна окреслена думка, себто поняття, не може бути йому адекватна, і 
відтак жодна мова не в змозі його цілком ані з’ясувати, ані пояснити. Легко 
зауважити, що така думка є відповідником (pendant) розумової ід«, яка, на
впаки, є поняттям, якому жодна наочність (уявлення), витворена фантазією, 
не може бути адекватна [15].

Діяльність митця, головно поета, трактується як двоступене
вий переклад: він повинен «...віднаходити ідеї для даного поняття, 
а з іншого боку — відповідний їм вираз, завдяки якому виклика
ний усім цим суб’єктивний настрій думки, близький певному по
няттю, може бути переданий іншим» [16].

Віднесення поезії до ідеї думки, а не до об’єктивної дійсності, 
обумовлює фантастичну творчість. Більше того, Кант вказує на 
виняткову естетичну значимість фантастичних уявлень. В його кон
цепції мистецтво позбувається того обмеження, яким була по-різно
му трактована правда чи правдоподібність. Спрямоване на явлен
ня й вираження ідеї, набуває тематичного виміру значно ширшо
го, аніж той, що його формулювали попередні теорії [17]. В кон
цепції Канта поезія, а ширше — все мистецтво, являє собою сим
волічну діяльність.

Філософ відрізняє зображення символічне і схематичне:
Всяка гіпотипоза (унаочнене уявлення, subjectio sub adspectum) як з’ясу

вання є подвійна: або схематична, коли поняттю, вловленому інтелектом, ап
ріорно надається відповідна йому певна наочність, або символічна, коли під
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поняття, яке тільки розум здатний вимислити і якому жодна чуттєва наочність 
не може бути адекватна, підкладається під таку наочність [18].

Поезія є різновидом «інтуїтивного зображення», в якому опо
середкований образ, що відсилає до поняття, важить так само ба
гато, як саме поняття (ідея). З огляду на символічні можливості 
Кант визнає за поезією найвище місце в ієрархії мистецтва. Прав
ду кажучи, вона послуговується словом, яке є засобом вияву по
няттєвого мислення, але разом з тим лише поезія, власне з огляду 
на мову, дає свободу вигадці і припускає необмежену кількість 
уявлень, що випливають з певної ідеї. Те, що з погляду понятійно
го мислення є вадою (неповна адекватність або й неточність уяв
лень стосовно народжуваної ідеї), в поезії є чеснотою, створює їй 
особливі можливості, неприступні для жодної іншої мисленої прак
тики людини. Можна запитати, які це можливості. Пізнавальні? 
Етичні? Кант не відповідає на це питання. В його цілісній концепції 
гра уявлень, викликаних поезією, є самостійною цінністю, зумов
лює естетичну насолоду як самодостатню мету мистецтва.

Варто б додати тут кілька слів про поняття геніальності, кот
ре, хоч і було вельми поширене в естетиці ХУШ століття, дістало 
філософське обґрунтування у Канта, а відтак набуло великого роз
голосу в романтизмі. Як уже відзначалося, Кант в принципі не 
цікавиться об’єктами художнього зображення, позаяк вони похо
дять зі сфер зовнішніх щодо творчої уяви.

Через це він також ігнорує правила наслідування, які мали б 
впливати на конструкцію зображуваного світу. Ігнорує так само 
засади «красного мистецтва», себто засоби експресії, що їх творець 
мав би примножувати. Природа проникає до мистецтва через по
мисел творчого суб’єкта: її закони — це закони генія. Тільки геній 
гарантує мистецтву повноту «лету» — сам же лет є нічим більше, 
як «здатністю унаочненого відтворення естетичних ідей». Кант заз
начає, що знання засобів експресії («наприклад, в поезії багатство 
й бездоганність мови, а також просодія й метр») важливе, лишень 
недостатнє. Геній, котрий ним не володіє, смішний; у свою чергу 
поет, котрий тільки опанував усі встановлені засоби виразу, може 
писати вірші вправні, але без лету.

Ці зауваги певною мірою порушують концепцію мистецтва 
як чистої форми. Художній твір має захоплювати читача чи гляда
ча в спосіб незаангажований, як і гарна природа. Але водночас 
Кант пише, що, споглядаючи природу, наповнюємо її значенням 
[19]. Ще більш значеннєвим є художній об’єкт, котрий завжди щось 
передає; навіть коли те, що передається, обмежується до непевного
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настрою, то настрій цей не так виникає з форми, як з різнорідних 
шарів змісту, що формується в мистецтві в символічний спосіб. 
Парадокс Канта полягає ось у чому — він обгрунтовує, що належ
не судження смаку має абстрагуватися від цих же суб’єктивних зна
чень. Можна однак запитати про те, що схиляє людей до форму
лювання самих суджень смаку. Здається, їх обґрунтування спира
лося у Канта на той різновид краси, котрий є найвищим у його 
ієрархії: це безкорислива та позбавлена мети краса природи. Зага
лом у «Критиці здатності суджень» міркування про мистецтво зай
мають відносно мало місця. Однак у цих міркуваннях Кант вихо
дить за межі формальної естетики. Накреслює візію мистецтва, яке 
є не тільки радісною, втішною для всіх людських сил розвагою, 
але також і практикою, за допомогою якої митець хоче опанувати 
світ, навіть якщо цей світ обмежувався б до ідеї людського помис
лу. Останній мотив виразно збігається з романтичною ідеологією. 
Не дивно, що німецький романтизм відкрито сприйняв таку кон
цепцію мистецтва.

Підсумовуючи кантівські міркування про мистецтво, можна 
глянути на них з двох перспектив. В історичній перспективі це буде 
питання про створені філософом передумови для розвитку тієї 
відміни теорії мистецтва, котра була для нього найближча в часі 
— для романтизму. Бо ж на противагу класицизму, котрий фор
мулював свою естетику, спираючись на конкретну, сучасну йому 
мистецьку практику, чи також творив норми виразу, покликаю- 
чись на досвід античності, теорія Канта не мала ретроспективно
го характеру, була доволі оригінальним і цілком новим проек
том осмислення мистецтва. Тож могла й інспірувати художні на
прямки майбутнього. Теорія символу та концепція митця-генія 
відіграли в романтизмі першорядну роль. Досить познайомитися 
з працями Августа Вільгельма Шлегеля чи Новаліса, аби зрозум
іти все значення викладу символіки, особливо символіки поетич
ної. Так само істотну роль відіграло філософське обгрунтування 
фантастики. Новий погляд на митця пов’язувався з поширеним у 
романтизмі переконанням про підпорядкованість художніх за
сад утверджуваним ідеям. Концепція генія як природної сили зап
ліднила передусім романтичну філософію, котра в особах Фіхте 
й Шеллінга проголосила культ індивідуальності. Істотне значен
ня мала також теза про автотелічність мистецтва та безкорис
ливість естетичного контакту. Вона створила передумови для 
звільнення твору мистецтва від утилітарних зобов’язань, хоч у 
процесі розвитку романтизму допровадила до своєрідної гегемонії
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мистецтва, котре амбітно прагнуло, як галузь незалежна, керувати 
життям та історією.

Слово «історія» не з’явилося в системі Канта. Це відрізняє його 
від романтизму, котрий визнав історичний чинник мотором вся
кої людської діяльності. Треба проте зауважити, що не все роман
тичне мислення було опановане історизмом. Можна б його под
ілити на відтинок кантівський та відтинок гегелівський, беручи до 
уваги часовий аспект розвитку романтизму [20] . Здається, 
відсутність історії являє собою той діткливий пункт кантівської 
концепції, в якому можлива її критика.

Існують концепції, котрі пов’язують новочасний структуралізм 
зі своєрідно трактованим кантіанством [21]. І перша, і друга оріє
нтації визнають, що всякий суб’єкт вступає в контакт з дійсністю, 
уже наділену апріорними ментальними формами, котрі структу- 
ралізують емпірію. Для Канта, котрий перший звернув увагу на 
активний характер пізнання, ці форми мали гарантувати ґрун
товність, універсальність і логічну точність способів набуття знан
ня. Визначаючи їх як «надчуттєвий субстрат явищ» (das ubersinnliche 
Substrat der Erscheinungen), філософ не переймався їх локалізацією. 
Цікавило його перш за все їх передування всякому досвіду. Так 
само і у випадку суджень смаку твердив, що існує понадіндивіду- 
альна спорідненість відчуття й інтелекту.

Інакше в структуралізмі. Не йдеться там про апріорні форми 
пізнання, йдеться про мову, котра, слугуючи знаряддям комуні
кації, водночас детермінує образ світу. Це явище, тісно пов’язане з 
життям суспільства, — основа культури, над якою надбудовують
ся інші форми, такі як умовності чи норми суспільного життя. 
Щоправда, Клод Леві-Строс схильний помічати в діяльності лю
дини певні більш елементарні закономірності, аніж система мови 
(поділи бінарні, опозиційні, системи обміну), однак усе ж і про ці 
закономірності говорить як про мову. В цьому контексті з’ясо
вується, наскільки абстрактними є кантівські форми чуттєвості й 
категорії інтелекту, універсальними і понад часовими, ніби підвіше
ними в своєрідній суспільній і культурній пустці.

Здається все ж, у випадку мистецтва й естетичного досвіду спра
ва виглядає інакше. Кант є людиною просвіти; хоча й рішуче по
долав інтелектуальні обрії своєї епохи, все ж не забув її здобутків. 
Одним з них було переконання, що людина є суспільною істотою. 
Це позначається на інтерпретації мистецва:

Емпірично краса пробуджує зацікавленість лише в межах суспільства; 
адже коли визнати суспільний поклик природним для людини, а здатність і
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схильність до цього, себто товариськість, потребою людини як створіння, 
призначеного для суспільного життя, отже належною людству властивістю, 
то не можна також суджень смаку не вважати здатністю подавати судження 
про все те, завдяки чому можна передавати кожній іншій людині навіть свої 
відчуття, а відтак засобом стимулювання того, чого домагається природна 
схильнісь кожної людини [22].

Переживання краси, формулювання естетичних суджень, мис
тецтво — це явища зі сфери міжлюдської комунікації, результати 
властивого людині «суспільного поклику». У філософії Канта цей 
поклик понадчасовий, пов’язаний з суттю речі. Лишається відкри
тим питання, якою мірою естетичне порозуміння можна пояснити 
за допомогою понять, що стосуються суспільної суті людства, а 
якою мірою визначає його конкретне «тут і зараз». Уся теорія Кан
та опиняється під знаком запитання, коли стверджується, що сприй
няття мистецтва залежить настільки ж від універсальних естетич
них імперативів, наскільки й від властивого даній епосі й середо
вищу спрямування смаку. Таким чином наближаємося до експансії 
історизму в естетиці й теорії літератури.
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ІС Т О Р ІЯ  І П Ш Л ІШ
(ГЕГЕЛЬ, 1770-1831)

Розвиток (мистецш) — духовний 
та загальний, якщо він є художнім фор
муванням певних світоглядів...

І

У вступній частині «Лекцій з естетики» Георг В іл ь гє л ь м  Фрідріх 
Гегель з’ясовує мету мистецтва. Відкидає теорію наслідування при
роди, концепцію збудження почуттів та припцип повчання. «Ви
щою субстанційною метою» твору мистецтва вважає відкриття 
правди: «...покликання мистецтва — оприявлення правди у формі 
чуттєвих мистецьких творів» [1].

У перспективі розвитку досліджень літератури ця вища суб- 
станційна мета означає розрив з попередніми концепціями поезії. 
Йдеться тут передусім про теорію Арістотеля та про класицистич
ну засаду «plaisir utile». Гегель полемізує також з кантівською кон
цепцію безкорисливої приємності в мистецтві. У «Лекціях з естети
ки» поезія трактується як пізнання і цю властивість поділяє з таки
ми сферами інтелектуальної діяльності як наука і філософія. Зав
дання трьох томів «Естетики» полягає у з’ясуванні художнього 
пізнання. Відокремлення поетичного пізнання від видів суто розу
мової діяльності, котрі, як-от філософія, також послуговуються 
словом, дає в результаті гегелівську теорію літератури.

Концепція літератури як пізнання виявилася напрочуд впли
вовою у XIX столітті. Було б спрощенням сказати, що Гегель — її 
виключний творець. По-перше, цей філософ раціонально окреслив 
інтуїцію, яка від античних часів супроводжувала всі концеції міме
зису. До того ж думка Гегеля постала в період, коли література 
сама свідомо порушила питання правди й життєвої достовірності 
художнього образу: це мало зв’язок з поширенням роману й 
міщанської драми в часи Просвітництва. Філософській думці пере
дували теоретичні висловлювання й літературна практика Дідро, 
Лессінга і Гете. Актуальність пізнавальної концепції літератури
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підтвердив розвиток реалізму в XIX столітті (Скотт, Стендаль, Баль- 
зак). Показово, що ця концепція лишилася актуальною в XX 
столітті і в наші часи продовжує виявлятися в багатьох письмен
ницьких починаннях та певних напрямках досліджень літератури.

Ретельне осмислення філософських джерел теорії видається в 
такій ситуації доцільним та потрібним. Однак воно пов’язане з 
чималими труднощами, позаяк Гегель куди частіше займався за
гальними питаннями мистецтва, ніж самою літературою. До того 
ж у тих розділах лекцій, де йдеться про поезію (том третій), рідко 
стикаємося з теорією літератури в її сьогоднішому розумінні. Ге
гель розробляє естетику або ж загальну теорію мистецтва: її зав
дання полягає в з’ясуванні, чим є краса і як вона виявляється в 
мистецьких творах.

Філософ відкрито висловлює свою думку про теорію мистецт
ва. Це галузь, яка займається узагальненням даних, явлених мис
тецькою практикою. В ній переважає емпіричний кут зору та ути
літарний підхід: теорія мистецтва має випрацьовувати критерії 
оцінки творів та формувати смак. В такій іпостасі вона не цікавить 
Гегеля. Коли ж він займається конкретним мистецьким доробком, 
то лише для того, аби, співвідносячи його з загальною ідеєю кра
си, унаочнити, увиразнити поняття.

Перевага естетики над теорією мистецтва (літератури) зумов
лює метод, застосований в «Лекціях». Гегель був напрочуд чуй
ним щодо мистецької конкретики, добре знав історію літератури і 
сучасні йому осягнення романтичної поезії. Був також, як мало 
хто з філософів, компетентний у питаннях поетики. Але історичні 
дані, які він використовував, набували наукового сенсу лише після 
введення їх у межі філософської системи. Філософія Гегеля як сис
тема раціоналістичного знання спиралася на ряд апріорно означе
них тверджень: такі поняття як право, релігія, мистецтво, поезія, 
жанр займали там заздалегідь усталене місце. Передумовою цієї 
філософії було дотримання когерентності системи. Звідси Гегелеве 
неодмінне відчуття обов’язку «контролю» емпірії вищими понят
ійними структурами. Філософські дефініції краси, художньої правди, 
поезії, епосу, вірша ніби посідали статус цінностей, що їх диктував 
порядок речей.

Філософ пишався тим, що, виходячи з поняття, розвиває його 
реальність, адже:

В належному поділі може знайти своє місце лише те, що відповідає виз
наченню поняття; а саме те, що або в своєму змісті, або в своїй формі, або в 
тому й іншому виявляється недосконалим власне тому, що не є таким, яким
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повинно бути, це все можливо лише якоюсь мірою підтягнути під поняття, 
себто під ці визначення, які вказують, якою певна річ повинна бути і якою є 
насправді. Про такі власне підпорядковані, побічні відгалуження істинної 
епіки прагну ще додати на завершення деякі міркування [2].

Можна гадати, що Гегель розробляє нормативну поетику. Це 
припущення не має підстав: філософ описує зразки поезії такими, 
якими вони є реально, зрештою як поняття, відповідні даній стадії 
розвитку ідеї, а не як норми виразу. Вони визначаються завдання
ми, які мистецтво має виконувати у процесі набуття самосвідо
мості завдяки ідеї. Поезія відіграє роль насамперед у системі пізнан
ня. Лише вторинно й відносно до цієї системи функціонує вона в 
аспекті міжлюдського порозуміння.

В системі Гегеля поезія постає в історичному процесі мандрів
ки ідеї, на краю цієї мандрівки — в стадії абсолютного духу. Прой
шовши через сферу чуттєвої дійсності (природа), через сферу суб
’єктивного духу (індивідуальна свідомість, психологія) та духу 
об’єктивного (інституції держави і права), ідея доходить до рівня 
мистецтва, котрий є першим етапом самосвідомості, і функціонує, 
поруч з релігією та філософією, в плані абсолюту. З-поміж усіх 
видів мистецтва поезія є тією художньою формою, котра з огляду 
на свій ідеальний матеріал найбільш наближається до пізнання 
досконалого, властивого філософії. Однак поезія не є філософією. 
Вона являє собою автономну практику, наділену властивостями, 
котрі особливим та неповторним чином сприяють осягненню ідеї.

Поезія — мистецтво романтичне, відтак «...загальне мистецтво 
визволеного в собі духу, котрий у своїй реалізації не пов’язаний з 
жодним зовнішнім чуттєвим матеріалом і обертається у внутріш
ньому просторі та внутрішньому часі уявлень і відчуттів...» [3]. 
Вона є художньою сферою, в якій ідея сягнула такого високого 
рівня розвитку, що переростає можливості форми і домінує (зав
дяки уяві) над нею. Теоретично поезія є найпізнішим з мистецтв, 
набула повноти поняття (романтичного мистецтва) лише в ново- 
часний період, хоч поетичні первні існували вже в ліричному мис
тецтві стародавніх Індії, Персії та Ізраїлю. Гегель цікавиться по
ширенням поезії в новітні часи і поступовим витісненням інших 
мистецтв мистецтвом слова. Таке викривлення пропорції є для нього 
сигналом кризи мистецтва. Свідченням цієї кризи є поезія роман
тиків: література втрачає історіософічні й суспільні функції й по
ступово наближається до наукової рефлексії.

Гегель інтерпретує проблеми поетики в контексті історичного 
процесу, котрий є пля нього розвитком думки й водночас пере
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бігом суспільних подій. Тож теоретико-літературні категорії ма
ють для нього філософський, історичний та світоглядний статус. 
Власне це й визначає своєрідність «Лекцій з естетики», котрі є роз
думами про місце літератури в розвитку духа й людства, а не інвен
тарем поетичних фігур. Якби ми хотіли позбавити категорії поезії, 
жанрів, епіки, драматизму тощо їх філософських конотацій, мож
ливо, нам вдалося б описати якусь поетику XIX століття, але то 
вже напевно не була б поетика Гегеля.

Аби оцінити роль «Лекцій з естетики» в розвитку теорії літе
ратури, слід їх осмислити в їхній іманентній перспективі, якою 
була філософія поезії.

2

Пишучи про гегелівську концепцію літератури, слід пам’ята
ти, що саме слово «література» з’являється в «Лекціях» дуже рідко 
і позначає загалом дещо інше, ніж красне письменство. Йдеться 
там про письменство загалом, передусім про наукове. Гегель го
ворить, наприклад, про літературу з теми історії мистецтва. Це 
відповідає широкому значенню цієї категорії, прийнятому у XIX 
столітті [4]. Мистецтво слова, красне письменство називається по
езією (Dichtung). Це поняття має у Гегеля кілька значень, з котрих 
ані жодне не обмежується нинішнім сенсом віршованих текстів.

Філософ пише про поетичність або про поетичний первень. Це 
таке ставлення до дійсності, за якого «...загальна сутність конкрет
ної, природної й людської дійсності осягається не в своїй загаль
ності, позбавленій екзистенції та обрисів, а таким чином, що як 
загальність, так і окремішність уявляються й виявляються як без
посереднє Одне» [5]. Поезія — це мистецтво надання духовного 
значення тому, що конкретне та випадкове. Поетичне ставлення 
відрізняється від «буденної свідомості», котра «...взагалі не ціка
виться внутрішніми зв’язками, суттю речі, основи, причини, мети 
тощо, а задовольняється лише сприйняттям того, що є і що діється, 
як лише одиничних моментів, себто в їхній позбавленій значення 
випадковості» [6]. Але поезія відрізняється також від спекулятив
ного мислення, котре «....здійснює сублімацію форми реальності і 
надає їй форми чистого поняття» [...] Мислення — це поєднання 
правди й реальності, але тільки в мисленні; а поетична творчість — 
поєднання у формі реального явища, хоча й духовно уявленого» 
[7]. Філософська думка та буденна свідомість репрезентують про
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заїчний світогляд. Якою мірою поетичне ставлення характеризуєть
ся безпосереднім зв’язком між зовнішнім світом і духовністю, та
кою мірою «прозаїчне [...] осмислення об’єктивного світу з’являєть
ся тільки тоді, коли людина в собі, як духовно самосвідома, звільни
лася від тенет безпосередності і протиставляється їй з тією свобо
дою, з якою, керуючись своїм розумом, осягає об’єктивність як 
щось чисто внутрішнє» [8].

Самого поетичного ставлення замало для появи мистецького 
твору. Творчість полягає не лише в уяві; вона вимагає свідомого 
заміру й виконання. Поетичні твори «зроблені», духовне значення 
виявляється в чуттєвому матеріалі. Поетичність є станом духу, за
галом характерним для мистецтва, а не лише для мистецтва слова 
(внутрішня уява й чуттєве споглядання — чинники всякої худож
ності). В свою чергу особливості та структура матеріалу зумовлю
ють поділ мистецтва на види. У випадку поезії, котра, як і проза, 
послуговується мовою, істотною річчю є не лише характер чуттє
вого матеріалу, але й спосіб його використання. Гегель ретельно 
розглядає ці два релятивні аспекти поезії: її стосунок до пластич
них мистецтв і її відношення до прозаїчного висловлювання.

Єдність того, що конкретне, з тим, що загальне, в історії мис
тецтва полягає «...у зв’язку, спорідненості та конкретному по
єднанні значення з його (зовнішнім) обрисом» [9]. В художньому 
творі відношення між тим, що означає, і тим, що означаеться, стає 
мотивованим відношенням. В пластичних мистецтвах чинником 
такої мотивації є поданий образ. В поезії цей зв’язок складніший, 
бо вона послуговується матеріалом, що має характер знаковий, 
чисто умовний, — мовою. Питання стосунку поетичного слова до 
зображення становить ключ до гегелівської поетики.

Філософ твердить, що поезії притаманні більші, аніж пластич
ним мистецтвам, можливості опосередкованого відтворення, адже 
слово — це «...позбавлений самочинності засіб духовного вира
ження» [10]. Мовний знак має спонтанний характер, у зв’язку з 
чим звук відіграє лише підрядну роль в поетичній експресії, роль 
незрівнянно меншу, аніж матеріал та обрис в скульптурі й ма
лярстві. Це відкриває перед поезією незмірні поля фантазії, хоч 
разом з тим небезпечно наближає її до філософського дискурсу. 
Філософське висловлювання повертає мову абсолютові, знак відси
лає до поняття як складника того ж абсолюту. Філософське мірку
вання відрізняється точністю від виразу буденної свідомості; ра
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зом з тим і перший, і другий тип висловлювання близькі з огляду 
на стосунок до мови: трактують її тільки і виключно як знаряддя.

Відрізняє поетичний кут зору від прозаїчного відмінна схема 
відтворення та відмінне трактування мови. Поміж словесним зна
ком і тим, до чого він відсилає, в поезії маємо внутрішнє бачення, 
зображення, уяву. Поезія «мислить» не поняттями, а образами. 
Мотивація поетичного слова йде по лінії: вираз— уявлення— об’єкт, 
а не як у філософії: слово — поняття — «річ як така». Поезія, як і 
кожне мистецтво, «полягає в спорідненості», а не в умові [11].

Попри своє схиляння перед філософським мисленням Гегель 
підкреслює цінність поетичних осягнень, котрі наближають дух до 
Щоденного життя. Рух філософського дискурсу зворотний: тут ідеться 
про перехід від конкретної емпірії до сфери духу (сфери абстракції). 
В поезії поєднання конкретного (чуттєве спостереження) з загаль
ним (ідея) дає красу, ролі якої в розвитку духу ніяк не оминути.

Хоч у гегелівській теорії поезії форма — це уявлення (бачення 
внутрішнім зором), а не звуки, філософ усе ж займається словес
ним вираженням. Відтак аналізує лексичну й синтаксичну будову 
поетичного вислову, риторичні засоби, метафору, символ, алего
рію, пише також з великою обізнаністю про версифікацію й риму. 
Хоч явища стилістики не розглядаються так широко, як питання, 
Що безпосередньо стосуються способів втілення уяви (композиція, 
акція, система персонажів, інтрига, загальний стан світу), все ж Ге
гель не лише не оминає їх присутності в поетичному творі, а й 
надає їн особливого філософського значення.

Тим, що відрізняє поезію від інших типів вислову, є свідомість 
використання мови. Ця свідомість відносно незалежна від стильо
вої класифікації. Поетичний твір можна переказати прозою, мож
на перекласти його іншими мовами; ці операції не змінюють його 
суті, бо не порушують корінної єдності того, що конкретне, з тим, 
Що загальне. В цьому сенсі написаний прозою роман є також по
езією — за умови, що висловлення в ньому подається не як поз
бавлене значення знаряддя, а як доцільне утворення.

Самодостатність — одна з суттєвих властивостей поезії:
Не річ (Sache) та її практичне буття, а формування й висловлювання — 

мета поезії. Виникла вона тоді, коли людина взялася висловлювати саму себе; 
мовлене (das Gesprochene) існує в поезії лише на те, аби бути висловленим. [...] 
Поезія стає відтак самочинною галуззю також в мовному аспекті, а прагнучи 
відцідитися від мови буденної, надає відточенню виразу вищої цінності, аніж 
самому висловлюванню... [12].

Незалежність поезії від «зовнішніх» завдань відрізняє її від 
красномовства. Поетичний твір відзначається «вільною органічною
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будовою». Трактування об’єкта відділяє поезію від історіографії: 
Гегель повторює за Арістотелем, що поезія «філософічніша» за істо
рію, «...виявляє найсуттєвіший сенс і найглибшу суть події, проце
су, характеру народу чи якогось іншого значного історичного яви
ща» [13].

Ця остання риса переконує, що автотелічність, про яку гово
рить Гегель, не можна ототожнювати з кантівською «чистою грою 
уяви». Поезія в «Лекціях з естетики» має пізнавальні зобов’язання 
і ніяким чином не може бути обмежена до приємності, зроджува
ної формою. Але виконує ці зобов’язання саме як поезія, а не як 
філософія, риторика чи літописання.

Задля обгрунтування цієї тези слід повернутися до проблем ек
стеріоризації ідеї. Гегель не раз підкреслював, що її земне буття 
(чуттєвість, одиничність, матеріальність) з погляду дороги до само
свідомості таке ж важливе, як буття розумове. Відокремлення ідеї в 
різних царинах людської діяльності забезпечує їй набуття означе
ності, у свою чергу ті царини щоразу підносяться завдяки тому фак
ту, що це власне через них оприявнюється ідея [14]. Поезія, релігія, 
філософія займають в цій екстеріоризації найвище місце. Набува
ють значення в стосунку до абсолютного духу, але при тому як види 
людської діяльності надають цьому духові емпіричних обрисів. 
Поезія визнається в масштабі абсолюту остільки, оскільки надає 
йому специфічного, зокрема звукового, окреслення. З огляду на це 
важлива як діяльність, цінна сама по собі, а не як підпорядкована 
якомусь іншому виду активності. Її автотелічність — передумова її 
«духової» репрезентативності. Механізми специфікації поетичної 
мови, як зазначалось, не мають за мету ліпше вираження абсолюту, 
але сигналізують, що це власне поетична експресія. Не служать вони 
також обмеженню поезії колом власних, лише літературних про
блем або ж відторгненню її від життя, позаяк:

....божий первень як чистий дух в собі є предметом тільки мисленного 
пізнання. А дух, втілений в діянні, здатний пробуджувати відгук у людському 
серці, належить до мистецтва. Однак разом з тим тут же відкривається поле 
для одиничних інтересів та вчинків, для певних характерів та їх миттєвих 
станів і ситуацій — загалом для входження в контакт із зовнішнім світом [15].

З

Зв’язок поезії із зовнішнім світом — це її зв’язок з історією. 
«Лекції з естетики» вказують принаймні на кілька рівнів історич
ності літературного твору. Перший з них — це зовнішня обумов
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леність поезії, її місце в людському світі. Це проблема генези й 
рецепції твору, питання стосунку автора до публіки й поетичної 
форми до даної форми розвитку об’єктивного духу. А це веде до 
відношення між змістом поетичного твору й уявленнями ре
ципієнтів, а також— опосередковано—до питань художньої прав
ди, стосунку твору до дійсності. Йдеться також про роль, яку по
езія виконує в історії, про «формування історичних світоглядів».

Пам’ятаючи про те, що в «Лекціях з естетики» особливо вираз
но виявляється історизм дослідження літератури, варто детальніше 
обміркувати ці багатогранні зв’язки між поетичною творчістю та її 
часовим виміром. Епос — художня форма античного суспільства, 
лірична поезія — виквіт форм міжлюдського співжитти в добу се
редньовіччя, роман — витвір часів капіталізму. Ідея потрапляє до 
поезії не безпосередньо, спершу вона втілюється у формах об’єктив
ного духу, таких як держава, право, суспільні стосунки. Ці останні 
безпосередньо впливають на митця [16], проте до літератури вхо
дять за попомогою саме поетичних інституцій, таких як жанри.

Суспільні та історичні передумови поезії є наслідком руху ідеї 
в її земних екстеріоризаціях. В цьому русі виникають форми куль
тури, яким притаманна мінливість, процесуальність, діалектичність. 
Такими формами є жанри. Гегель досліджує виникнення епосу та 
його занепад, а не епічну манеру. Веде мову про епічний світог
ляд, котрий характеризує докапіталістичні суспільства, а не індив
ідуальну свідомість поета. Промовистий приклад його досліджень 
поезії — міркування про роль епопеї, трагедії та комедії в антич
ному світі, викладені у «Феноменології духу». Гегель пише про 
Функцію співця в епопеї:

А те, що фактично тут існує, є силогізмом, у якому загальність (світ богів) 
як термін крайній пов’язується з допомогою терміну середнього (особливість) 
3 другим терміном крайнім — з одиничним, зі співцем. Терміном середнім є 
НаРод, вособлений в героях, котрі є людьми одиничними, як співець, але тільки 
Уявними і тому водночас з а г а л ь н и м и ,  подібно до вільного крайнього 
терміну — боги [17].

Гегель підпорядковує літературний аналіз аналізові логічно- 
діалектичному, якому у «Феноменології духу» піддається не мис
тецтво, а історичний розвиток ідеї. Тому епічний жанр Гегель опи
сує на тлі розвитку грецького суспільства, а його композицію дос
ліджує як відповідну політичним формам цього суспільства. В істо
ричному русі форми думки поступаються формам об’єктивного 
Духу. Такою формою є народ як ланка між буттевою конкретикою 
(одиничне) та загальним порядком, який реалізує дух. В епосі таке 
посередництво здійснюється за допомогою мистецтва співця, кот
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рий — сам у собі конкретний та одиничний — завдяки мові стає 
голосом народу, тим, шо загальне та істотне.

Поділ на поезію і прозу, грунтований на типології способів 
осягнення дійсності, також має історичну генезу. Передумовою 
поезії є поетичний світогляд, почуття подиву, притаманне моло
дості людства. Цей світогляд торує собі шлях крізь мітологію, ре
лігію, різні форми мистецтва до власне поезії, котра його вислов
лює в нові часи. Прозаїчна свідомість — це культурна форма, що 
постає після тривалого періоду релігійного й мистецького досвіду. 
Її перевага в сучасному світі означає кінець мистецва, хоч з іншого 
боку викликає спроби привернення цього світу до поезії. Наслідком 
таких зусиль є виникнення роману:

Роман у новочасному значенні охоплює вже впорядковану до стану прози 
дійсність, і лише на її основі повертається поезії втрачене право, чи то йдеться 
про живий опис подій, чи то про ідивідів та їх долі, повертається настільки, 
наскільки це при такому охопленні можливо. Тому й однією з найчастіших і 
найбільш відповідних роману колізій є конфлікт між поезією та протиставле
ною їй прозою стосунків і несподіваністю зовнішньої ситуації [18].

Прозаїчно облаштований світ — не світ капіталізму з його 
суспільною свідомістю, котра не бачить зв’язку між зовнішнім, 
емпіричним буттям і його духовною причиною й призначенням. 
Роман, поеіичний жанр новочасного світу, прагне повернути без
посереднє відчуття такого зв’язку не лише певному способу літе
ратурного вислову, але й суспільству, котре втратило це відчуття.

Зв’язок поезії з суспільством виявляється не лише у сфері літе
ратурних жанрів, але й у сфері змісту, композиції, тематики. Ос
тання пов’язана з позицією творця, котрий живе в конкретному 
суспільному середовищі й пише для певної публіки. Найвиразні
ше це дається взнаки в театрі, але:

Чи не кожен твір мистецтва є діалогом з тим, хто його сприймає. [...] ми
тець творить для певної публіки, для свого народу і для своєї епохи, котра має 
право вимагати, аби мистецький твір був для неї зрозумілий і дохідливий [19].

Зв’язок поміж творчою індивідуальністю та суспільством 
уможливлює добір матеріалу, принципи якого мають диктуватися 
спорідненістю авторських настанов з уявленнями народу. На про
тивагу теорії та практиці романтизму, яка за Кантом передбачала 
цілковиту свободу фантазії та суб’єктивність образу, Гегель по
всякчас нагадує, що митець тоді великий, коли висловлює погляди 
й уявлення, характерні для свого часу й суспільства. Тому філософ 
і осуджує романтичне зосередження поезії у світі фантастичної уяви 
та суб’єктивної окремішності [20]. Як творець, котрий у мить тво
рення повинен інтуїтивно відчути та явити те, що спільне для пев
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ного соціуму (і що відтворює — в історіософському аспекті — суть 
розвитку духу), так і мистецький твір має значення остільки, оск
ільки стає етапом на шляху набуття колективної самосвідомості, 
світогляду. Адже розвиток мистецтва — «...це художнє становлен
ня с в і т о г л я д і в у їх поступовому русі як визначеної, але 
осяжної форми свідомості, що охоплює світ природи, людей та 
богів» [21].

Гегель пише, що поезія формує світогляди, а не виникає з них. 
Світогляд — це форма вияву абсолютного духу в суспільному світі. 
Формований мистецтвом, релігією і філософією, набуває власти
востей, шо випливають з їх «духовного» характеру, і, що дуже 
важливо, ознак, що пов’язують його з життям даної спільноти. Істо
ричність — це та спільна риса, котра зумовлює і екзистенцію духу, 
і його земні вияви. У формуванні світогляду поетичний твір стає 
тим чудесним перекладачем, котрий передає ідеї суспільного духу, 
а відтак підносить це суспільство до рівня духу. Структуруючи 
чуттєвий світ, водночас витворює форми суспільного мислення.

Витворює їх у спосіб мистецький, а не філософський чи реліг
ійний. Це виявляється у сфері змісту й композиції твору, відповідній 
відношенню суспільства до дійсності. Проблема стосунку мистец
тва до світу — одна з провідних у гегелівській естетиці. У цій сис
темі єдиною об’єктивною дійсністю є дух і його закони. Все інше 
означається як таке, що набуває істотності, значимості з огляду на 
вияв ідеї:

Хоч і в буденниму, зовнішньому світі, і у внутрішньому також вияв
ляється істотність, але вона виступає в подобі хаосу випадкових моментів, 
знічених безпосередністю чуттєвого чинника та довільністю станів, подій, 
характерів тощо. Від цієї позірності та оманливості марного минущого світу 
мистецтво звільняє'істинну суть явищ, надаючи їм вищої, духом зродженої 
реальності. Тож у порівнянні з буденною дійсністю в явищах мистецтва (котрі 
принаймні є не лише позірністю) належить вбачати вищу реальність та прав
дивіше буття [22].

Опозиція «буденної дійсності» та «істотності» в поезії оживляє 
традиції раціоналістичної естетики XVII століття. Поезія не так 
відтворює, як упорядковує дійсність згідно принципів розуму. 
Протягом двох століть розвитку філософії терміни радикально 
змінили сенс. Це перш за все стосується розуму. Для раціоналістів 
Доби класицизму розум перебував поза історією: мистецтво, керу
ючись засадами розуму, повинне виділяти зображувану дійсність 
з історичного порядку, повинне виявляти натуру, себто універсаль
ну, незмінну суть світу. У Гегеля розум у своїх мандрах втру
чається в історію світу. Те, що приховане перед емпіричною свідо
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містю, міститься в закономірностях розвитку духу. Аби пізнати, 
яким справді є певне явища, замало описати його в «жанровій ти
повості» чи в чуттєвому бутті: слід бачити все в пов’язаності з усім, 
на тлі запального процесу розвитку. Це не вдасться навіть істори
ку, чия оповідь сповнена «випадковостей буденного життя». Ста
новище митця більш істотне, художній образ виконує пізнаваль
ну функцію: виявляє розвиток розуму і осягає чуттєвість з огляду 
на цей розвиток.

У творенні динамічного образу світу поезія з-поміж усіх мис
тецтв має найбільший шанс. Адже послуговується нарацією, тво
рить епічну дію, суб’єкти якої подаються у вчинках і розвитку, а не 
як статичні раз і назавжди окреслені постаті. Ця епічна акція являє 
собою художній відповідник дійсній історичній акції, процесу вічної 
переміни, якому не може противитися жоден елемент світу. Проте 
аби поетичний твір міг дати бажаний, динамічний образ світу, аби 
міг розпізнати й виокремити в цьому світі мінливість і розвиток, 
мусить мати особливу композицію та особливий зміст.

Сукупність умов, в яких живе індивід, його дії й доля є, зрозуміло, чин
никами, котрі формують його особу, але достеменна його натура, істинна 
сутність переконань, як і те, на що він здатний, виявляється лише в моменті 
якоїсь о д н і є ї  великої ситуації, якоїсь події, що її перебіг врешті відкриває 
те, чим певний індивід є у своїй суті, тоді як до цього був нам знаний лише за 
ім’ям та за своєю зовнішністю [23].

Гегель не схвалює і творення героїв як осіб, що безпосередньо 
втілюють певну психологічну «сутність», формування постатей 
згідно ідеальних зразків поводження, і «розчинення» поезії в опи
сах щоденного, банального життя. Натуральність, трактована чи 
то як поверхове наслідування емпірії, чи то— навпаки— як відтво
рення незмінної природи речей, глибоко чужа його естетиці. По
езія повинна вибирати з дійсності певні події, гідні мистецької ува
ги, ієрархізувати тематику, підносити чуттєвість до рівня ідеалу 
(ідеалу, трактованого не як істота, а як розвиток поняття речі), а 
головне — повинна відтворювати дійсність як процес. Перевага 
ситуації над характером, роль об’єктивних чинників дії, історичне 
обгрунтування акції — все це ознаки належного письма. Гегель не 
приховує своїх симпатій: його мистецькі норми виводяться з епо
су Гомера та античної драми. Трагедії та епічним жанрам рішуче 
надається перевага в такій поетиці. В нові часи художні функції 
ранніх епічних форм перебирає на себе роман, названий Гегелем 
«міщанською епопеєю». Складність історичних та філософських 
вимірів цього жанру кількаразово означалася в «Лекціях з естети
ки», але їх автор не зайнявся ближче естетикою капіталістичного
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суспільства. Міркування філософа розвинув стома роками пізніше 
Дьйордь Лукач, опрацьовуючи теорію епічного реалізму, концеп
цію, що грунтується на суспільній типовості героїв, котрі в значи
мих історичних ситуаціях реалізують свій життєвий та інтелекту
альний досвід [24].

Сам Гегель не послуговувався категорією літературного реал
ізму, хоча цей термін уже фукціонував у тогочасній естетиці, його 
вживали такі мислителі як Шіллер, Шеллінг, Мохнацький [25]. 
Творець «Лекцій з естетики» радше вів мову про об’єктивізм у 
мистецтві, про образність, природність, ясність, означеність, дос
товірність художнього образу. Можна однак досить упевнено твер
дити, що «Лекції з естетики» разом з осягненнями великих пись
менників Просвітництва створили передумови для теорії і практи
ки художнього реалізму, яким він був у XIX сторіччі. Сама кате
горія реалізму багатозначна, і дослідники досі мають труднощі з її 
окресленням, але певні естетичні норми гегелівської естетики, 
здається, відповідають творчості Скотта, Стендаля та Бальзака, 
письменників, яких літературна критика визнала головними пред
ставниками методу.

Можна подати короткий перелік цих норм: 1. Синтез того, що 
конкретне, емпіричне, з тим, що загальне. Постулат такого письма 
походить ще від Гете: невипадково Гегель був великим шануваль
ником його творчості. Ці норми зрештою переніс на все мистецт
во: єдність конкретного та загального є ознакою всякої художності; 
2. Типовість, трактована як суспільна та історична означеність ге
роя; 3. Історичність як принцип конструювання літературної акції: 
функція подій, колізій, конфліктів; 4. Історичність як тло акції; 5. 
Художній образ як відкриття.

Остання з цих рис потребує ширшого коментаря. Як пам’я
таємо, у системі Гегеля мистецтво — не наслідування і не засіб 
зміни світу, а пізнання. Таке бачення функції мистецтва випливає з 
його місця в загальній системі. Поезія — одна з неодмінних стадій 
розвитку духу. Вона не є діяльністю, незалежною від історії цього 
духу, як і не є сферою «марної», чистої приємності, без якої мож
ливий процес розвитку духу. Вона являє собою першу стадію аб
солютного духу при переході його від суспільних інституцій (об
’єктивний дух) до релігії та філософії. Якщо загальною метою по
дорожування духу є набуття самосвідомості, то всі його земні ви
яви задіяні у пізнавальному процесі. Отже і поезія.

Гегель пише про свободу людини, на тему, таку близьку ро
мантичній поезії, але ця тема трактується в нього зовсім «не ро
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мантично». Свобода виникає не з семантичного чину чи запере
чення існуючого світу; гегелівська свобода є результатом ліпшого 
пізнання, наслідком самосвідомості, усвідомленої необхідності.

Поезія не змінює світу, вона його лише інтерпретує, але саме 
таким чином виконує важливе історіософічне завдання: підносить 
чуттєвість до рівня духу і відтак звільняє дійсність і людину від 
часткових залежностей, що панують в емпіричній сфері. Тож по
езія виконує функцію відкриття, оприявлення, одкровення. Дозво
ляє духові «озиратися» в земній екстеріоризації і таким чином роз
ширювати його свідомість від буття в собі до буття для себе. Особ
ливо істотна така роль мистецтва в людському існуванні: поетич
ний твір не наслідує дійсності, а являє її людині, розкриваючи її 
процесуальний характер та впроваджуючи духовний первень в ма
теріальну екзистенцію.

Наголос на пізнавальній функції мистецтва дозволяє зрозумі
ти, чому Гегель більше цінує «змістовий» аспект поетичного тво
ру, аніж сферу стилістики. Пізнання в мистецтві реалізується зав
дяки мові, але його осердям є відтворення уявлення, так само, як у 
філософському пізнанні найголовнішим є поняття.

Проблематика відтворення незалежно від філософського об
грунтування відсилає до традиційних питань наслідування 
дійсності, ідеалізації, добору емпіричних даних, ієрарахізації тем. 
В цьому контексті питання мовної конструкції, таке істотне для 
окреслення поезії як самодостатньої діяльності, відходить на дру
гий план, виступає лише як доповнення питань змісту. Такий підхід 
особливо виразно виявляється в першому томі «Лекцій з естети
ки», де Гегель осмислює «красу в мистецтві або ідеал», відтак про
блематику, що стосується всіх видів мистецтва, послуговуючись 
термінами, виробленими в теорії літератури, такими як дія, ситуа
ція, колізія, характер, де формулює принципи художньої типізації, 
звертаючись передусім до прикладів з літератури.

Література надала філософові знаряддя для інтерпретації всього 
мистецтва, але відбулося це не без шкоди для самої літератури. 
Гегель описав поезію, зосередившись передусім на тих її сферах, 
котрі пов’язують її з іншими мистецькими галузями, — сферах 
відтворення й уявлення. Підхід філософа суттєво позначився на 
дослідницьких методах, що розвивалися у літературознавстві XIX 
століття. Провідним предметом зацікавлень став художній образ 
дійсності; проблема пізнання в літературі та з допомогою літера
тури означила напрямки розвитку естетики позитивізму, а також 
вплинула на марксистську інтерпретацію мистецтва. Образність
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наближала поезію до пластичних мистецтв, пізнання — до науки і 
філософії. Продовжувачі гегелівської естетики в XIX столітті на
чебто забули про те, що автор «Лекцій з естетики» писав також 
про висловлювання, адже, як пам’ятаємо: «Не річ (Sashe) та її прак
тичне буття, а формування й висловлювання — мета поезії» [26].

4

Розвиток гегелівської естетики — це тема, що вимагає ширшого 
потрактування. Повернемося до цих проблем наприкінці. Тим ча
сом варто зупинитися на тому, яким чином історизм Гегеля впли
нув на його метод інтерпретації мистецтва, особливо поезії; ця про
блема має суттєве значення для розвитку науки про літературу.

«Нас мистецтво спонукає до міркувань зовсім не з тією метою, 
аби творити новий мистецький твір, а з тим, аби науково пізнати, 
Щ о таке мистецтво» [27]. «Лекції з естетики» свідчать про великі 
філософські амбіції Гегеля, а водночас підтверджують його 
скромність і відчуття історії. Виступаючи з проектом побудови 
повної системи знань про красу, філософ здавав собі справу, що 
його теорія — не перше такого роду починання. Гегель публікує 
«Лекції з естетики» в час найвищого розвитку романтизму. Усві
домлення історичної зумовленості мистецтва пов’язувалося в ту 
епоху з тематичним поверненням до середньовіччя, з фольклорис
тичними пошуками братів Грімм, з відкриттям джерел німецького 
мистецтва в працях Л.Тіка та В.Вакенродера, з новим прочитанням 
античної поезії в дослідженнях Ф. Шлегеля. Історична свідомість 
торкнулася також філософії: Гегель висловлює свої погляди, послу
говуючись формою критичної дискусії з тим, що доти було зробле
но в естетиці, з визнаними методами й осягненнями. Особливо ціка
вить його теорія мистецтва XVIII століття, але починає він свій ог
ляд з «Поетики» Арістотеля й «Листа до Пізонів» Горація. З праць 
XVIII століття обмірковує концепцію Гоума, представника англ
ійської філософії смаку, розглядає естетики Вінкельмана, Гірта й 
Меєра, що внесли вклад у німецьку теорію краси, детально аналізує 
«Критику здатності суджень» і вплив Канта на теоретичні праці 
Шіллера та романтичні концепції. В ході викладу (три томи) раз у 
раз звертається до тогочасної мистецької практики й теорії.

Такий спосіб викладу естетики був цілком новим в історії цієї 
науки. Система Гегеля доводить, що історизм не лише пройняв 
інтерпретації творів мистецтва, а й вплинув на саму філософію
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мистецтва, котра, як і філософія загалом, усе частіше замінювалася 
історією мистецтва, а також, як це явлено в «Лекціях...», історією 
філософії мистецтва [28].

Гегелівський історизм має далекосяжні наслідки: розглядаю
чи поетичну творчість, філософ не трактує її як феномен, перед яким 
відкривається неосяжне майбуття. Можливість у нові часи теоре
тичного осмислення літератури виникає з факту, що сфера худож
ньої свідомості вже минула і настав період свідомості наукової, 
дискурсивної, інакше кажучи — прозаїчної. В часи, коли поезія 
буйно квітла, не було естетики. Поява естетики як наукової дис
ципліни свідчить про те, що мистецтво перестає виконувати лише 
йому властиві антропологічні функції. Передрефлексійний, спон
танний контакт з твором мистецтва змінюється аналізом форми та 
абстрактними узагальненнями. Поезія, мистецтво романтизму в 
останній стадії породжують роман, феномен якщо не тотожний, то 
близький прозаїчній свідомості. Незважаючи на найновіші здобутки 
цього жанру, Гегель не передбачав спільного між своєю концеп
цією літератури як пізнання та письменницькою практикою XIX 
століття. Новочасне поширення роману в житті капіталістичного 
суспільства заперечило його діагнози і систематику.

Гегель зрештою оповіщав ці діагнози без особливого песиміз
му. Хоч об’єктивні історичні умови не сприяють поетичній творчості, 
хоч мистецтво втратило своє значення, завжди залишається можливість 
естетичної рефлексії, аналізу та опису того, що вже створене. Творець 
«Лекцій з естетики» не ставить наукових осягнень поезії нижче від 
самої поезії. Це диктується загальними принципами його системи, в 
якій філософська свідомість трактується як найвища стадія самосвідо
мості. Таким чином гегелівське осмислення поезії набуває не лише 
наукового, а й історіософського обгрунтування.

5

Окреслення місця поезії в загальній людській діяльності та її 
ролі в розвитку духу, історіософічне обгрутнування осмислення 
поезії, бачення окремих галузей діяльності духу (і людини) в кате
горіях системної взаємодії і водночас процесуальної послідовності 
— усе це зумовлює певну цілісність теорії Гегеля, зокрема його 
теорії літератури. Складність полягає в тому, що при використанні 
цієї системи, часто послуговуються окремими її аспектами, що вик
ликає методологічні хиби.
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Так, скажімо, багатогранність історичної позиції Гегеля трак
тується як джерело детерміністичних підходів до літератури, по
ширених у позитивізмі та деяких версіях марксизму. Не зосеред
жуючись на разі на проблематиці впливу думки Гегеля на гуман
ітарну методологію пізніших епох, поміркуймо над тим, якою 
мірою його концепція провадить до теорії суспільного, економіч
ного, географічного детермінізму. Здавалося б, Гегель цілком відки
дає свободу митця, зокрема тому, що людська діяльність, також і 
діяльність митця, зумовлена вищим процесом розвитку духу. Це 
ідеальне співвіднесення впливає на конкретні, «емпіричні» постаті 
людської дійсності. Поезія не є вільною фантазією митця: вона об- 
тяжена метафізичною відповідальністю. Розташована в людсько
му світі, поділяє його часові й просторові форми. Етичне завдання 
поета полягає в цій ситуації в тому, аби поезія, сама перебуваючи 
в земних обставинах, допомогла людині звільнитися від емпірич
ної детермінації в набутті самосвідомості, котра підносить матері
альний об’єкт до рівня духовного життя. Це власне може здійсни
ти лише мистецтво і за допомогою лише йому відомих механізмів.

Тож для поета вищою інстанцією є не земна обумовленість 
творчості^ матеріальні причини, а її мета і місце в розвитку духу. 
Пояснення концепції літератури Гегеля в позитивістському дусі є 
водночас і спрощенням, і нівеляцією поглядів філософа. Навіть 
якщо раса, середовище та історичний момент, як твердив Тен, впли
вають на письменника, то ці чинники не є найістотніші: митець 
настільки від них вільний, наскільки мистецтво є звільненням від 
чуттєвого світу в напрямку думки, самосвідомості. Детермінізм 
поступається поняттю мети: творець повинен уміти використати 
свої земні обмеження, прагнучи витворити органічну поетичну 
Цілість, що пов’язує його (як чуттєвого об’єкта) з роботою духу. В 
цьому сенсі він так само вільний, як і кантівський суб’єкт. Не слід 
однак забувати, що ця робота духу є рямцями всякої можливої 
людської діяльності, її імперативом та спрямованістю. Тому по
езія, на що ми вже звертали увагу, не трактується Гегелем як 
діяльність цілком автономна, паралельна чи побічна стосовно руху 
історії. Цей рух, маючи передусім духовний характер, немовби 
«поглинає» зусилля й працю поета. В цьому другому сенсі ніколи 
не буде він незалежним.

З цим пов’язана проблема суб’єктивної свідомості поета. У 
системі Гегеля вона не відіграє жодної ролі. Поет не є сумою емп
іричних обумовленостей; однак не є він також суверенною психіч
ною індивідуальністю. Своє місце в роботі духу він здобуває не як
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емпірична людина, а як суб’єкт мистецького твору, як творець. В 
такому становищі все те, що становить його матеріальне й психіч
не життя, відходить на другий план. Гегель долає романтичну тео
рію мистецтва, яка живилася переконанням, що поет переростає свій 
твір, що він неспроможний висловити того, що спостерігає й пере
живає як психічна індивідуальність. У «Лекціях з естетики» навпаки: 
твір підносить поета, а не поет— твір, «...його твори виявляють, що 
в ньому є найліпше й правдиве. Він той, яким є (у своїх творах), а 
тим, що лишилося невиявлене в його душі, не  є в і н» [29].

Відкидання тези про поезію як вияв психічного життя митця 
не означає, що концепція Гегеля не є теорією експресії. Адже через 
поезію промовляє абсолют, тож цінність твору полягає в його дос
коналій артикуляції. Але це істотне для філософії літератури твер
дження часом спрощувалося. Замість абсолюту ставилися такі по
няття як народ, дух часу, творча особистість, суспільне середови
ще. Відтак поезія мала виконувати підрядну роль стосовно цих 
реалій. Подібне прочитання думки Гегеля відсилало до тези про 
ясність експресії поетичної мови, котра не маючи для філософа 
системного характеру, могла щось значити лише в стосунку до 
явищ, відмінних від самої поезії. Легко помітити, що таке тракту
вання було викривленням думки Гегеля, оскільки грунтувалося 
на ототожненні ясності знаків поетичної мови, їх лише посеред
ницької ролі з ясністю й підпорядкованістю поезії загалом.

Забувалося про те, що Гегель, недооцінюючи значимого ха
рактеру мови, пов’язував специфіку поезії з висловленням та з уяв
ленням, котрі в його трактуванні вже є елементом формальним. 
Підрядність мови стосовно «споглядання» не означала підрядності 
поезії стосовно всіх можливих уявлень. Ще раз варто повторити, 
що свою історичну роль поезія могла виконувати лише тоді, коли 
набувала в уявленні, а водночас і в мові автономії.

Цей пункт концепції Гегеля підніс у XX столітті Бонедетто Кроче 
у своїй естетиці виразу. Кроче, як і Гегель, визнав основою поетич
ної форми уявлення і відстоював автономію поезії, послуговуючись 
аргументом її образної своєрідності. Радикальний історизм схилив 
його однак до твердження, що всяка експресія є неповторним фак
том і що відтак твори мистецтва не піддаються жодним класифікац
іям. Різницю між мовою поетичною та концептуальною розглядав 
у категоріях переживаючих суб’єктів, а не, як Гегель, у категоріях 
світоглядів, що мають суспільну й історичну значимість [ЗО].

Гегельянство вплинуло також на інший вид методології експ
ресії, власне на той, що пов’язував літературу з суспільством та
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історією за посередництвом концептуальних структур, як-от істо
рична свідомість, світогляд, колективна психологія, ідеологія. Як 
пам’ятаємо, історичні форми сприйняття сніту відігравали істотну 
роль у гегелівській філософії мистецтва. Філософ звертає увагу на їх 
пріоритетність стосовно появи твору, з іншого боку підкреслював 
діяльну роль художності у творенні таких мислених структур. 
Світоглядна діалектика визначала функцію літератури як пізнання. 
Вплив різного роду концептуальних посередництв історичного по
ходження на практику людини був тим пунктом філософії Гегеля, 
котрий став тривкою темою теорії культури XIX століття. Особли
ву роль відіграла тут марксистська теорія ідеології, запроваджена 
до літературних досліджень Плехановим [31]. З іншого боку 
Вільгельм Дільтей у своїх концепціях світа духу (Geistwelt) сфор
мулював теорію світоглядів як засадничих аспектів культурної твор
чості, що виникають з колективного переживання історії [32].

Такого роду продовження не заперечували ідеї системи Геге
ля, доволі плідно використовуючи деякі елементи цієї системи. Так 
власне народилася історія літератури, яка подавалася як «історія 
ідеї». Ці теорії підтримували тезу Гегеля про експресивну ясність 
мови; не так зрештою підтверджували цю тезу, як здебільшого не 
Цікавились посередницькою функцією мови. Автори-марксисти, 
котрі, як Плеханов, займалися передусім ідеологічною виразністю 
літератури, ігноруючи при тому її мовну своєрідність, неначе за
були про критику, яку Маркс сформулював ще в першій половині 
XIX століття і яка стосувалася питання мови як матеріальної 
Дійсності, котра щоразу детермінує «роботу духу» [33].

Сучасні дослідники можуть сказати, що в неточних продов
женнях своєї філософії і теорії літератури винен сам Гегель, позаяк 
не лише не впровадив питання мовної системи, але до того ж звів 
докупи матеріальний вимір поезії («висловлення») з виміром ду
ховним (ідеал, зміст, уявлення), бо не зацікавився ближче 
лінгвістичними механізмами поезії. Не можна однак вимагати від 
Гегеля, думка якого оберталася в парадигмі XIX століття, гори
зонтів, які внесла до науки парадигма структуралізму. І то не лише 
з огляду на хронологію. Парадигма думки Гегеля, якщо означимо 
її як історизм, глибоко чужа формі думки, яка постала в XX столітті 
під впливом струтурної лінгвістики. Було б, наприклад, непоро
зумінням пов’язувати гегелівську концепцію поезії з теорією Ро
мана Якобсона лише тому, що обидва дослідники підкреслюють 
самодостатній вимір поетичної діяльності [34].

Якобсон говорить про поезію як про різновид мови, прагне 
розкрити її своєрідність на тлі системи мовних механізмів. Окрес
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люючи поетичну функцію як одну з можливих практик людини 
(так як Леві-Стросс магію чи мистецтво), хоче осягти її сталу суб
станцію. Для Гегеля поезія є передусім світоглядом і лише потім 
мовою. Він не вважає поезію універсальною, позачасовбю фор
мою. Вона — явище історичне не лише з огляду на своє походжен
ня й минущість, не лише тому, що висловлюється народною мо
вою, але й тому, що являючи дух, виокремлений в певній суспільній 
та історичній формі, пов’язана з цією формою, становить її художнє 
усвідомлення. Гегель як філософ прагне говорити про поезію «вза
галі»; але загальна риса поезії полягає в тому, що «часткові» об
ставини відіграють в ній основну роль і що завдяки цим обстави
нам набуває вона свого загального значення. На завершення цих 
міркувань наведемо фрагмент «Лекцій з естетики», в якому ніби 
концентрується цілісність історичного трактування поезії:

Якщо ж за тієї тенденції до індивідуалізації, що їй у наведених вище 
пунктах підлягає у всій своїй плинності поезія, маємо розглядати поетичне 
мистецтво в з а г а л і ,  то виявиться, що загальність, котра могла б бути 
трактована як така, є чимось надто абстрактним та безплідним: тож коли 
хочемо вести мову про істинну поезію, мусимо твори духовної уяви завжди 
осягати в аспекті їх специфічного національного характеру та характеру епо
хи, не оминаючи навіть самої суб’єктивної творчої індивідуальності [35].
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23. Там же. — Т. І. — С. 352.
24. Пор.: LukAcs G. PowieSd jako mieszczariska epopeja / Przel Wolodiko A. // W 

"W* «ocjologii literatury. -  Warszawa, 1977. -  T. 2; Der historische Roman. -  Berlin,
. .? Ус*х працях Лукача присутнє гегелівське розрізнення істотності та 

емпірії, те, що Лукач означає як діалектику суті і явища.
г  к* пов’язані з визначенням т^міну й з’ясуванням явища опи-

Маркевич в розділі «Реалізм, натуралізм, типовість» (Markiewicz Н. G16wne 
proolemy wiedzy о literaturze. -  Krak6w, 1965). Неможливість дійти до універ
сального визначена реалізму доводиться також у книжці: Brodzka А. О layteriach 
realiznm w badaniach literackich. -  Warszawa, 1966. Це не означає, що проблема 
реалізму в літературі є позірною; але це питання, з приводу якого висловлено 
оагато суджень. Означення Гегеля характеризуються ясністю і простотою, 
котра, мабуть, пов'язана з тим, що це концепція філософська, яка значною 
мірою схематизує багатство реальної творчості. Гегель безпосередньо впли
нув на теорію реалізму і типовості в працях Енгельса. Коли йдеться про зв’я
зок естетики Гегеля з творчістю Бальзака, то він має характер цілком гіпоте
тичний. Філософ не раз підкреслював необхідність ідеалізації в мистецтві і 
радше був ворогом так званого «реалізму буденності». В цьому сенсі «Людсь
ка комедія» явно не відповідала б його естетичним вимогам; ближчою його 
постулатам видається творчість Вальтера Скотта чи Стендаля, також з огля- 
ДУ на роль в художній акції значних історичних подій. Гегель жодного разу 
не послався на Скотта, романи якого вже були популярні; взірцем вдалих 
мистецьких осягнень була для нього епічна творчість Гете.

26. Hegel G.W.F. Wyklady о estetyce. — Т. 3. -  S. 290.
27. Там же. —-Т. 1. — С. 21.
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28. Гегель розумів філософію як цілісність її історичного розвитку, як 
історію філософії. Пор.: «За Гегелем філософію належить розуміти як цілісність 
чи сукупність категорій, представлених в різних системах. Історія філософії 
відтак стає інструментом, неодмінним у пошуку й відкритті правди; доводить, 
що немає правди єдиної та абсолютної, є тільки правда, що збагачується у своє
му історичному розвитку». Gulian С.J. Hegel czyli filozofia kryzysu. -  Warszawa, 
1970. -  S. 550. Гегелівська концепція філософії підтвердилася не так у XIX столітті, 
як пізніше: це власне XX століття висунуло поняття правди як діалектичного 
розвитку й поєднання різних точок зору та різних досвідів. Концепцію філо
софії як цілісності її історії накреслив та обгрунтував В.Дільтей: Dilthcy W. Der 
Aufbau der geschichtlichen Welt in den Geistes wissenschaften. -  Berlin, 1910.

29. Hegel G.W.F. Wyklady o estetyce. — T.l. -  S. 464.
30. Див.: Croce B. Zarus estetyki. -  Warszawa, 1960.
31. Див.: Плеханов Г . О материалистическом понимании истории. — 1897.
32. Дільтей В. Цитована праця.
33. Свою критику Маркс висловив у «Німецькій ідеології», праці, яка з 

огляду на пізню дату видання (1932) не могла бути знана Плеханову. Пор.: 
«На духові від самого початку лежить те прокляття, що він «обтяжений» 
матерією, котра виступає тут у подобі порушуваних шарів повітря, тонів — 
коротше кажучи, мови. Мова існує здавна як свідомість, мова — це практика, 
водночас існуюча для інших людей, а відтак і для мене самого реальна свідомість; 
як і свідомість, мова виникає лише з потреби, з необхідності спілкування з 
іншими людьми». Marks К., Engels F.Dzeila.-Warszawa, 1968.-Т. 3. -  S. 32. Легко 
помітити, шо марксівська критика стосується також думки Гегеля. За Гегелем 
мова, підрядна щодо роботи духу (свідомість, думка), вважається знаряддям 
експресії. Філософ не займався її комунікативним виміром. Власне на це пи
тання звернув увагу Маркс, а творчо розвинув його В.Н.Волошинов: Воло- 
шинов В.Н. Марксизм и философия язьїка. — Ленинград, 1929.

34. Пор.: Jakobson R. Poetyka w Swietle j^zykoznawstwa / Przel. Pomorska K. // 
Wspttczesna teoria badaft literackich za graniĉ . T. 2. -  Krak6w, 1972. Див. також: 
Якобсон P. Работьі по позтике. — Москва, 1987. Можна дещо спрощено сказа
ти, що для структуралістів людська активність — це реалізація сталого репер
туару можливостей; таке розуміння цілком виключене в історизмі Гегеля, ле 
кожна форма історичного процесу веде до заперечення (антитеза) чи до транс
формації (у синтезі) форм попередніх. Тут варто навести гарну, образну ци
тату з «Феноменології духу»: «Брунька зникає, коли з’являється квіт, і можна 
сказати, що завдяки квіту виявляється неправдивість бруньки; так само з по
явою плоду квіт визнається оманою в існуванні рослини і як її правда плід 
приходить на місце квіту. Ці форми не лише різняться поміж собою, вони 
несумісні й виключають одна одну. Однак їх плинна натура зумовлює те, що 
вони разом з тим стають моментами органічної єдності, в якій не лише не 
вступають у суперечність, існування одної з них таке ж необхідне, як і іншої: 
і от ця однакова (для всіх форм) неодмінність становить життя цілого». Hegel 
G.W.F. Fenomenologia ducha / Przel. Landman A. -  Warszawa, 1963. -  T. 1. -  S. 9. 
Прикладом такого типу руху в літературі є твердження про зняття поетичної 
свідомості в добу капіталізму свідомістю прозаїчною.

35. Hegel G.W.F. Wyklady о estetyce. — Т. 3. -  S. 297.



ЕС ГШ ІК А  П О Ш И В Ш У
(TEH, 1829-1893)

He до оди, а до принципу.

Всупереч твердженням теоретиків «Geisteswissenschaften» почат
ку XX століття саме позитивізм був світоглядним напрямом, який 
уперше хотів відокремити та обґрунтувати щось таке як наука про 
людський світ. Не послуговуючись терміном «гуманістика» [1], взяв 
робі за мету вивести цю галузь поза коло метафізичних чи морал
ізаторських міркувань і виробити метод її «наукового», а відтак 
опертого на дослідження фактів, осягнення. У XIX столітті це мог
ло бути здійсненним лише в межах актуальних для епохи мисле- 
jnix парадигм. Таких парадигм було дві: йдеться про гегелівський 
історизм та про сформований у природознавстві «натуральний 
метод». Перша з цих перспектив була в очах позитивізму скомп
рометована з огляду на тотальну апріорність та ідеалізм; представ
ники позитивної філософії не заклопоталися тим, аби, як Маркс і 

нгельс, обернути схему гегелівської діалектики. В цій ситуації 
єдино прийнятний тип знання становили для них природничі на- 
Ук«; Під їх проводом здійснювалася інтеграція знання про людину 
та її витвори.

В цій інтеграції історичні та естетичні дослідження Іполита Тена 
відіграли першорядну роль. Цей дослідник не лише застосував 
постулати позитивізму, викладені у працях Канта, але разом зі 
Спенсером та Міллем взяв участь у формуванні тієї його іпостасі, 
котра претендувала на справді науковий метод вивчення світу лю
дини. Тому книжки Тена, визнані каноном гуманістики другої по
ловини XIX століття, послужили їх критикам джерелом прикладів 
недосконалості методу. Парадокс полягає в тому, що лише в цій 
іпостасі наука про мистецтво, і ширше — про світ витворів люди
ни, підлягала якійсь предметній критиці. Ані нормативна естетика 
класицизму, ані кантівська теорія здатності суджень, ані явлена 
Регелем історіософічна концепція мистецтва не припускали вериф
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ікації дослідницьких підходів. Гегель щоправда, писав про метод, 
але рішуче відкидав емпіричне знання, надаючи перевагу виведе
ному із системи знанню понятійному. Тому явлена у «Лекціях з 
естетики» модель історичного дослідження мистецтва не могла 
підлягати детальній оцінці — її можна було або приймати цілком 
або відкидати. Ставлення до неї залежало від сприйняття гегелівсь
кої онтології. На противагу Гегелю Тен написав: «Не маю жодних 
амбіцій щодо створення системи. Система — це з’ясування всього, 
а відтак — річ завершена; метод — це спосіб роботи, а відтак — те, 
що належить іще зробити» [2].

Тен був фанатиком науковості. Аби зрозуміти позицію автора 
«Філософії мистецтва», слід усвідомити, в чому полягало в другій 
половині XIX століття саме поняття науковості. В позитивізмі 
йшлося передусім про окреслення дослідницького методу, який 
спирався б на аналіз явищ, приступних досвіду, піддатних індук
тивним узагальненням. Цей метод відкидав усілякі «метафізичні» 
питання, отже й питання сутності, субстанції та одвічної чинності. 
Предметом досліджень були факти: йшлося про з’ясування при
чин явищ, відкритих сприйняттю. Для позитивістів причини ці мали 
земний характер і диктувалися законами природи.

Ці передумови набували стосовно світу витворів культури 
особливого значення. За Теном виплеканий ним тип мислення до
сить довго був опанований положеннями про існування загаль
них, позаемпіричних реалій. В позитивістському прагненні конк
ретики він писав: «По суті, зовсім немає мітології чи мов: є тільки 
люди, котрі укладають слова та образи відповідно до потреб своїх 
організмів та згідно первісних форм свого мислення» [3]. Істот
ною сферою досліджень є в такій ситуації не предмети культури, а 
прихована за ними історія людини. Учений, що займається цією 
сферою, — «історик» [4].

Вимогу конкретики, «антиметафізичності» досліджень Тен по
в’язував з іншим типовим для позитивізму науковим постулатом. 
Йшлося про відокремлення опису явищ від їх поцінування. Людські 
дії та витвори означалися як факти, а не як цінності чи ідеали.

Новочасний метод, якого прагну дотримуватися і який починає прони
кати до всіх моральних наук, полягає в тому, аби людські здобутки, особливо 
у сфері мистецтва, розглядати як факти і плоди, що Тх риси треба означати, 
дошукуючись причин, нічого більше. Так трактована наука не викриває і не 
пробачає — твердить і з’ясовує [5].

Аналіз художнього твору замість того, аби виявляти захоп
лення критика, має призводити до окреслення певних закономірно
стей, як у розвитку мистецтва, так і в методі його інтерпретації.

80



Тут варто звернути увагу на те, що Тен вперше поставив перед 
естетикою проблему аксіології, яка розумілася не як теорія смаку, 
а як питання гуманітарної інтерпретації. Відкидаючи змішування 
опису й поцінування, пишучи «Щодо нас, то згідно нашої засади 
будемо досліджувати його [предмет мистецтва — З.М.], як натура
лісти, методично, за допомогою аналізу, і прагнутимемо дійти не 
До оди, а до принципу» [6], автор «Історії англійської літератури» 
усвідомлює необхідність створення об’єктивних критеріїв оцінки 
твору, критеріїв, які можна застосувати лише після опису й з’ясу
вання причин. До цих критеріїв повернемося пізніше. Зараз варто 
підкреслити лише те, що трактування витворів людини як фактів і 
відокремлення опису від поцінування є однією з основних ознак 
сцієнтизму в усій гуманісгиці, зокрема в XIX столітті.

Тен уподібнює себе до «натураліста», аби обґрунтувати свою 
номотетичну позицію. Номотетизм, себто тенденція до формулю
вання закономірностей на основі узагальнення емпіричних даних, 
був надзвичайно поширеним підходом у природознавстві XIX сто
ліття. Такий підхід загалом вважався гарантією корисності дослід
жень. Тен приймає сцієнтичну модель з методологічних міркувань: 
це модель найбільш достеменна та ефективна. Однак це веде його 
також до певних узгоджень зі сферою онтології. Позитивізм ВИВО
ДИВ закономірності з природи досліджуваного предмета, а не з за
стосовуваного типу наукової систематизації. Тож гуманістиці цьо
го періоду належало так конструювати візію свого предмета, аби 
йому були притаманні схвалені наукою закономірності. Ця як-не- 
як онтологічна послідовність спонукала дослідників історичного 
світу трактувати його витвори як продовженння життя природи, 
інша, гегелівська інтерпретація історичних закономірностей не за
хопила антиметафізично налаштованих прихильників позитивно
го методу.

За Теном нема якісної різниці між явищами природи й фено
менами «духу». «Єдина різниця, що виникає між питаннями ду
ховного та фізичного характеру, це те, що в перших неможливо 
так, як у других, означити й виміряти осяжність процесів». Історія 
Д,є механічно: «Остаточний підсумок є сумою, цілком визначеною 
величиною й спрямуванням сил, з яких вона складається» [7].

У світі природи панує суцільний детермінізм. Так і в людсько
му світі належить дошукуватися причин, які зумовили появу вит
ворів культури. Наслідком такої позиції є генетизм. Цей термін 
створений не Теном. До нього вдавалися супротивники позитивіз
му, котрі закидали авторові «Історії англійської літератури» розд
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ілення певних культурних систем, таких як літературні твори, на 
суму чинників, що зумовлювали їх появу [8]. Тен вказус на три 
таких чинники: рід, середовище і час. Два перші в основі своїй на
лежать до сфери природи і впливають на митця та на його твори 
так, як природне середовище впливає на еволюцію органічного 
світу. Але вони також мають суспільний характер: рід— це не лише 
антропологічний тип, але й національні особливості («первинна 
схильність»), середовище ж означає умови географічні, економічні 
й суспільні (походження). Чинником «гуманізації» природних об
ставин є історичний момент. Він для Тена є не так актуальним 
відрізком часу, як певним «набутим розгоном», який забезпечує 
невідворотність культурного розвитку «племені» та спричиню- 
ваність пізніших форм попередніми. Усі три чинники концентру
ються у відповідній сучасності категорії «стану духу і звичаїв». Вона 
безпосередньо впливає на митця і тому її слід трактувати як про
міжну ланку між твором і зовнішнім світом.

Тут можна дошукуватися збігів між Теновою теорією чинників 
та гегелівським історизмом. Митець, як і кожен інший член сусп
ільства, підлягає плинності історії; більше того, не має жодних 
шансів на вивільнення із загальної підпорядкованості, яка визна
чає його поводження на всіх особистісних рівнях, від фізіологічно
го до суспільного. В такій ситуації може виникнути лише єдине 
питання — питання ієрархії у сфері детермінуючих чинників. Тен 
таку ієрархію накреслює.

Характерні тут міркування на тему творчості й категорії генія. 
У світлі описаної тріади постать митця є витвором сукупності об
ставин, фільтром, через який промовляє дійсність. Вдале поєднан
ня багатьох передумов може дати геніальні результати, та все ж 
психічна структура творця — чинник у творчості найважливіший 
— подібна до психічних механізмів людей, що його оточують. В 
аспекті фізіологічному творчість полягає в комбінуванні уявлень, 
найпростіших, повторюваних елементів, котрі постають під впли
вом вражень від зовнішнього світу. Взаємодія багатьох уявлень 
призводить до творення понять. Геніальній особистості має бути 
притаманна надзвичайна здатність до асоціацій; породжувані в 
цьому процесі образи безпосередньо ведуть до художніх ефектів.

Індивідуальні механізми повторюються в масштабі етнічного 
загалу [9]. Способи поєднання уявлень, які провадять чи то до 
умоглядностей, чи то до практичних дій, Тен приписує загальним 
суб’єктам, таким як раса, народ, суспільство. Цим суб’єктам влас
тива певна «первинна схильність», залежна від трансформації уяв
лення в поняття.
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Ця «первинна схильність» певного племені підлягає всіляким 
змінам у часі, виявляється в різних витворах культури, при тім 
вона є вищим імпульсом, визначальним щодо форм історичного 
розвитку людства. Позитивіст інтерпретує, наприклад, німецьке 
мистецтво, пов’язуючи його з актуальним «станом духу і звичаїв». 
Цей стан є наслідком протестантської релігії. У свою чергу така 
релігія могла зродитися серед племені, котре має до цього особли- 
ВУ духовну схильність.

І на цьому завершуються наші пошуки, бо натрапили ми на певну пер* 
винну схильність, на певну прикмету всіх почуттів, на певні помисли, влас- 
™B1 Цілому століттю й цілому народу, на певну властивість, невід’ємну від 
усього мисленого процесу й сердечного поступу цього століття й цього наро
ду [Ю].

Здається, таке з’ясування світу людини та її витворів мало не
багато спільного з історизмом. Розвиток народів Тен трактував як 
проекцію ментальних, універсальних властивостей їх представників, 
Що спричинювалися найчастіше кліматичними умовами. Маючи 
Дані про народний темперамент, можна збагнути матеріальну й 
Духовну історію певного племені. Англійська література завдячує 
своєю спрямованістю присутності на острові двох етнічних типів: 
саксонського й норманського. Географічне становище краю спри
чинювало відносну замкненість його культури. Мінливі політичні 
ситуації витворювали різні «стани духу й звичаїв» та безпосеред
ньо впливали на розвиток літератури. Тен детально описує життєві, 
політичні й суспільні обставини, в яких творили англійські пись
менники. Тут виявляє підхід соціолога літератури. Твори Діккенса 
відрізняються від творів Шекспіра передусім тим, що з’явилися в 

промисловій цивілізації. Однак і драми Шекспіра, і тракта
те філософа Бекона, і романи Діккенса «малюють» людську індив
ідуальність іншим чином, аніж твори митців латинського племені. 
Ця друга відмінність для Тена значно важливіша. Вона є причи
ною осмислюваного філософом неперервного поступу мистецтва; 
У його версії англійська література являє собою реалізацію сталих 
^нічних особливостей. Ці останні не лише впливають на художні 
твори, але відображаються в них. Історія літератури певного на
роду має служити дослідженню його психології.

Звинувачуючи Тенів метод у психологізмі, піддавали сумніву 
не так його теорію індивідуальної творчості, бо ця теорія відпові
дала загальному рівню психології в позитивізмі, як трактування 
колективних, історичних, культурних надбань в категоріях індив
ідуальної психіки. Це пов’язано з часто повторюваним тверджен
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ням, що закони психіки як продовження законів природи керують 
не лише індивідом, але й суспільством, котре власне є умою таких 
індивідів. «Причинні» обгрунтування ролі психології в гуманістиці 
конкурують у Тена з утвердженням ролі аналогії. Він писав:

Психологія відносно окремих періодів історії людини є тим, чим загаль
на фізіологія стосовно конкретної фізіології кожного класу чи виду тварин. 
Тож визнаємо, що закони, які керують ростом, живленням, рухом у птаха чи 
гада, є тільки певним випадком і втіленням більш загальних законів, які керу
ють ростом» живленням і рухом усякої тварини. Так само починаємо визнава
ти, що закони, які керують розвитком релігійних понять, творів літератури, 
наукових відкриттів у певні епохи й у певних народів, є лише втіленням і 
певною відміною законів, які керують цим розвитком кожної миті і в кожної 
окремої людини. Іншими словами, історія — це конкретно застосована психо
логія, а психологія — загальна історія [11].

Тенів психологізм має складний характер. Натуралістичне 
обгрунтування співіснує в працях філософа з органіцистичними 
теоріями. Суспільство справді є сумою індивідів, але стосунки між 
ними не є механічними. Людська група керується колективною 
психологією, результатом якої є суспільні стосунки, релігійні по
няття, наукові праці, література, мистецтво. Колективна психоло
гія випливає з «первинної схильності» (етносу), але в ній дається 
взнаки також актуальний стан суспільства чи «тенденція смаку». 
Психологізм полягає в цьому випадку в сприйнятті суспільних 
явищ у категоріях органічних аналогій (що зближує Тена зі Спен- 
сером), не будучи однак натуралізмом. Цей пункт концепції Тена 
спонукає деяких дслідників трактувати її як прообраз соціології 
культури [12J.

Роман Інгарден визначив психологізм як
... певний філософський погляд, суть якого полягає в тому, що певним 

иепсихічним предметам приписувано риси психічності. Отже психологістом 
є, наприклад, той, хто вважає, що V симфонія Бетховена є певною сукупністю 
переживань, які вирували в душі Бетховена, коли він творив цю симфонію. 
Психологістом є також, хто твердить, що міркування в логічному сенсі є суд
женням або психічним змістом акту судження тощо [13].

У світі критичної дефініції Інгардена Тен є і водночас не є пси
хологістом. Французький філософ не ставить питанння про 
відмінність між результатом творчої діяльності і самою творчою 
діяльністю, хоч те, що аналізує як історик мистецтва, є художнім 
предметом, а не творчим процесом. У цьому сенсі Тен принципово 
віддаляється від тієї форми психологізму, котра, перемішана з біог- 
рафізмом, диктувала з’ясування змісту творів через індивідуальні 
переживання митця. Більше того, Тен висміює такий біографізм, 
усвідомлює його мілини та наукову марність такого підходу [14].
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Психологізм позитивіста має значно ширший та глибший 
вимір. Ідеться про проект інтеграції історичних наук в межах пси
хології, цієї єдиної науки, якій належало б з’ясовувати законо
мірності, що керують суспільствами як сукупностями людських 
індивідумів. Наскільки легко впевнитися у неспроможності біог
рафічних досліджень з погляду методології вивчення мистецтва, 
настільки подана Теном версія психологізму має близький до он
тологічного характер і може бути поставлена під сумнів тільки й 
виключно завдяки іншій, також загальній, теорії культури. Такого 
роду теорія культури була створена вже наприкінці XIX століття 
Емілем Дюркгаймом, котрий визнав суспільство чимось більшим 
за сукупність індивідів, котрий, підтримуюючи позитивістське по
няття факту та засади емпіризму, описував види суспільних зв’язків, 
грунтованих не лише на думці, але й на поділі праці. Іншу теорію 
культури запропонував Карл Маркс, котрий, майже одночасно з 
появою концепції Тена, трактував суспільство у категоріях про
дуктивної діяльності й пов’язаних з нею класових поділів, а куль
турну діяльність людини описував за допомогою поняття ідеології, 
пов’язуючи з нею не так колективну психологію, як мислену прак
тику, породжену історичними й суспільними стосунками [15].

Психологізм визначив особливу форму тенівського генетиз- 
МУ* Навіть якщо час, історія, історичний момент є найближчими 
письменникові інстанціями, все ж вони не належать до найважлив
іших чинників. Останньою інстанцією є причина психологічна, 
«первинне ставлення», безпосередньо пов’язане з чинником при
родним, яким є етнос.

Твердження, що Тен є батьком генетичного методу, слід вис
ловлювати з певним застереженням. Тут він мав таких поперед
ників як Гердер, мадам де Сталь, зрештою Гегель, котрий відіграв 
не останню роль у дослідженні мистецтва в контексті «зовнішніх» 
чинників. Тен підкреслив у теорії те, що на практиці здійснювалося 
з кінця XVIII століття. Увиразнив це досить своєрідно. Сприйман
ня літератури у зв’язках з історично-географічними ситуаціями не 
мусило неодмінно провадити до генетизму. Прикладом тут є істо
ризм Гегеля. Як пам’ятаємо, німецький філософ розглядав розви
ток культури і мистецтва в аспекті мети, яка полягала в набутті 
самосвідомості через ідею. Окремі мистецькі форми він аналізував 
з огляду на функцій, які їм належить виконувати у вищому істо
ричному процесі. Задля виконання цих функції мистецтво має бути 
наділене своєрідною автономією. У «Лекціях з естетики» художня 
творчість становила діяльність, яка не зводилася до жодної іншої 
практичної галузі.
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Генеза — це не те ж чаме, що функція. У поясненні Тена орган
ічний, доцільно збудований твір мистецтва розпадається на суму 
обумовленостей. У цьому контексті вже не зважається на те, чи 
самі ці обумовленості мають природний або «соціологічно-еко- 
номічно-історичний» характер. Суттєво, що в світлі «Вступу» до 
«Історії англійської літератури» література не наділена автономією 
та власною історією. Вона лише проекція змінюваних в часі де
термінант. Твір — це знак обставин, що передують йому [16]. В 
історичних дослідженнях виконує роль документа.

Але Іполит Тен — автор «Філософії мистецтва» (1865-1868), 
книги, написаної невдовзі після видання перших частин «Історії 
англійської літератури» (1863-1874). Генетичний підхід виявляєть
ся недостатнім при формулюванні оцінки твору. Генеза не з’ясо
вує цінності. Останню можна науково встановити, лише вловив
ши функцію, яку художній твір виконує в загальному поступі люд
ства. До позитивного методу проникають елементи телеологічно
го мислення. Хоч-не-хоч Тен змушений повернутися до традицій
них питань про суть мистецтва та його роль у житті людини.

2

Документальний характер літературних творів пов’язаний з їх 
незмінною сутністю, котра полягає в наслідуванні. В концепції Тена 
твір мистецтва є не лише виявом, але також образом зовнішньої 
ситуації. Давня міметична теорія водночас оживає в позитивістській 
філософії мистецтва та в літературній практиці того періоду. І Фло- 
бер, і Золя в теоретичних висловлюваннях повторюють, що літера
тура має бути «збільшувальним дзеркалом зовнішньої правди», що 
праця письменника полягає в студіюванні документів, аби потім 
відтворити їх у художньому образі; обидва творці романів прийма
ють у творенні художніх форм тенівську теорію середовища.

Однак сформульована й втілювана естетика мімезису не му
сить неодмінно зумовлювати генетичну методологію (й ідеологію). 
Флобер підкреслює незалежність літературного твору від причин 
його виникнення і від митця. Наслідування дійсності, хоча й по
в’язується часто з пізнавальними діями, має на меті не набуття знань 
(історичних, психологічних, «моральних»), а творення красивої 
мистецької речі, якою є роман. При осягненні цієї речі слід засто
совувати критерій естетичної насолоди, який не має нічого спільного 
з етичними, пізнавальними, ужитковими цінностями [17].
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Така теорія мистецтва не могла бути створена чи прийнята Те- 
ном, передусім тому, що відстоює корінну гетерогенність мистець
кої практики стосовно природної реальності й стосовно психічної 
діяльності людини. Думки Флобера не могли бути прийняті також з 
огляду на поширені в позитивізмі концепції ужитковості, застосо
вувані як у сфері науки, так і в художній творчості. Тут варто деталь
ніше зупинитися на тенівській теорії наслідування, аби відтак по
рівняти її з його критеріями оцінки твору мистецтва. Філософ пише, 
Що..?-сл‘Д мати очі, повсякчас звернені на природу, аби наслідува
ти її якомога ближче» і що «усе мистецтво полягає в ретельному й 
повному наслідуванні» [18]. Тен, подібно до своїх великих поперед
ників давніх часів і класицизму, по-своєму інтерпретує категорію 
мімезису, але не послуговується концепцією правдоподібності. Згідно 
3 загальним психологічним підходом більше цікавиться процесом 
творення (наслідування), аніж його естетичним результатом. Цей 
процес має пізнавальний характер: завдання письменника — «явля
ти, опосередковуючи» [19]. Цей ефект досягається не так шляхом 
копіткого копіювання, як завдяки схопленню наявних у предметі 
співвідношень та виділенню домінуючої риси.

В термінології Тена з’являється слово ідеал. Роска й Моравсь
кий схильні пов’язувати цю категорію з філософією Гегеля. На нашу 
Думку тенівський ідеал є не художнім вираженням ідеї, а зосеред
женням у мистецькому об’єкті рис, розпорошених в емпірії. Тому 
більш адекватним видається поняття типу чи моделі. Художній 
процес, явлений у «Філософії мистецтва», має ознаки моделюван
ня дійсності. Як усяке моделювання, мусить служити певним зав
данням. Найбільш очевидним з цих завдань є знання, задокумен- 
тування певного стану духу й звичаїв. Однак виявляється, що цій 
вищій меті відповідають також інші цілі. Залежно від їх досягнен
ня твір мистецтва може бути оцінений як об’єктивно добрий чи 
поганий, як шедевр чи річ невдала. Тенівська аксіологія посилаєть
ся на три критерії:

І. Важливість риси (faculty dominante) — мистецтво має наго
лошувати на основних, найістотніших рисах наслідуваного пред
мету, рисах, що їм підпорядковуються усі інші властивості. Твір 
мистецтва наслідує вибірково і в цьому полягає його своєрідність 
стосовно науковго пізнання.

. Ц- Позитивність риси (bienfaisance) — система літературних 
Цінностей підпорядкована системі цінностей моральних. «З двох 
певних творів, якщо обидва з однаковим талантом виконання ви
водять на сцену природні сили однакової значимості, твір, де зоб
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ражується герой, цінніший від твору, де зображується боягуз, і в 
цій галереї життєвих творів мистецтва, з яких зрештою постає храм 
людської думки, видно, як на нових засадах формується нова шка
ла цінностей» [20]. Тен упроваджує тут ієрархію мистецьких творів, 
яка починається творами комічними та реалістичними, а закінчуєть
ся трагедією Корнеля й оповідями Жорж Санд. На самій вершині 
ієрархії вміщує «Квіти святого Франциска».

III. Ступінь узгодженості ефектів (convergence) стосується будо
ви художнього твору, адже «Мистецтво, як і природа, відливає свої 
твори в різних формах; але для того, щоб твір був здатний до життя, 
потрібно, як в природі, так і в мистецтві, аби складники становили 
цілість, аби щонайменша часточка найдрібнішого елементу була 
слугою загалу» [21]. Це ефект гармонії і в такій чинності мистецтво 
переважає природу. Цей критерій подано останнім і застосовувано 
непослідовно. Кількома сторінками вище Тен зазначив:

Риси вносять у твір мистецтва цінність, яку вже мають у природі. Відпо
відно до того, наділені вони більшою чи меншою цінністю, надають більшої 
чи меншої цінності самому твору. Проймаючи думку письменника чи митця, 
аби перейти зі світ)' реального у світ ідеальний, нічого істотного не втрача
ють: після подорожі вони такі ж, як перед подорожжю [22].

Подорож — це метафора мистецької праці; як видно, ця остан
ня не вельми значна в естетиці позитивізму.

Критерії, вироблені Теном на шляху історичного аналізу творів 
мистецтва, покликані мати універсальну цінність, діяти, як закони. 
Сенс їх, здається, свідчить про повернення до позачасового зв’язку 
краси з правдою й моральністю. Щоправда, Тен зазначає, що твір, 
відображаючи істотні чи морально значимі риси, лише тоді краси
вий, коли його виконано «з талантом», і все ж у його практиці 
історика літератури художні цінності творів неодмінно підпоряд
ковані цінностям пізнавальним та етичним. Нехтування межами 
літератури як особливої активності людини провадить до тракту
вання її творів як філософських чи релігійних текстів [23]. Являючи 
собою виріб та образ «стану духу й звичаїв», твір цінується з огля
ду на функцію, яку він виконує в загальному поступі суспільства. 
В «Історії англійської літератури» розглядаються як представники 
прози Бекон, Філдінг та Карляйл і так само, як у творчості Шекс
піра, в їх працях дошукується відповідність вродженому темпера
менту народу. Тен підкреслює, що ці праці є віхами на шляху ан
глійської цивілізації. Жанрові поділи, призначення текстів не 
відіграють тут особливої ролі. Варто повторити, що постульова
ний Теном опис практично стає таким типом експлікації різних сфер
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письменства, в якому втрачається те, що для них істотне — їх влас
на історія. їхня роль зводиться до ілюстрації історії народу.

«Історія англійської літератури» поділяє цю особливість з ус
іма явленими в другій половині XIX століття історичними огляда
ми літератури. Пишучи свою працю, Тен лише позірно трактував 
літературний доробок як вияв історії та психології народу. На
справді було навпаки: «Тож дослідження письменств є головним 
засобом творення духовної історії людства і пізнання психологіч
них законів, що керують подіями» [24]. Йдеться відтак про загальні 
пізнавальні завдання, які можна реалізувати також за допомогою 
літературних текстів. Адже: «Таке дослідження документу, за яко
го він ніби сам по собі, є хибним, є опрацюванням предмету лише 
за допомогою ерудиції і впаданням у бібліотечне здичавіння» [25]. 
Протест проти філології має ширший відгомін: вже не література і 
не тексти стають предметом досліджень — це лише засоби реконст
рукції явищ вищого порядку, таких як психологія етносу, дух на
роду чи розвиток цивілізації.

Пропозиція Тена особливо прижилася в польській історії літе
ратури. Пьотр Хмельовський, викладаючи погляди французького 
філософа, писав: «Історія літератури — це наука, що прагне розк
рити закони розвитку думок, почуттів та ідеалів, як загальнолюдсь
ких, так і національних, виражених за посередництвом красного 
слова» [26]. Підручники Хмельовського, Тарновського, Хлєбовсь- 
кого, пізніше Пілата й Хшановського довго ще по смерті Тена пле
кали його стиль викладу і його бачення завдань історії літератури. 
Це було пов’язане з важливою функцією цієї науки в національній 
свідомості, підданій загрозі з політичних мотивів [27].

З

Пропозиції Тена дочекалися тотальної критики наприкінці 
століття з боку спрямувань, які можна загалом означити як «анти- 
позитивістські». Вони заперечували сцієнтичну орієнтацію автора 
«Філософії мистецтва» в ім’я оборони автономії людського світу 
та його витворів. І все-таки здається, що Тен поставив перед гума- 
ністикою певні суттєві дилеми, питання, які навіть коли й приноси
ли відмінні відповіді, довго не втрачали своєї актуальності. Одним 
3 таких питань було з’ясування зв’язку між твором і «зовнішнім» 
світом; ішлося про ретельне дослідження мислених, «духовних» 
структур, що забезпечують тут посередництво. Тен описував дію
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таких структур; як пам’ятаємо, основні чинники (рід, середовище і 
момент) концентрувалися у категорії «стану духу і звичаїв», який 
безпосередньо впливав на творця. Це була категорія зі сфери сусп
ільної свідомості, але Тен обгрунтував її психологічно. Цей пси
хологізм став об’єктом закидів з боку марксистської філософії, вис
ловлених на початку XX століття Георгієм Плехановим.

Плеханов приймає іншу концепцію об’єктивної дійсності: по
вторює за Марксом, що нас оточує не лише природа, але й сусп
ільний світ продукції, і що людина більше залежна від законів еко
номіки, ніж від законів природи. З погляду марксиста в культурній 
творчості першорядну роль відіграють продуктивні й класові чин
ники. Між цими явищами і мистецькою продукцією як складни
ком групової ідеології виступає посередником колективна мисле- 
на структура, котру Плеханов називає «суспільною психологією». 
На противагу Тенові ця сфера є не сумою, відбиттям чи аналогією 
індивідуальних психік, а діяльністю, «духовним життям суспіль
ства». Плеханов зазначив:

Це не свідчить про існування якоїсь громадської душі чи якогось загаль
ного духу народу, що розвивається за своїми окремими законами й вияв
ляється в суспільному житті. [...] Немає жодного історичного факту, який би 
не завдячував своєю появою економіці. Але разом з тим слушно, що немає 
жодного історичного факту, якому б не передував, якого б не супроводив і за 
яким би не наставав певний стан свідомості. Звідси величезне значення сусп
ільної психології. Якщо слід на неї неодмінно зважати вже в історії права й 
політичних інституцій, то без неї неможливо ступити ні кроку в історії літе
ратури, мистецтва, філософії тощо [28].

Плеханов критикує Тена за історичний ідеалізм, за переконан
ня, що певна історична ситуація є продуктом психіки [29], але 
підтримує генетичний метод, як і тенденцію пошуку закономірно
стей у розвитку людського світу. Плеханову дорікали, що він зам
інює натуралістичний детермінізм детермінізмом економічним; 
праці цього критика створили претекст до визнання марксизму 
версіює методології позитивізму. По суті, сприйняття суспільної 
дійсності як плину причин і наслідків підтверджує думку, що Пле
ханов був більшою мірою під впливом парадигм, вироблених 
природничими науками в XIX столітті, ніж під впливом 
діалектичної методології.

Не про інтерпретації праць Плеханова оце йдеться, а про оз
начення напрямів критики, якій підлягав «позитивний метод» з боку 
історичнго матеріалізму. Марксизм трактував літературу як яви
ще, вплетене в загальні суспільно-ідеологічні процеси, а відтак впи
сував її в рямці історичних закономірностей. Відмежовуючись від
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натуралістичного чи психологічного бачення суспільного світу, усе 
ж приймав засади детермінізму. Критика, якій піддавався пози
тивізм у модерністських теоріях культури, мала цілком інший ха
рактер. Її прикладом є концепція історичного світу Вільгельма 
Дільтея. Він закидає позитивізмові зведення методів гуманістики 
До теорій природничих наук. Критиці підлягає зокрема засада на- 
туралістичнго детермінізму, яка за Дільтеєм ігнорує творчий ха
рактер людських схильностей. Ці схильності, як в індивідуально
му» так і в суспільному вимірі, грунтуються на внутрішніх пере
живаннях індивідів. Світ духу не може бути пояснений дискурсив
но. Культура є виявом світоглядів, у підгрунті яких людські пере
живання й прагнення: її твори слід пізнавати в актах усвідомлення 
чи інтерпетаційного переживання [ЗО].

Третім типом критики позитивізму були феноменологічні та 
структуралістські підходи. Ці тенденції були спрямовані на з’ясу
вання своєрідності мистецьких явищ, на осягнення конкретної літе
ратурної структури чи на опис «внутрішньої» історії літератури, 
Що розумілася як історія форм виразу. Позитивізм звинувачували 
в недооцінці естетичних якостей твору. Як на структуралістів кате
горія генези скасувала такі поняття як художня доцільність; меха
ністично трактовані впливи порушували цілісний характер твору 
як об’єктивного мистецького предмету [31]. Окремі напрями кри- 
тики цього типу, актуальної донині, відкидали не лише генетичну 
методологію, але й соціологічний підтекст, що її зумовлював, а 
саме переконання про зв’язок літератури з життям суспільства, про 
значення літературної практики в загальній діяльності людини, 
найчастіше така критика відмовлялася від міркувань на тему літе
ратурного образу як відображення, наслідування чи моделювання 
Дійсності. Відмежовувалась від пошуку відношень між авторовим 
життям і його творами, відкидала категорію вираження. В цьому 
сенсі противставлялася вона не лише позитивізму, але й певною 
мірою Дільтеєвій гуманістиці усвідомлення та марксизму.

Спротив позитивізмові, живий і досі, повен парадоксів, часто 
незауважуваних тими, хто його висловлює. Наприклад, представ
ник сучасного втруктуралізму Ролан Варт зазначає, що позитивізм 
У версії Тена чи Лансона є ідеологією:

...не обмежується він вимогою застосування об’єктивних норм усякого 
наукового дослідження, а висуває певні загальні погляди на людину, літерату
ру. зв язки між автором і твором. [...] В принципі філософських постулатів, 
зрозуміло, не уникнути, і все ж лансонізмові можна закинути не прийняття 
певної позиції, а умовчування, приховування її під моральною тогою точ
ності та об’єктивності — ідеологія прослизає тут у багаж сцієнтизму, ніби 
«таєний товар [32].

91



Це один з найсерйозніших закидів, з якими стикається науко
ва практика позитивізму. Сам Варт переконаний, що всяке вис
ловлювання про твір має ідеологічний характер, бо з висловлю
ванням пов’язується позиція критика. Проте — і в цьому полягає 
парадокс викривальних заперечень— не відмовляється він від ство
рення об’єктивної, власне «неідеологічної» науки про літературу. 
Полишаючи літературній критиці вписування сенсів (ідеології) у 
твір, визнаючи суб’єктивність читання, Варт пропонує науку, яка 
має відмовитися від з’ясування значень твору на користь його опису: 
в самому описі літературний текст має розглядатися як мовна струк
тура, що складається з матеріальних позначаючих елементів, роз
ташування яких взагалі уможливлює надання сенсу [33].

Як відзначалося, позитивістський ідеал науки постав у доланні 
забобонів та метафізики. Протиставляючись великим системам, 
таким як мова, мітологія, догматика, Тен проголошував себе при
хильником пояснення літератури через факти, події, документи, 
наполягаючи на тому, аби дослідницькі заходи відділити від по
цінування, котре спирається на індивідуальні уподобання та мета
фізичні передсуди. Як би не критикували ми реалізацію цього по
стулату, усе ж сам замір гідний уваги: це привело в майбутньому 
до відділення суджень про літературний твір як об’єкт пізнання від 
суджень необов’язкових, але надто поширених в міркуваннях про 
літературу, в розважаннях критичних, ідеологічних чи врешті пол
ітичних.

Можна сказати, що літературознавство XX століття, таке да
леке від натуралізму, генетизму, психологізму, біографізму чи 
інших «основних гріхів» позитивного методу, має завдячувати йому 
якщо не імпульсом, то принаймні застереженням. Воно стосується 
способів розгляду художнього твору: хоч є їх дуже багато, все ж 
на ім’я наукових заслуговують лише ті, котрі підлягають пред
метній верифікації.
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складну систему цінностей, що визначаються ідеологічними практиками, 
псуючи міти масової культури, аналізуючи різні способи читання й кри
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тики, Варт неначе культивує жест науковця (семіолога, мітолога), який прагне 
дистанціюватися від буденних передсудів та ідеологій, аби розкрити механізм 
їх дії, і якимось чином наблизити суспільство до правди (подолання відчу
ження). Однак йому далеко до «позитивної» певності та рішучості; перей
мається суспільним статусом такого науковця, який мріє про демістифікацію 
мітів, водночас піддаючи небезпеці власне відчуття гурту, свою позицію віднос
но тих, що в ці міти вірять. Прирікає себе на добровільну самотність, не 
маючи при тому жодної певності, що сам жест оголення міту приведе до 
універсальної правди. В усьому цьому Варт виявляється гідним сином гуман- 
істики XX століття, яка зродилася з протесту проти позитивізму. Пор.: Barthes 
R. Mit drisiaj // Barthes R. Mit і znak... (зокрема c. 60-61); див. також: Варт P. Миф 
сегодня // Варт Р. Избранньїе работьі...



Ф іл о л о т н а їс ю Р іп ш ій  м и о д
Яка бездушна й холодна літера, 

котру можна, відкидаючи традицію, вир
вати з історичного контексту.

А.Мюллер

1

Іполит Тен рідко займався будовою літературних творів. Тож 
наука, для якої вихідним пунктом була мовна тканина тексту, не 
Цікавила його зовсім. Своє ставлення до філології зрештою висло
вив недвозначно. Як пам’ятаємо, у «Вступі» до «Історії англійсь
кої літератури» зазначив: «Таке дослідження документу, за якого 
він ніби сам по собі, є хибним, є опрацюванням предмету лише за 
Допомогою ерудиції і впаданням у бібліотечне здичавіння» [1].

З появою в науці Вільгельма Шерера (1841-1896), професора 
германістики в університетах Відня, Страсбурга й Берліна, історія 
літератури увійшла в тривалу спілку з філологією. Це вимагало 
точного означення предмету досліджень: вже не історія і не психо
логія народу мала бути метою історико-літературних розправ.

кети набували наукової автономії: як у філології, головне зав
дання дослідника літератури полягало в реконструкції, описі й 
поясненні твору.

Поєднання історії літератури з філологією, котра як критика 
текстів мала довготривалі традиції — античні, ренесансні й про
світницькі [2], могло відбутися лише в другій половині XIX сто
ліття. З подвійної причини: позитивізм довів суспільно потребу 
історико-літературних досліджень; кількома десятиліттями раніше, 
на початку XIX століття німецький романтизм підніс філологію до 
Рівня наук про дух і культуру народу. Улюблена для романтиків 
минувшина сягала сучасності, втілена в документи мови: брати 
Шлегелі, Я. Грімм, А. Мюллер, Новаліс працювали над методом 
читання текстів, над «філософією філології», яка б дозволила їм 
відчитати «дух, замкнений в літері» [3]. Водночас ішла дуже копіт
ка праця над реконструкцією давніх текстів. Я. Гьоррес видає 1807 
Року «Німецькі ярмаркові книги» («Die deutschen Volksbucher»), брати
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Грімм публікують народні казки, а К. Бретано й Л. фон Арнім оп
рацьовують зібрання народних пісень «Des Knaben Wunderhom». Від 
часів романтизму філологія зацікавилася новими для неї текстами і 
збагатила свій предмет, яким доти була класична культура, дороб
ком середньовічної літератури. Далі вже легко було перейти до вив
чення творів ренесансних, просвітницьких чи романтичних.

Шерер розпочав наукову кар’єру з роботи над виданням 
«DenkmSler deutscher Poesie und Prosa aus dem 8. bis 9. Jahrhundert» 
(1864). Філологічно-видавничі зацікавлення плекав протягом усь
ого свого життя, проте схилявся водночас до історії літератури. 
Філологічно опрацьовуючи літературні пам’ятки, намагався виз
начати часові й причинні зв’язки між ними, шукав узагальнень, 
мовні тлумачення збагачував інформацією про письменників, стан 
духу і звичаїв, культурних течій. До сучасності наближається його 
праця над виданням творів Гете. Врешті написав монументальну 
«Geschichte der deutschen Literatur» (1879—1883).

Наукова біографія Шерера схожа на діяльність усіх прихиль
ників філологічно-історичного методу, зокрема Г. Лансона і, пев
ною мірою, Ю.Клейнера. Вже маємо уявлення про особливості 
історії літератури в XIX столітті; слід би поміркувати над внеском 
філології і над практичними результатами цієї спілки. Текст був 
предметом досліджень філології з огляду на свою мовну будову. 
Ось як Зигмунт Лемпіцький описує фази філологічного поступу. 
Перша з них це «студія» (критика) тексту. Вона полягає у визна
ченні історії, версії та публікації твору, а в певних випадках і ав
торства. Наступна фаза — це реконструкція тексту, а остання — 
філологічна герменевтика. Предметом досліджень є все той же текст: 
вписуючи його в різні історичні процеси, з’ясовують не лише його 
будову, але й зміст. Реконструкція тексту — це, інакше кажучи, 
з’ясування його виникнення, плану, вивчення рукописів, адже 
«філолог не зупиняється на тексті, достеменність якого встановле
на, він прагне вгадати в проекті — задуману форму, у фрагменті — 
цілість, в анонімі чи псевдонімі — автора».

Філологічна герменевтика полягає в тому, що:
насамперед за допомогою зовнішніх і внутрішніх критеріїв належить 

вивчити генезу твору, звертаючи особливу увагу на джерельну базу, врахову
ючи походження матеріалу та його різнорідних опрацювань, проаналізува
ти кожен мотив з огляду на його походження і зіставити мотиви з переживан
нями письменника, окреслити спосіб їх композиції, не забуваючи про вже 
існуючі зразки, детально простежити впливи, ретельно означити запозичен
ня, розглядаючи контрасти й паралелі; часом робиться спроба виокремлення 
нових та оригінальних елементів за допомогою «методу взаємного освітлен
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ня>>- [ -] Бракує однак прагнень до психологічного заглиблення, оминається 
ідейний зміст. Історією ідей дослідники філологічної орієнтації займаються 
лише в тісному зв’язку з історією виразу (К.Бурдах), через що однак затира
ються межі ідейних комплексів і що провадить до надмірного розростання 
генетичних тенденцій, до regressus in infinitum [4].

Лемпіцький, сам філолог, влучно означив вигоди й небезпеки, 
притаманні літературним дослідженням при зверненні до філології. 
Вони виразно виявилися в підручнику Шерера. Цей дослідник, 
розвиваючи філологічний підхід, не відмовився від позитивістсь
ких критеріїв науковості. Зрештою й не мав відмовлятися: студії 
тексту цілком відповідали сприйняттю його як факту, який треба 
описати, з’ясовуючи причини. Як і Тен, Шерер утримується від 
передчасних оцінок. Не схвалює порівнянь твору з його «істин
ним» взірцем, порівнянь, поширених у гегелівській традиції [5]. 
Завдання історика літератури вбачає в окресленні становища тво
ру в епосі, яка його породила. Згідно з принципами емпіризму 
пише про історичну цінність твору, яка визначається його сприй
няттям, наслідуванням, успіхом у публіки. Осмислюючи твір, 
змінює тенівську тріаду: зовнішні причини концентруються в 
творчій особистості. Враховується те, що письменник успадкував 
(ererbte), що пережив (erlebte), чого навчився (erlemte). Таким чи
ном в поле зацікавлень історика літератури входять не так при
родні чинники, як духовна історія, втілена в культурному й літе
ратурному досвіді. Це відповідає інтересам філології, яка в кри
тичній, а надто в герменевтичній фазі дошукується літературних 
відгомонів у тексті, повторюваних мотивів і тем, впливів та запо
зичень. Відповідає це також її описовій настанові: текст цінний як 
такий, потребує коментаря, а не естетичної оцінки.

Для філології всі тексти однаково цінні, вони не трактувалися 
як історичні джерела чи конкретні провідники змісту: вони являли 
собою елементи минулої культури, її знаки в сучасному світі. Істо
рія літератури прагнула виокремити з усієї маси тестів твори літе
ратурні. Тен детально не займався критеріями такого виокремлен
ня, для нього представником літератури був не тільки Шекспір, 
але й Бекон, хоч у «Філософії мистецтва» він писав про ефект уз
годженості рис як прикмету художніх творів. Шерер — автор по
етики. Окреслив там предмет зацікавлень літературознавства в 
спосіб цілком філологічний. «Поезія співвідноситься з мовою, і її 
сфера перебуває у сфері використання слова». Вона — «мистецтво 
мови», чи інакше — «мистецьке застосування слова» [6]. Але не 
всяке мистецьке вживання слова є поезією, її сферу Шерер обме

99



жує злагодженою мовою. А мистецтво мови вирізняє літературу у 
всій царині словесної активності.

В обсяг літератури входять як поезія, так і проза, як твори 
поетичні, так і хорали, прислів’я, казки, як роман, так і критичні 
тексти (наприклад, праці Сент-Бьова). Критерієм літературності є 
художня мова, але її істинний визначник — реакція публіки, вирі
шальна в оцінці тексту. Шерер вводить до своєї «Поетики» про
блему сприймання. Послуговується термінами літературної'про
дукції та споживання, обміну й обмінної цінності в літературі. Ці 
терміни мають однак більшою мірою психологічний, ніж економ
ічний чи соціологічний сенс: стосуються загальної чутливості сус
пільства, трактують мистецтво в категоріях відтворення емоцій у 
реципієнта [7].

Поетика Шерера не відіграла значної ролі в літературознавстві, 
видана після смерті автора, лишилася в тіні його історико-літера- 
турної синтетичної праці, підручника, за яким вчилося багато по
колінь і який став символом «германістики» [8], в хорошому й 
поганому значенні цього слова. Доробком цієї дисципліни стали 
наукові видання окремих письменників, бібліографічні праці, студії 
над генезою, впливами та взаємозалежностями. В такій формі гер
маністика впливала на європейську науку про літературу. Пози
тивні результати виявилися у виробленні багатого видавничого 
інструментарію, опертого насамперед на філологію. Ця модель 
вплинула також на полоністику: праці С. Пігоня, К. Гурського, 
Ю. Клейнера, Ю. Кшижановського, наукові видання текстів ро
мантиків, письменників-модерністів чи пам’яток фольклору станов
лять непроминущий внесок у літературознавство. Теоретичні тек
сти цих дослідників є оригінальним розвитком філологічно-істо
ричного методу в його найліпших взірцях. У спадок від підручни
ка Шерера лишилися також «впливологія» та задеталізованість, 
яких історія літератури не може позбутися й досі.

2

Деякі дослідники вважають, що інструментарій германістики 
зумовив той напрямок історії літератури, що його представляє 
Густав Лансон (1877—1934) [9]. Здобутки філології визначили став
лення Лансона до батька французького літературознавства І. Тена. 
Дослідник літератури не може лишатися байдужим до мовної тка
нини твору, адже саме цей твір лишається найважливішим об’єктом
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його зацікавлень. Лансон ущипливо твердить, що «література й 
мистецтво для Тена — насамперед документи для вжитку філосо
фа» [10]. Автор «Історії французької літератури» підкреслює, що 
читання твору — приємність, естетичне переживання, а не набуття 
знання. Естетичний вплив є для Лансона визначником літератур
ності: літературі належать поезії Ронсара, але також промови Бос- 
сюе, драми Расіна, але й листи Вольтера.

З цього випливає, що з численної кількості текстів нас особли
во цікавлять ті, які завдяки своїй формі здатні збуджувати уяву, 
емоції та естетичну чутливість людини. Власне через це наше досл
ідження не рівнозначне іншим історичним дослідженням: історія 
літератури аж ніяк не підрядна наука, помічниця історії.

Лансон-естет є однак філологом; хоч у наведеному міркуванні 
вчувається відгомін французької імпресіоністичної критики (особ
ливо Фагюе, якого Лансон високо цінував), все ж автор «Методу в 
історії літератури» (1911) вже має за собою значний видавничий і 
критичний доробок. Пише «Історію французької літератури» (1894), 
видає ряд історико-літературних монографій: «Боссюе» (1890), «Бу- 
ало» (1892), «Корнель» (1898), «Вольтер» (1906). Року 1909 опраць
овує наукове видання «Листів» Вольтера, у 1909—1914 роках пуб
лікує «Бібліографічний покажчик нової французької літератури від 
1500 року до наших днів». Працює також над науковим виданням 
«Медитацій» Леметра (1915).

Принципи філологічного підходу близькі до позитивістського 
ідеалу точності й документальності. Лансон переймає від Тена міт 
гуманістичної науки, результати якої мають бути так само чітко й 
емпірично вивірені, як у науках природничих. Однак трактує цю 
вимогу лише як моральний імператив науковця; на противагу Те- 
нові не бачить жодних реальних зв’язків поміж літературознав
ством і знанням «натуральним». Не цікавить його психологічна 
обумовленість. Займається текстами, завершеними творами куль
тури, котрі мають естетичний вплив на читачів. Таким же чином 
вони впливають на дослідника: суттєвою складністю є відділення 
того, що виникає у сприймаючого суб’єкта, від фактичних даних, 
наявних в будові тексту та його історії. Переконаний у силі есте
тичного переживання, Лансон прагне відстояти об’єктивізм науки 
про літературу,

Перш ніж розглянути засади його методу, варто зупинитись 
на самій концепції літературного твору. Лансон твердить, що ко
жен твір і кожен письменник неповторний, у зв’язку з чим застосу
вання в історико-літературному описі «причинного» аналізу (тріада
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Тена) безперспективне, бо зводить індивідуальні художні явища 
до природних, суспільних чи психологічних закономірностей. 
Однак не відмовляється від вивчення причин: хоч функцією твору 
є враження, яке має справлятися на читача, фахівець може цікави
тися автором, його життям і його культурою. Але це доповнення 
аналізу тексту, котрий має становити найважливішу мету літера
турних досліджень. «Як виник твір, з якого темпераменту, з ре
акцій на які обставини? На це відповідає нам біографія» [12]. При
чому біографія не трактується психологічно, біографічна гіпотеза 
грунтується на філологічних студіях, що мають з’ясувати: «Як тво
рився текст від першої канви до першого видання? Які зміни сма
ку, які мистецькі принципи, яка еволюція задуму виявилися в чер
нетках та начерках, якщо вони збереглися?» [ІЗ].

Таким чином біографічні пошуки служать означенню непов
торності твору: мають осягати індивідуальну художню діяльність. 
Так у теорії. На практиці це питання роботи над текстом поши
рюється розглядом історичних обставин, котрі вплинули на життя 
автора і стан суспільства, а відтак відбились у творі. У своїй «Історії 
французької літератури» Лансон вдається до специфічної процеду
ри: вміщує біографію письменника в примітках. Однак не відме
жовується від неї: у самому тексті вибудовує «художню біогра
фію», виписує ті факти з життя автора, які вплинули на твір. Однак 
обидві біографії часто інформують про ті самі події, а художня 
біографія в пошуках мотивацій творчості сягає таких закапелків 
життя, які звичайний життєпис оминає. Тут власне з’являється літе
ратурна публіка, меценат, можливості публікації, платня й зароб
ітки. Зрештою виявляється, що не індивідуальний творчий задум, 
а складні чинники загального характеру визначили появу твору. 
Лансон опрацьовує соціологічний метод: його засади варто шука
ти не так в теорії чинників Тена, осудженої за натуралізм, як у соц
іології Дюркгайма, який водночас із автором «Історії французької 
літератури» викладав у Сорбоні.

Така практика. Простежимо на прикладі Лансона методологічні 
клопоти дослідника зламу віків, котрий переживав кризу позитив
ізму (хоч не зрікся його наукових ідеалів), котрий знав імпресіон
істичну критику, котрий хотів відстояти своєрідність предмету літе
ратурних досліджень і разом з тим створити відповідну їм методи
ку, а водночас твердив, що історія літератури спирається на індив
ідуальну інтуїцію [14]. Цей дослідник був автором цінної синте
тичної праці: через шістнадцять років після видання підручника 
Лансон осмислює засади своєї праці, Які ж це засади?
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I. Інтуїцію та імпресіонізм можна вивірити чи обмежити за 
допомогою уважного вивчення тексту. При цьому вивченні нале
жить розрізняти враження, гіпотезу й документацію. Остання є 
наріжним завданням філолога. Сюди входять попередньо цитовані 
питання про версії твору, про його видання, про його зміни. Сут
тєвою є праця над встановленням дослівного сенсу тексту: тут слід 
послуговуватися історичною граматикою, історією мови, біограф
ічними та історичними даними з метою з’ясування алюзій.

II. В останній фазі роботи філолога постають історичні зав
дання: дослідник, як герменевтик, має з’ясувати літературне зна
чення тексту. Проте Лансон не зосереджується над творчою інтен- 
Цією: на сцену виходить соціологічний аналіз, котрий пояснює як 
причини появи твору, так і його вплив на сучасників.

III. Це призводить до визначення історичної цінності твору. 
Простеження успіху твору — копітка праця, яка полягає у вивченні 
численних свідчень його сприйняття. Однак це важливий етап, бо 
власне тут можна обмежити індивідуальне естетичне враження. 
«Цілковите усунення суб’єктивного елементу отже не є ні бажаним, 
ні можливим, а імпресіонізм стосується основ нашої праці. Якщо 
не хочемо зважати на наші власні враження, мусимо враховувати 
враження інших: об’єктивні для нас, вони будуть суб’єктивними сто
совно твору, який маємо пізнати» [15]. Таке зведення поцінування 
до історичного значення твору, передбачене ще Шерером, є методо
логічним жестом, який повторила вся полансонівська історія літе
ратури. Це однак вимагало перебудови самої системи науки про 
літературу: в ній виділяється літературна критика, котра зберігає 
право на індивідуальну оцінку, оперту на естетичне враження [16].

Лансон виділяє окремі етапи історико-літературного синтезу: 
В,Д аналізу текстів до всієї творчості письменника, а потім творів 
сучасних йому митців. «Окреслюється: через послідовність форм 

історія літературних родів; через послідовність ідей та почуттів 
історія інтелектуальних течій; через взаємодію певного колори

ту і певної техніки в творах різних родів та ідей — історія зміни 
смаків» [17]. Зрештою окреслюється загальне відношення між літе
ратурою та суспільством.

Цей канон історико-літературного поступу Лансон доповнює 
рядом немовби «праксеологічних» вказівок, які б дозволили уник
нути помилок, передчасних узагальнень, абстракцій та необгрун
тованих оцінок. Як позитивіст він вірить, що сумлінне застосуван
ня методу принесе науково вивірені результати. Хоче навчити сту
дентів «belles lettres», як досліджувати літературу.
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Метод Лансона увійшов у практику історії літератури. Його 
критики визнали, що дослідник лише позірно відмежувався від 
позитивізму. Розрив з Теном не означав філологічного розколу. 
Лансон попри всі спокуси імпресіонізму намагався відстояти нау
ковість підходу до літератури. Але нагадував про те, що історія 
літератури — це історія творів, провідна функція яких — приноси
ти насолоду. У цьому сенсі вона не повинна ототожнюватися ані з 
загальною історією, ані з психологією, ані з етикою. Її наукова 
автономія диктується автономією її предмету.

Цей останній пункт наблизив Лансона до наукових течій, котрі 
вже наприкінці XIX століття прагнули осягнути своєрідність гу
маністики. Методологічні зміни в галузі історії літератури відбу
валися значно спокійніше. Вони далися взнаки насамперед у філо
софії й теорії літератури. Боротьба з генетизмом в історії літерату
ри не мала великих шансів: адже метою цієї науки було окреслен
ня поступового розвитку літературних явищ, а не опис окремих 
творів. Стан цієї науки в час антипозитивістскього зламу засвідчу
ють зокрема методологічні постулати й наукова практика Юліу- 
ша Клейнера (1886—1957), дослідника, який попри рішучий відхід 
від позитивізму успадкував найліпші здобутки філологічно-істо
ричного методу

З

Науковим імперативом Лансона було вивірення гіпотези, по
ставленої дослідником в мить естетичного переживання твору. Вва
жаючи інтуїтивне сприйняття основним у літературних досліджен
нях, автор «Історії французької літератури» переймався його ве
рифікацією: не інтуїтивне осягнення, а підтвердження його досте- 
менності шляхом детального філологічного й критичного аналізу 
мало свідчити про науковість літературознавства. Читаючи статтю 
Юліуша Клейнера під назвою «Аналіз твору» (1914), перебуваємо 
в колі подібних методологічних розв’язань. Ось висновки статті:

Отже загальна схема літературного аналізу, що грунтується на мінливій 
взаємодії дослідження й інтуїції, має три фази:

1. Інтуїтивне сприйняття всього твору (судження про цінність гіпотези).
2. Оперте на відчуття цілісності дослідження деталей (вивірення, уточ

нення, розширення суджень). Наближення до наукової певності.
3. Вибудування і відчуття якомога багатшої психічної цілісності, спро

можної постати з наявного в тексті, цілісності, якнайтісніше з текстом пов’я
заної і якнайближчої до твору в свідомості митця [18].
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З погляду методу Лансона вираз «психічна цілісність, спро
можна постати з наявного в тексті» не зрозумілий: вивірення гіпо
тези, започатковане філологічним аналізом, має спрямовуватися 
на вияснення тексту завдяки вписуванню його у щоразу більшу 
цілісність історичну — біографію, творчість письменника, епоху, 
стиль... Остаточним результатом дослідження є не «психічна 
цілісність», а цілісність історично-соціологічна.

Між проектом Лансона й пропозицією Клейнера бачимо нову, 
відмінну від горизонтів позитивізму, концепцію людського світу 
та його розуміння. Йдеться про працю Вільгельма Дільтея 
«Einleitung in die Geistwissenschaflen» (1883), на яку посилається Клей- 
нер у своїх основних статтях 1913 і 1914 років. В працях Лансона 
не знаходимо слідів читання Дільтея. Категорія естетичного пере
живання походить у французького дослідника з імпресіоністичної 
критики та з естетики Гуйо; поняття інтуїції — з літературних роз
відок Сент-Бьова. Різні наукові впливи, різні джерела; парадокс 
полягає в тому, що філософські обгрунтування небагато важать в 
Дослідницькій практиці. Позитивіст і антипозитивіст вдаються до 
однакових вимірів науковості, пропонують схожі схеми аналізу і, 
як це засвідчує стаття Клейнера «Вибудування цілісності та оцінка 
в історико-літературних дослідженнях» (1925), подібні в тракту
ванні предмету й завдань історії літератури.

Наукова біографія Клейнера засвідчує його пов’язаність з ме
тодологічними змінами, які відбувалися у світовій гуманістиці з 
кінця XIX й аж до середини XX століття. Найбільший вплив на 
Клейнера справили концепції Бергсона та різні версії модернізму, 
починаючи від теорії розуміння Дільтея аж до концепції виражен
ня Кроче [19]. З Лансоном єднала його епоха. У 1911 році Клейнер 
вчився в Сорбоні, вчащаючи на лекції Лансона та Бедьє. У жодній 
зі своїх праць однак не посилається на Лансона, якого в час розк
віту наукової праці Клейнера вже критикували за позитивізм, філо
логічність та схематизм у трактуванні тексту. Водночас Клейнер 
починав свою працю з «лансовнівських» тем: текстологія та філо
логія, збагачена компаративістикою, завжди буде наявна в його 
•сторико-літературному інструментарії незалежно від змін в галузі 
філософії літератури, на які зважав Клейнер. У 1909 році написав 
рецензію на перше наукове видання творів Словацького (в опра
цюванні Губриновича та Гана), яка, вміщена в «Паментніку Літе- 
рацкім», являла собою огляд філологічних та видавничих осягнень. 
1924 започатковується його власне видання «Усіх творів» Словаць
кого, яке свідчить про неабияку ерудицію, працьовитість і філоло
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гічно-текстологічну ретельність. У своїх великих історико-літера- 
турних монографіях («Красінський. Історія думки», 1912; «Сло
вацький. Історія творчості», 1923—1927; «Міцкевич», т. 1 — 1934, т.
2. — 1948) висуває багато інтерпретаційних гіпотез, завжди зверта
ючись до розгляду автографів творів, до висновків, що врахову
ють різні версії текстів, детальний аналіз значень виразів та назв. 
Клейнер опублікував також ряд текстологічних студій і видав (пе
реважно в «Бібліотеці Народовій», яка пишалася філологічною 
традицією) окремі твори романтиків.

Усе це переконує, що Клейнер був визначним філологом і що 
його майстерність у цій галузі суттєво розвинула історико-літера- 
турний інструментарій. Учений не лише практично застосовував 
триваючий кілька десятиліть зв’язок наук, а обгрунтовував його те
оретично. Тут можна послатися на його дві розправи, визнані на
прикінці життя методологічним кредо [20]. Це статті «Вибудовуван
ня цілісності та оцінка в історико-літературних дослідженнях» (1925) 
та «Історичне й позачасове у літературному творі» (1936). У першій 
з цих статей вказує на різні рівні поцінування, котрі означаються в 
роботі історика літератури й котрі виникають не так із суб’єктивно
го підходу дослідника, як із корінної «оцінюваності» предмету дос
ліджень. Як пам’ятаємо, Лансон, визнаючи естетичний ефект виз
начником літературності, проблему поцінування пов’язав з питан
ням особистого враження, яке виникає у вченого, а відтак шукав 
методу обмеження цієї суб’єктивної «небезсторонності». Займався, 
крім усього, дослідженням рецепції твору. Так, здається, чинив і 
Клзйнер у статті 1914 року «Аналіз твору», де писав про інтуїтивне 
сприйняття цілісності твору та його наукове вивірення, котре внасл- 
ідку призводить до повного, також чуттєвого осягнення твору (най- 
багатша психічна цілісність). Літературний твір є цінністю, бо надає 
людині певних збудників, недосяжних у реальному житті.

Раніше, у статті «Характер і предмет літературних досліджень» 
(1913) вчений розглядав літературу як засіб пробудження вартіс
них переживань. У праці 1925 року інакше ставить цю проблему: 
пише про оцінку як про останній етап в науковому пошуку істо
рика літератури. Твердить:

Історична конструкція взагалі не може обійтися без оцінки. Для природо
знавця явища є рівноцінними, а різновартісними можуть бути лише істини, за
гальні твердження — для історика різновартісними є явища. В історика літера
турної й мистецької творчості загалом це дається взнаки з подвійною виразністю. 
Проблема оцінки нерозривно пов’язана з означеною справою конструювання 
цілісності: це конструювання значною мірою спирається на ієрархію явищ [21].

Це проблема антології: добору значимих творів, які з певних 
причин претендують на історико-літературне висвітлення, На
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скільки для філолога всі тексти були цінні, наскільки для лансоні- 
вського методу важливі були ті тексти, що мали «гідну форму» й 
справляли естетичний ефект, настільки Клейнер зосереджується на 
творах, цінних для історії літератури. Не шукає критеріїв цінності 
в самому предметі: шедевром для нього є не той твір, що якось 
особливо (гарно) збудований чи наділений особливим змістом, а 
той, що йому властива універсальна актуальність.

Літературу в повному значенні цього слова становлять твори, які унеза- 
лежнилися від плину історії літератури, усамітнилися, відірвалися від переду
мов* під усякого оточення і виявили тривку життєздатність попри минущість 
тієї духовної атмосфери, в якій вони поставали [22].

Але, як зазначається у цій же статті, історія літератури — це не 
історія шедеврів; як історична наука має зважати на хронологіч
ний та причинний порядок, на органічну пов’язаність та виник
нення творів. Має враховувати історичну важливість явища, навіть 
якщо в естетичному чи універсальному вимірі воно не вельми знач
не. Другим критерієм є показовість твору в контексті літератури 
певної доби: «Отож у літературі часом бувають цілі періоди, поз
бавлені «поважних» творів та зосереджені лише довкола 
«знаменних» [23]. Наукова оцінка, що спирається на ці два кри
терії, не мусить бути виявлена безпосередньо: досить, якщо дослід
ник виокремлені за їх допомогою твори введе до своєї синтетичної 
системи. В завершеній історико-літературній картині оцінка озна- 
чається у фазі окреслення «абсолютної цінності»; тут дослідник може 
застосовувати критерії свої чи й своєї епохи, не обов’язково літера
турні. Клейнер наполягає на тому, аби цю оцінку грунтувати на 
явищах, емпірично вловимих, таких як думки критиків з приводу 
публікації тексту чи його популярність, минула й теперішня. Мож
лива також ситуація, за якої дослідник використовує твір з пропа
гандистською метою, «запозичуючи» з нього ті цінності, котрі істотні 
в його аксіологічній системі, немовби модернізуючи твір.

Історія літерагури послуговується всіма наведеними оціноч
ними критеріями, але основні для неї два перші, адже вони пов’я
зані з окресленням історико-літературної цілісності, такої як на
ціональна література чи література якогось суспільного стану. 
Виявляється, шедеври мають також історичне значення, а не лише 
універсальне. Те, що при інтуїтивному, актуалізуючому, естетич
ному сприйнятті здається цілком винятковим та оригінальним літе
ратурним фактом, при введенні до ширшої системи набуває істо
ричної вартості: інтуїція замінюється «пізнавільним еквівалентом», 
поняттям, яке б відповідало категорії «предмету дослідження»,
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відмінного і від емпіричного предмету (твір, текст), і від предмету 
естетичного (твір в інтуїтивному сприйнятті) [24]. Врешті-решт «по- 
надісторичність твору мистецтва піднесеться власне поза межі часу 
завдяки історичності» [25].

Звернення до генези твору Клейнер обґрунтовує не за допо
могою критеріїв наукової точності (як Тен), не за допомогою вери
фікації свого враження (як Лансон), а з огляду на аналіз тексту як 
словесної системи У статті «Історичне й позачасове...» з’являються 
міркування, котрі однаковою мірою можна співвіднести і з гегелі
вською концепцією художньої експресії, і з новітньою семіотичною 
теорією твору як знаку. «Хоч у мистецтві й немає різниці між зна
ком та означуваним, характерної для наукової мови, хоч тут при
сутня певна тотожність виразу й того, що виражається, все ж вона 
не усуває дуалізму слів та значень» [26]. Це призводить до того, що 
твір містить значення, часто далекі від тих, які ми приписуємо йому 
сьогодні, значення історичні, що виявляються як в мовному укладі 
(значення виразів), так і в сфері змісту (алюзії, алегорії, асоціації). 
Позитивістська наука з’ясовує цю сферу, звертаючись до життя ав
тора; за Клейнером історизм належить до сутнісних ознак струк
тури твору і часто не має нічого спільного з біографією творця.

Не зв’язок з фактами, хоч ним при коментуванні твору нехту
вати не слід, визначає історизм твору, а те, що минущі факти увій
шли в його структуру, що в ньому й завдяки йому тривають. Йдеть
ся не про свідчення, які літературний текст дає дослідникові історії, 
а про навіки замкнений в ньому обсяг історичного життя, про пе
ренесення історизму в сферу естетичної реальності, реальності, 
відірваної від миттєвих обрисів [27].

Філологічний коментар, історичне прочитання сенсу твору, 
вивчення походження його значень, порівняння з іншими форма
ми історичного життя — все це стає відтак необхідним для історика 
літератури, коли він хоче постати як учений, а не як критик, що 
подає свої естетичні враження як судження про твір. Це етап виві
рення попередньої гіпотези, етап формулювання наукового суд
ження; це водночас і спосіб наближення твору до публіки. Тут ідеть
ся про творення «вимислу генези», без якого за Клейнером не може 
відбутися жодне вартісне сприйняття літератури [28]. В основі історії 
літератури не лише критерії наукової точності, але й критерії її 
доцільності з погляду читача літературних творів.

Завдання історика літератури Клейнер формулює 1935 року, 
як перебуваючи в опозиції до своїх давніх філософських метрів
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(Дільтей), так і чинячи опір жвавому та впливовому на той час у 
Польщі формалізму. Критикує формалізм за те, що той обмежуєть
ся вивченням лише «організму твору», що зосереджується на 
мовній будові, на засобах виразності, оминаючи складні перегуки 
значень, «внутрішнє бачення». Можна також припустити, що йдеть
ся тут і про антигенетизм формалістів, хоч разом з тим слід звер
нути увагу на складність клейнерівського генетизму. Як пам’ятає
мо, цей дослідник, пишучи про історизм твору, наголошує насам
перед на питанні відтвореного сенсу, а не умов появи твору; по
лемізує з Теном, відстоюючи автономний, а не документальний 
характер твору, веде мову про підрядність коментаря стосовно тек
сту. Разом з тим, пишучи про «пізнавальний еквівалент твору», 
усвідомлює довільність відтворення, певну актуальність його зав
дань, зрештою також суб’єктивність дослідників. Тому говорить 
про «вимисел генези», а не просто про генезу, маючи на увазі витвір 
•нтелектуальної діяльності вченого, а не «голі» факти.

Усе це також віддаляє Клейнера від «гуманістики розуміння», 
названої ним

...гегелівським ідеалізмом, котрий бореться вже не з позитивістською, а з 
позитивною наукою, котрий у гуманістиці, означеній Дільтеєм як 
Geisteswissenschaft, хоче виділити науку про духовність, про структури ду
ховного життя, про його морфологію, але забуває, що в мистецтві тогрЬб — 
че форма, а не понадіндивідуальна суть явищ духу; котрий знову бачить у 
творі документ: документ метафізичний. Як для позитивістів найважливіши
ми були обставини та умови, в яких постав «Пан Тадеуш», так для літератур
них гегельянців, що їх фаустівський людський тип цікавить більше, ніж Фа- 
уст, найважливішим буде романтизм, реалізм, емпіризм, польськість і т. д., в 
«явищі», котрому ім’я Міцкевич. А для дослідника літератури найважливіше 
— це «Пан Тапеуш» [29].

Від позитивістського гасла «erlebte, ererbte, erlemte» до вимоги 
зосередження на окремому творі відстань дуже далека, і ніяким 
чином не можна класифікувати Клейнера як продовжувача Шере
ра. Ще й тому, що до істотних цінностей літератури відносить він 
цінності естетичні. Літературний твір є для Клейнера текстом, доц
ільно збудованим, єдністю змісту і форми, такою органічною сис
темою, в якій матеріал має семантичне значення, а зміст пов’язуєть
ся з певним ладом. Форму і зміст учений сприймає діалектично, 
звертає увагу на відносність обох категорій в художній структурі. 
Ця органічна будова зумовлює те, що твір пробуджує естетичні пе
реживання і тому його не можна звести до функції передачі значень 
«зовнішніх» щодо нього самого (наприклад «метафізичних»). Підхід 
історика літератури має брати до уваги й естетичний аналіз [ЗО].

109



Це не змінює того факту, що Клейнер відстоює поступовий роз
виток історії літератури, науки, котра зародилася як свідомий свого 
предмету і методу дослідницький процес наприкінці XIX століття, 
власне у філологічно-історичній школі. Це відбулося тоді, як почат
ковим пунктом та об’єктом вивчення стали вважати літературний текст. 
Це супроводжувалося переконанням, що художній твір є елементом 
дійсності, який впливає на людину і цінність якого слід вбачати в цьо
му впливі. «Історія англійської літератури» ще не являла такого ро
зуміння науки. Автономізації історії літератури сприяли філологічні 
підходи, поступово доповнювані естетичним аналізом. Одним з імпе
ративів історика літератури був розгляд тексту з опертям на докумен
тальні дані й застосуванням широко трактованого знання про мову в 
поєднанні зі знанням про культуру. Це давалося взнаки у допоміж
них працях істориків літератури, власне у видавничій справі. Ще од
нією прикметою історії літератури був генетичний та'біографічний 
підхід, який зрештою реалізувався по-різному — від біографізму 
Шерера до клейнерівського «вимислу генези». Увесь цей процес по
єднувався зі, здавалося б, тавтологічним переконанням, що історія 
літератури є історичною наукою і що з’ясування цінності творів на
лежить починати з вивчення їх історичного значення.

Усі ці особливості історико-літературного розвитку описані в 
теоретичних працях Клейнера, але насамперед на них звертається 
увага в його монографіях про творчість великих романтиків, в 
підручнику для ліцею «Нарис історії польської літератури», в мен
ших студіях імпресіоністичного чи допоміжного характеру В одній 
із своїх перших статей учений висловив переконання, що твір є не 
фактом, а цінністю, явищем, яке впливає на людський світ. Це пере
конання жевріло вже у ІІІерера й Лансона: заслуга Клейнера поля
гала не так у проголошенні гасла, як радше в накресленні й здійсненні 
такої програми досліджень, яка оцю «вартісність» літератури спро
моглася означити, зробити об’єктом наукових пошуків. Від пояс
нення фактів до усвідомлення твору як цілісної системи, від вивчен
ня документів до з’ясування значень, від осягнення генези до озна
чення цінності як функції популярності та суспільного сприйняття 
творів — такий шлях пройшла протягом століття історія літерату
ри, аби нині, в дозрілій і дещо гордовитій формі твердити:

Оновлення історії літератури вимагає ліквідації передсудів дослідниць
кого об’єктивізму й посилення традиційної естетики творення й зображення 
— естетикою сприйняття і впливу. Історичність літератури полягає не у вста
новленому ex post зв’язку «літературних фактів», а в попередньому пізнанні 
літературного твору його читачами [31].
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лнтнпоаншісгськнй ти y
НЛУЩ П Р О  ЛІТЕРАТУРУ

Там постає в усвідомленні духов
ний об’єкт, а тут у пізнанні -  фізичний 
предмет.

Дільтей

Критика позитивізму, з якою ми стикнулися на зламі віків, 
заторкнула думку про літературну опосередковано. Об’єктом ата
ки стало поняття науковості, породжене природознавством, та на
туралістичні теорії культури й історії. «Філософія життя», феноме
нологія, психоаналіз, антропологічні версії марксизму предметом 
досліджень обрали питання «нелітературні», такі як вияв особис
тості, можливості пізнання абсолютної істини, культурні цінності, 
форми суспільного життя, психічна структура... На узбіччі цих 
течій гуманістики або внаслідок них постали найбільш впливові 
напрямки літературознавства XX століття.

Полишаючи надалі розгляд теорій, проблематику яких немож
ливо обмежити боротьбою з позитивізмом, займемося тут тенден
ціями, що мали вирішальне значення в доланні методології нату
ралізму та сцієнтизму. Були вони багатовекторні, критика позити
візму провадилася з різних позицій та з різною метою [1]. Істотну 
роль тут відіграли неокантіанство, неоідеалізм Дільтея, філософія 
Бергсона, теорія експресії Кроче, гуссерлівська критика психолог
ізму.

1

Попри велику популярність позитивістської моделі науки 
сумнів з приводу неї прийшов досить швидко. Теорія правдоподі
бності, введена JI. Больцманом та Й. Максвеллом до фізики та 
механіки, вже в добу позитивізму підірвала поняття причинного 
детермінізму. Виявилося, що природничим наукам непритаманна 
та хвалена міра точності, якої вимагала від них ідеологія сцієнтиз
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му. Конвенціоналісти, спираючись на структури математики і логі
ки (А. Пуанкаре, Е. ле Руа), з’ясували, як саме знання стає результа
том застосування теорії та дослідницького інструментарію, що при
звело до звіяння ілюзії емпіризму [2]. Тож заперечення виникло в 
самому центрі позитивістського світогляду, яким були точні й при
родничі науки, а відтак вельми успішно захитало цей світогляд.

До атаки прилучилася філософія. Анрі Бергсон вказав на суто 
прагматичний характер знань, набутих в понятійний чи емпірич
ний спосіб. Піддав критиці наукову структуру біології та хімії — 
Дисциплін, що доти вважалися сферами чистого досвіду. Бергсон 
довів, що динамічний розвиток дійсності, її мінливість, її «віталь
ний гін» неможливо описати чи дослідтити за допомогою науко
вих категорій, котрі схематизують і схиляють конкретику до утил
ітарних функцій. Єдиною можливістю осягнення достеменної 
Дійсності є інтуїція, яка є «...таким різновидом вчування чи інте
лектуальної прихильності, завдяки якому переносимося всереди
ну якогось предмета, аби зійтися з тим, що він має в собі єдине, 
отже невимовне» [3]. Бергсон визнає за мистецтвом пізнавальний 
шанс: ірраціональний погляд митця спроможний вловити динам- 
nty предмета й передати її в чуттєвих формах. Причому митець є 
безстороннім: він здатний угледіти більше, ніж звичайна людина, 
о менше думає про практичну користь своїх спостережень.

Не вдалися спроби уніфікації наук. Наприкінці XIX століття 
народжується поняття світу гуманістики, незалежного від природ
ничих тенет. Це світ витворів людини, сфера прагнень, ідеалів та 
цінностей. Вільгеяьм Віндельбанд та Генріх Рікерт, філософи з ба- 
Денського Фрайбурга, піднесли кантівське протиставлення при
родознавства й моральних наук, що спиралося на опозиції буття й 
оов язку. Вони стверджували, що людська діяльність підлягає не 

природничим детермінаціям, а певним нормам, які творять цінності, 
ідповщні її окремим царинам. Наука підпорядкована правді, мо- 

h ** ~ЯД0®РУ’ а мистецтво -  красі. Гуманістика має займатися загаль- 
им обширом цих цінностей. Дослідження світу людини вимагає не 
аких метоДіВ) як природничі науки. Рікерт зазначив у «Philosophic 

J-ebens»: «Прагнемо з’ясувати сенс людського життя, а це вдасться, 
оли пізнаємо цінності, які надають йому сенсу» [4].

Штован'сть на осмислення цінностей як дороговказів 
Дського поступу, а не на вияснення його причин привела до 

д 3РИВУ з позитивістським генетизмом. Гуманістам часів зламу 
ритаманне спільне переконання щодо об’єктивізації культурних 
датностей людини, які у подобі значень, норм, ідеалів та ціннос- 

и творять «ідеальний світ». Флоріан Знанецький писав:
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Здатності поєднуються в ідеальні системи, які хоч і мають емпіричні 
джерела в діях індивідуальних суб’єктів, які, власне кажучи, ніколи не є цілком 
завершеними, абсолютно незмінними й замкненими в собі, все ж у самому 
процесі виникнення й актуалізації переростають довільність прагнень своїх 
конкретних носіїв, наближаються до абсолютної, платонівської ідеальності 
як до крайньої межі свого існування. Сукупність цих систем -  ідеальний світ 
-  хоч розвивається лише в людських діях, однак ані криється в психіці людей, 
ані спирається на дійсність, яка, навпаки, цьому світові завдячує своїм зрос
танням і всяким раціональним порядком, який вона взагалі має. У внутрішній 
ідеальній плинності й відповідній логічній закономірності ідеального світу 
слід шукати з’ясування проблем, які реалістична теорія культури намагалася 
розвивати на біологічному чи психологічному грунті [5].

Людська дійсність зумовлюється у Знавецького так званим 
«гуманітарним співчинником», себто «такою рисою культурних 
явищ, предметів осягнень гуманістики, такою їх засадничою влас
тивістю, що як предмети теоретичної думки вони вже є предмета* 
ми, даними комусь у досвіді або чиїмись свідомими діями» [6]. 
Світ культури уявляється як світ «наш», тоді як дійсність, тракто
вана без участі свідомої людської діяльності, є «нічия».

Від теорії світу цінностей Віндельбанда й Рікерта до соціології 
Знанецького був довгий шлях, все ж усіх цих дослідників єднала 
переконаність в об’єктивності буття предметів культури; єднала їх 
також свідомість того, що гуманістка, навіть у вельми широкому 
розумінні (історія, соціологія, філософія, естетика), є наукою і має 
бути оснащена апаратурою, адекватною своєму предмету. Вінбель- 
банд у праці «Geschichte und Naturwissenschaft» запровадив поділ 
наук на номотетичні й ідеографічні. Номотетизм -  це прагнення до 
встановлення загальних законів, власне метод природознавства, 
для якого одиничність явища є прикладом дії правила. Історич
ним наукам відповідає ідеографічний метод, що описує конкретні 
випадки й факти. Історія описує, не встановлює жодних законів. 
Рікерт зрештою виділив узагальнюючий та індивідуалізуючий 
підходи до дійсності. Перший трактує предмет як зразок групи, 
виду, другий враховує його самобутність. Учений твердить, що 
пізнання, яке грунтується на копіюванні дійсності, неможливе: її 
слід спростити за допомогою понять, які вловлюють її істотні риси. 
Історія добирає факти, що стають предметом її розважань, 
співвідносячи їх з понадіндивідуальною системою цінностей. Вве
дення явища до якоїсь більшої системи цінностей, що має історич
ний, отже минущий, неповторний характер, дозволяє описати це 
явище як елемент біль загальної структури; це не відкидає його 
індивідуального, неповторного сенсу, але виразно виявляє функ
цію здійснення у цій вищій структурі.
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Концепцію Рікерта, доповнену розмислами Дільтея, підніс у 
Польщі Зигмунт Лемпіцький. В книзі «Ренесанс, просвітництво, 
романтизм» (1923) учений пише, що осягнення історичного пред
мету в його неповторності пов’язане з розкриттям неодмінної при
сутності цього предмету в певній історичній ситуації. Історія по
слуговується загальними поняттями, але вони відрізняються від 
природничих категорій тим, що «...їх зміст складається з чогось, 
Що є спільним для більшої кількості предметів. [...] про загальну 
Цінність свідчить лише своєрідність групи, а не окремих її частин» 
[7]. Лемпіцький вказує на неподільність певних комплексів явищ, 
поєднаних духовним зв’язком і отже таких, що можуть бути охоп
лені однією загальною категорією. Це не буде поняття в логічному 
сенсі (предикат), а якась сукупна назва (Gruppengrifi), що покри- 
ває певну історичну структуру, наприклад ренесанс.

Пізнання в гуманістиці здійснюється завдяки введенню фактів 
Д о плинних, неповторних історичних систем: йдеться не про з’ясу
вання закономірностей, а про типологію таких структур. Подібний 
принцип близький теорії ідеальних типів Макса Вебера. Ідеальні 
типи -  це реконструкції нашого мислення, сформовані завдяки 
сприйняттю історичного плину, а разом з тим здатні моделювати 
У часовому вимірі загальні риси неповторних явищ. Такими іде
альними типами були для Вебера категорії класу, стану, влади, 
капіталізму тощо. Теорія Вебера виявилася придатною для струк
турного аналізу певних історичних сфер; до неї схвально постави
лися марксистські історики [8].

Ще однією спробою було надання науковості історії мистецтв, 
енріх Вьольфлін подав метод опису мистецьких явищ за допомо

гою категорій зі сфери стилю. Вони творять інтерпретаційну мере
жу» на тлі якої ліпше виявляється неповторність окремих творів, 
іакими візуальними схемами в малярстві є, наприклад, площина 

перспектива, лінійність і мальовничість. Теорія Вьольфліна дістала 
практичне застосування. Вальцель прагнув перенести інтерпре- 
таційні категорії пластичних мистецтв до опису літератури: хотів, 
спираючись на них, створити канон опису поетичних явищ [9].

Методологія, що грунтується на неокантіанській філософії, 
зазнала найбільш успіхів у царині історії, соціології, теорії куль- 
тури, а також загальної теорії мистецтва. Антипозитивістські кон
цепції поезії й літературної творчості охоче покликалися на Геге
ля. Так було у випадку філософії Бенедетто Кроче, творця естетики 
иразу. Цей італійський вчений у виданій 1902 року книжці «Есте

тика як наука про експресію й загальна лінгвістика» висловив геге
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лівське переконання про перманентність розвитку, який відбувається 
у всіх сферах людської діяльності. У трактуванні Кроче цей розви
ток має творчий характер: це вияв людського духу. Баденські філо
софи займалися об’єктивним характером норм, дій та витворів лю
дини, їх місцем у світі культурі. Такий тип мислення чужий для 
Кроче: вираження цікавить його як процес, як єдність чуття та об
разу, яка досягається за допомогою інтуїції. Від піддає критиці всякі 
спроби трактування мистецтва з погляду систематизації, відкидає і 
позитивістську історію мистецтва (літератури). Самобутність внут
рішнього зору не має жодного стосунку до загальноприйнятих 
мистецьких засобів. Велич твору мистецтва визначається інтуїцією, 
а не технікою. Мистецькі речі як прояви вічної активності не випа
дає порівнювати ні під кутом формальним, ні з огляду на зміст 
внутрішнього бачення [10].

Творчий характер властивий також мові: здатність художньо 
мислити притаманна всім людям. Образність та інтуїція відрізняє 
художню мову від логічної. Художня мова первинна. Мова цікавить 
Кроче як неповторна дія естетичного характеру. Таким є всяке вис
ловлювання, тож мовознавству слід відкинути граматику на користь 
стилістики, науки, що сягає індивідуальних феноменів виразу.

Положення Кроче творчо запліднили літературознавчу прак
тику. Учені кола так званої неоідеалістичної філології К. Фосслер та 
JI. Шпітцер зацікавилися мовним аспектом художніх творів з огля
ду на явлену в них творчу індивідуальність. Вдаючись до копіткого 
аналізу, вони подали стильові портрети письменників, з’ясовуючи 
відповідність між естетичним виразом та психікою митця [11].

У контексті теорії виразу боротьба з психологізмом, яку прова
див Едмунд Гуссерль у виданих в 1900-1901 роках «Logische 
Untersuchungen», скидається на злам у зламі. Але це не так, бо поло
ження Гуссерля випереджали публікацію програмових праць Кроче, 
хоч, як побачимо, явно були спрямовані проти сформульованих на
прикінці XIX століття сентенцій Дільтея, котрий теж оперував катего
рією виразу. Але в Гуссерля на меті було інше: його «Логічні дослід
ження» спрямовувалися проти тієї версії психологізму, котра озна
чилася в позитивістській логіці. Звідси власне велика сила Гуссерле- 
вого удару: поставивши під сумнів засадничісгь логічного мислення, 
він успішно підірвав позитивістські наукові канони.

В натуралістичному трактуванні логічні засади, гарантуючи 
пізнання, самі по собі убезпечені гарантією з огляду на закони пси
хології, отже співвіднесені з фізіологічним апаратом людини.
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Замість такого розуміння і такого розвитку (наприклад, Дж. С. 
Міллем) Гуссерль пропонує «чисту логіку»:

Завдання психології -  пошук законів, реальних мислених зв’язків, як і пси
хічних спонук, що їм передують, а також відповідних тілесних процесів. Зав
дання логіки цілком інше. Вона цікавиться не джерелами чи наслідками інтелек
туальних функцій, а їх реальним змістом, з’ясовує, як саме ці функції мають 
визначитися і як чинити, аби зумовлені ними судження були правдиві [12].

Розв’язувати ці завдання має чиста логіка як наука, «яка най- 
загальнішим чином наділена ідеальними умовами для загального 
пізнання» [13].

Помилка натуралістів за Гуссерлем полягала у співвіднесенні 
знання та його засад з процесом мислення. Слід розрізняти процес 
• його продукт. Останній існує незалежно від продукування як річ, 
закон, цінність, твір мистецтва, і наділений загальною структурою, 
ЯКУ можна осягти завдяки феноменологічному аналізу. Сутність 
продукту зовсім несумісна з психологічним досвідом. Тридцятьма 
роками пізніше Роман Інгарден, учень Гуссерля, написав: «Як будь- 
Де, так і в науці про літературу, психологізм є спотворенням само- 

утньої природи предмету дослідження, надто ж літературного 
ТВоРУ, коли останній ототожнюється з певною сумою переживань 
автора чи читачів» [14].

У своїй «антипсихологічній» науці про літературу Інгарден 
звернувся до такої актуалізації думки Гуссерля в царині естетики, 
якою було розмежування предмету мистецтва (твору мистецтва як 
продукту) і предмету естетики (твору мистецтва у творенні й сприй- 
йятп). Таке розмежування здійснили на грунті теорії мистецтва 

ольф Дорн та Вальдемар Конрад [15]. Воно стало підставою для 
Р*зних об’єктивістських концепцій культури, особливо предметів 

истецтва. Внаслідок нього виникло питання про характер і спосіб 
нування художнього твору. Це питання потягло за собою інші, 
изнання об’єктивного характеру твору мистецтва зумовлювало 

питання про ідеальні, позапсихічні засади процесів творення. Це 
У л о  також питанням про характер і спосіб існування художньої 
кспресії. Посилаючись на «чисту логіку», Лемпіцький пропону- 
ав створити «чисту поетику». Він писав:

Жс 0 яке *  завдання поетики стосовно творів [художніх -  З.М.]? Це дослід-
ак . я внутрішньої структури цих творів як таких, незалежно від окремих 

в творення. Це можна було б оначити в певній аналогії до «чистої логіки» 
уссерля як чисту поетику [16].
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У вісімдесятих роках «натхненник» антипозитивістського зла
му в гуманістиці Вільгельм Дільтей (1833 -  1911) явив поетику, яка 
займалася психічними процесами, що зумовлювали художню ек
спресію. Проблемне й методологічне розмежування -  величезне. 
Гуссерль, спершу підтримуючи дружні стосунки з Дільтеєм, не раз 
полемізував з його методологією. Лемпіцький, захоплений гума
ністкою усвідомлення, розпочав свою наукову працю з біографії 
Дільтея, аби, зачарувавшись точністю феноменології, покинути 
зацікавлення процесом виразу на користь опису творів.

У праці «Einteilung in die Geisteswissenschaften» (1883) Дільтей 
назвав гуманістику «наукою духу». Вона займається людською 
діяльністю та її витворами, які становлять духовну сферу культу
ри. Діяльність людини має виражальний характер, творячи гуман
ітарну дійсність, люди виражають свою волю, прагнення, ідеали, 
долаючи опір матеріального світу, надають фізичним предметам 
значення сенсу, незалежного від матеріальної оболонки. Оскільки 
витвори культури є виразами індивідуальних психік, то наукою, 
що пояснює загальний світ духу, має бути психологія. Однак це 
психологія не асоціативна, лишень описова [17]. Вона займається 
індивідуальними психічними структурами, котрі об’єктивізовано 
живуть у творах мистецтва, звичаях, філософії, релігії. Універсаль
ний зв’язок світу духу грунтується на переживанні і його вира
женні. Цей зв’язок визначає і поезію.

«Поезія -  це явлення і вираження життя» [18], -  зазначив 
Дільтей у нарисі «Das Erlebnis und die Dichtung», що ввійшов до 
тому праць під такою ж назвою, виданого 1905 року. Раніше, уже в 
1864 році, цікавився духовною поставою поета («Die Einbtidungskraft 
des Dichters. Baustaine filr eine Poetik»). Тож увага до поезії була не
змінною в творчості філософа, супроводжуючи праці історичні, пси
хологічні, розправи щодо своєрідності гуманістки. Також прик
метно, що протягом майже сорока літ Дільтей сповідував усе ту ж 
концепцію поезії, хоч саму поетичну творчість вводив у все нові 
кола проблем: від аналізу особистості поета за допомогою осмис
лення реалізованого виразу життя, яким є твір, аж до концепції 
поетичного світогляду.

Головна теза Дільтея відзначається полемічністю щодо нату
ралістичної теорії літератури й естетики позитивізму. Поезія -  це 
не споглядання чи наслідування зовнішньої дійсності, тім більше -  
не пізнання. Якщо й виконує ці функції, то в спосіб вторинний,
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підпорядковуючи їх провідному завданню художності, що ним є 
вияв особистості. На противагу методу І. Тена, який пропонував 
аналіз літератури шляхом окреслення умов, що впливають на 
митця, Дільтей вказує на тісний зв’язок біографії й твору, покли- 
каючись на категорію виразу, цілком відмінну від натуралістично
го поняття прояву. Трактуючи поезію як прояв, Тен вказує на її 
зв язок з біологічними, етнічними чи суспільними обставинами: 
оминає таким чином свідому волю і працю митця. Пишучи про 
поетичний твір у категоріях виразу, Дільтей звертає увагу на той 
факт, що мистецтво -  це діяльність, за допомогою якої творець прагне 
ввести читача у сферу своїх переживань, досвіду, фантазії.

Улюбленою темою Дільтея є комплекс психічних операцій, які 
зумовлюють появу творів. Щоправда вчений писав: «Мистецтво -  
це все, що явлене у звуках або й у тривкішому матеріалі, і що ані 
служить пізнанню дійсності, ані має бути в цю дійсність впровадже- 
е, лише саме як таке вдовольняє зацікавлення реципієнта» [19]. Але 
се ж значно більше Дільтей цікавиться тим, що попереджає сам 
w p  звуковий та матеріальний. Полем досліджень є уява митця.

В цій уяві криються розмаїті шари вражень. Найбільшу роль 
■Діграють тут дані дійсності, процеси й випробування, з якими 
°ет зіткнувся в плині своєї біографії, події, що їх сприймав, ха

рактери, якими цікавився, ерудиція, прочитане. Письменник нату
ралістичного спрямування має обмежитися самим (ледве не нау- 
ноВИ с.п?стеРеженням * відтак передати свої враження у відтворе- 

му світі. В теорії виразу дані зовнішнього світу мають бути 
ддані інтерпретації, занурені в психічну структуру митця, вве- 

лин В пР.оцес переживання, яке перетворює їх у художню уяву; 
цес * П0Т'М вони набувають виразу в художньому творі. Цей про- 
Ц переживання пов’язаний з наданням «зовнішнім» предметам 
характеру цінностей:
а і«. сУтаісп> життя, що проймає мій внутрішній світ, мої зовнішні ситу- 
Цінно110 и ' Реч* Д°®кола мене, становить їх життєву цінність на відміну від 
нам vt'T ’ ЯКИХ вони набувають у своїх діях. І власне це насамперед дозволяє 
хові - СД1ТИ п°езія. Її предметом є не дійсність, якою вона відкривається ду-

П1знання, а структура мого власного «я» та речей у їх життєвій пов’яза
ності» [20].

Інтеріоризація зовнішніх даних, пов’язана з процесом оціню- 
ння, провадить до вибору зображуваних подій, творить своєрід- 

го ‘SPapxiK|> наслідок чого поетичне зображення не наслідує всьо- 
• Критерієм добору є цінності життя.

Слово «життя» має у філософії Дільтея особливе значення, 
Цілком відмінне від того, що вважаємо об’єктивною дійсністю. Цей
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дослідник належав до кола Lebensphilosophie, модерністської течії, 
близької також Ніцше та Бжозовському. «Життя» трактувалося там 
як явище насамперед внутрішнє, первинне стосовно понять, сума 
ірраціональних, науково непізнаних імпульсів та прагнень, які 
спонукають індивіда до дії, виявляються в його стосунку до світу й 
набувають виразу в художній творчості. «Життя» визначає актив
не буття поета, збуджує його чутливість до сигналів дійсності, зу
мовлює селекцію вражень, окреслює структуру поетичної свідо
мості й тип експресії. Зовнішні дані у зіткненні з «життям» стають 
«переживаннями», набувають емоційного забарвлення й порива
ються бути вираженими.

Перевага «життєвих» зв’язків у психічній структурі поета зу
мовлює, що темою поезії є не лише перетворений зовнішній світ, 
але й індивідуальні стани духу, враження, що виникають внаслі
док самозаглиблення; у мистецькому відтворенні навіть власний 
стан душі стає предметом, «художнім матеріалом». Прикметно, що 
Дільтей не трактує поезію як сповідь. Навпаки, він вважає, що над
то близький зв’язок поданих у творі подій зі спогадами наших 
приватних ситуацій зменшує естетичне переживання; хороший поет 
повинен свої духовні стани вбирати в костюм; лише дистанція 
уможливлює чистоту цього переживання. Поетичний вираз є ре
зультатом поетичної техніки.

Ще одна тема поезії -  це мотиви, що походять з чистої фантазії 
і мають прикмети сну чи безумства. Дільтей заперечує трактування 
особистості поета як прояву хвороби, навпаки, вважає, що лише 
здорові й цілісні характери спроможні спостерігати, перетворювати 
й виражати. Стани безумства він розуміє як джерело художніх тем.

Особлива риса всякого поета полягає в тому, що його творча уява вибу
довує з елементів досвіду, підтриманих відповідними аналогіями чужого дос
віду, тип постаті чи акції, який виходить поза межі досвіду, а при тім дозволяє 
ліпше суть цього досвіду збагнути [21].

В осмисленні мистецтва Дільтей звертає увагу на об’єктивний 
характер мистецьких творів, але разом з тим підкреслює авто- 
телічність естетичного контакту. Це вступне положення однак до
сить швидко збагачується новими аспектами. Поезія -  це вираз 
переживання, феномену, котрий певніше означається через чуттєву 
інтенсивність, аніж через предметну матеріальність. Твір мистецт
ва як вираз покликаний пробуджувати подібні переживання у 
сприймаючого: «Тож первинна функція поезії полягає передусім у 
плеканні, зміцненні й збудженні в нас цієї інтенсивності. Поезія 
безнастанно навертає нас до цієї інтенсивності відчуття життя, яка
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надає нам у найчудесніші миті такої гостроти сприйняття, завдяки 
якій нам відкривається повнота світу» [22]. Поетичний твір -  це 
вираз особистості, але аж ніяк не інтроспекція. Мистецтво -  сфера, 
яка трансформує особистий досвід у форми, орієнтовані на вплив. 
Мистецький ланцюг складається з таких ланок: досвід -  пережи
вання -  естетичний вплив -  співпереживання. Поезія -  це вплив за 
Допомогою виразу або вираз, який зумовлює вплив.

Тож про поезію можна говорити у категоріях загальних, мис
тецьких, риторичних, світоглядних, а не лише біографічних чи пси
хологічних. У цьому аспекті поетичне мистецтво є символічною 
Діяльністю:

У поезії матеріалом і метою зображення є переживання, те, що загалом 
внутрішнє і виявляється в тому, що зовнішнє, або ж зовнішня алегорія, котра 
оживляє те, що внутрішнє. Відтак уся поезія -  символічна. Її праформою є 
алегорія, троп, що виявляє внутрішній процес певної ситуації, метафора. В 
Цьому сенсі символічність є основною рисою, властивою всій поезії з огляду 
на її матеріал [23].

Це наближає дільтеївську концепцію поезії до трактування 
Гегеля, хоч з іншого боку переконання в активізуючому характері 
мистецтва відмінне від теорії літератури як пізнання. Прикметно 
однак, що для обох філософів мистецтво не є чистим наслідуван
ням: за Гегелем воно екстеріоризує ідею, загальне буття, котре на
дає художньому матеріалу духовних рис. У трактуванні Дільтея 
поезія виражає особисті сили, котрі в процесі переживання транс
формують художній матеріал (тематику) в індивідуальну поетич
ну форму. І для Гегеля, і для Дільтея поетична структура відтво
рює за допомогою чуттєвих уявлень феномени, що переростають 
реальність і художню конкретику. У цьому полягає символічна та 
експресивна властивість поезії.

Іншим моментом, що відсилає до естетики Гегеля, є категорія 
поетичного світогляду. У концепції Дільтея світогляд -  це таке став
лення до дійсності, яке інтерпретує її в категоріях потягу, прагнен
ня й чину. Він становить загальну, суспільну інтелектуальну струк
туру, витворену у філософії, релігії й мистецтві. Можна запитати, 
на якій підставі поезія, котра виражає неясні й ірраціональні тен
денції особистості («життя»), набуває цієї світоглядної значимості 
та об’єктивності? Дільтей, як і Гегель, вважає, що поезія творить 
світогляди, що вона отже первинна стосовно світу загальних ідей
них течій певного суспільства. І все ж, описуючи переживання, він 
звертає увагу на зв’язок суто індивідуального й суспільного у 
внутрішніх процесах. «Життєві» сили ірраціональні, але вони «пра
цюють» на матеріалі, який походить з культурного досвіду:
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1 те, що приходить до поета зі світу ідей -  а вплив ідей на Дайте, Шексп- 
іра й Шіллера був дуже великим -  усі ідеї релігійні, метафізичні й історичні, 
що е властиво згустками минулих великих переживань, їх перетвореннями, 
служать поетові лише для того, аби його власний досвід став зрозумілішій, 
аби мати змогу завдяки цьому всьому осягнути те, що в житті є новим [24].

Фрагмент нарису про поезію Гете відтворює складну світогляд
ну діалектику поезії. Данте, Шекспір, Шіллер інтерпретували ве
ликі культурні переживання, наслідком чого стала їх творчість; ця 
поезія надає читачам метафізичні переживання за допомогою ху
дожніх ідей-уявлень, якими сповнені твори згаданих творців. Су
часний поет переживає ці ідеї нарівні з іншими збудниками зовніш
нього світу, знову їх інтеріоризує й перетворює у світлі своїх «жит
тєвих» цінностей, аби зрештою об’єктивізувати їх у творі. Так по
езія спричинюється до формування ставлення до світу: художній 
вираз, сам індивідуалізований, диктує певні зразки переживання й 
поводження, ідеї й ідеали. Від філософії й релігії він відрізняється 
тим, що ці ідеали виникають з особистості митця, що вони «зану
рені» в його індивідуальну проблематику, що кожного разу тво
ряться в акті усвідомлення, а не лише передаються чи накидаються 
ззовні. Поетичний світогляд особливо відмінний від світогляду філо
софського, бо не наполягає на своєму універсалізмі, бо спрямова
ний не на пізнання, а на естетичне переживання. Тому оперує вигад
кою, метафорою, символом, а не дискурсивними категоріями. Як 
історичний продукт, як результат поетичної техніки, позначеної ду
хом часу, може виконувати такі ж важливі функції, як і філософія, 
хоч грає роль переважно в особистому житті: допомагає митцям, а 
пізніше -  при відтворенні переживання -  реципієнтам зрозуміти влас
не становище у світі й розв’язати ірраціональні загадки «життя».

Вводячи категорію «відтворюваного переживання», Дільтей 
звернув увагу на зв’язок поезії з читачем. Ця теорія художнього 
виразу вбачає мету мистецтва не так у зовнішньому вияві праг
нень творця, як у реакції того, хто сприймає твір. Основою сприй
няття є подібність психічних процесів, які зумовлюють відтворю
ване переживання, хоча читання не можна обмежувати психічни
ми процесами. Мета твору -  викликати естетичну реакцію, багат
ство якої ширше за чисто емоційний контакт. Сприйняття твору є 
одним з варіантів усвідомлення. Цей феномен полягає не лише в 
спільності відчуття, але також у причетності до світу спільних ідей, 
в близькій культурі. Цілковите усвідомлення твору -  це відчуття 
його форми, художнього задума автора. При сприйнятті йдеться 
не про достосування до емоційних інтенцій письменника, а про їх
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вираз, про охоплення об’єктивного обрису. Читач -  «слуга тво
ру», а не слуга автора. Розуміння твору -  це ключ до розуміння 
себе. Читач вносить до твору власну дійсність, але разом з тим твір 
«учить його ліпше розуміти своє серце».

Естетичне переживання, хоч і є зосередженням на творі заради 
нього самого, має активний характер і втішає особу реципієнта. 
Його «наснажливий вплив», як сказав Лемпіцький, актуалізуючи 
таку концепцію поезії, полягає в тому, що «літературний твір прой
мають певні сили й енергії, яких неможливо «оглядати», але діяль
на присутність яких відчутна» [25]. В цитованій статті Лемпіцький 
співвідносить дільтеївське трактування поезії з питанням естетики. 
«Як серед теоретиків літературної продукції маємо з одного боку 
речників зображення, а з іншого -  вираження, так серед теоретиків 
засвоєння літератури (сприйняття літературних вражень) маємо 
речників напрямку «споглядання» і напрямку зворушення» [26]. 
Варто додати, що стаття Лемпіцького -  це полемічна рецензія на 
«Das Literarische Kunstwerk» Інгардена.

Поетика Дільтея була оцінена як версія психологізму в науці 
про літературу. Слушно, що ця концепція далека від вимоги іма
нентних досліджень літературного твору. Але виділення виразу, 
творчого й естетичного переживання не означає у Дільтея біограф- 
ізму чи підходу до твору як до прояву зовнішніх ситуацій. Філо
соф не ототожнює літературного світу зі світом авторового досві
ду. Вираження цікавить його не лише як переживання, але і як літе
ратурне перетворення емоції. Тому написав поетику, а не, наприк
лад, психологію мистецтва, хоч таку дисципліну як розділ посту
льованої описової психології можна собі уявити. Дільтей не мав 
справи з біографізмом, але біографію як написаний твір вважав 
найбільш філософською частиною історії. Однак не тому, що га
дав, буцімто біографія пояснює зміст твору. Насамперед тому, що 
в життєписах найвиразніше окреслюється зв’язок між індивідуаль
ною психічною структурою та духовною структурою епохи. Зв’я
зок цей, структурний, а не причинно-наслідковий, був головною 
темою його «науки про дух». Його більше цікавило суб’єктивне 
переживання великих ідей епохи, аніж плин індивідуальної долі. 
Психіку митця (але й політика, вченого) розумів як інтеріоризова- 
ну, «занурену» в гущу особистих спонук, прагнень та інстинктів 
історичність. Художнім генієм називав не того, хто мав надзви
чайний дар інтуїції чи уяви, а того, хто вмів своє переживання 
Дійсності виявити в досконалій формі.

Тому власне Дільтея приваблювала герменевтика. Написав про 
неї спеціальну працю: «Die Entstehung der Hermeneutik» (1900).

125



Противлячись позитивістському виясненню, відстоював усвідомлен
ня як метод наукової гуманістики. Розумів ірраціональність цього 
методу і шукав йому опертя у випробуваних способах дослідження 
текстів як знаків внутрішнього світу. Герменевтика, чи вчення про 
усвідомлення текстів, про пошук в них символічних цінностей та 
культурної атмосфери полягає не тільки в суб’єктивному вчуванні. 
Усвідомлення -  це також вивчення значень слів, речень, частин тек
сту, його будови, алегоричних сенсів. Як пам’ятаємо, герменевтика 
була фазою розвитку філології. Пишучи про неї, Дільтей вважає 
філологічний підхід вступною фазою, герменевтиці ж надає експре
сивного виміру й підкреслює її визначальну роль при контакті з тек
стом. Аби вивчати знаки, слід розуміти їх як вираз переживань інших 
людей; тож інтелектуальна праця нічого не варта, якщо її не супро
воджує напруження власної волі, якийсь елемент перевтілення, сим
патія, радість у відкриванні себе в духовних осягненнях інших. 
Дільтей не раз підкреслює, що ми пізнаємо себе не через самозагиб- 
лення, а через розуміння іншої людини й свою причетність до світу 
духа, що є світом об’єктивізованих експресій. У цьому світі, вважає 
він, поезія стоїть дуже високо.

Програма Дільтея відносно науки про літературу є відповід
дю на всі ті проблеми, котрі постали в критиці й історії літератури 
з часів імпресіоністичної школи, що їх означили Берсон і Кроче 
поняттям інтуїції, Лансон -  категорією естетичного переживання, 
а Клейнер (під впливом Дільтея) -  поняттям збудника. Загально
визнана суб’єктивність естетичного контакту стала темою поетики. 
Але не тільки поетики. Як пам’ятаємо, і Лансон, і Клейнер поді
бну суб’єктивність приписували дослідникові літератури, хоча в 
своїх програмах літературних досліджень все робили, аби цю ірра
ціональність обмежити чи просто виключити. Це зумовлювало 
застосування філологічних технік, іманентного аналізу, встанов
лення історичних значень, обмеження оцінок. Для Дільтея 
емоційність контакту з твором не є «незручною» проблемою, яви
щем, яке згідно з загальнонауковими нормами об’єктивності на
лежало б скасувати. В його трактуванні вона є однією з ознак «виз
воленої» гуманістики. Свідомий суб’єкт почувається в поезії «як 
удома»: людина, яка досліджує тексти, перебуває у світі людської 
дійсності, а не в «нічийному» світі природи. В розважаннях Дільтея 
натрапляємо на питання, що його кільканадцятьма роками пізніше 
Знанецький означив категорією гуманітарного співчинника.
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Невипадково згадуємо тут ім’я соціолога. В «Einleitung in die 
Geisteswissenschaften», своєму першому програмовому творі, 
Дільтей писав:

В жилах суб’єкта пізнання, що його конструюють Локк, Юм і Кант, не 
плине справжня кров, а тільки згущений сік розуму як єдиної чинності мислен
ня. Мене ж історичне й психологічне вивчення цілісної людини вело до того, 
аби його у всьому розмаїтті сил, з усіма бажаннями, відчуттями, уявленнями 
взяти за основу також при осмисленні пізнання та його понять (таких як 
зовнішній світ, час, субстанція, причина), хоч здається, ніби пізнання висновує 
Ці поняття лише з матерії спостереження, уявлення й мислення [27].

В гуманітарному пізнанні діалектично взаємодіють об’єкт і 
суб’єкт, витвори культури як вирази окремих індивідів досліджу
ються вченими, які також репрезентують певні психічні структури 
і занурені в історичну дійсність. Постає питання про умови пізнан
ня, про залежність гуманітарних досліджень від позиції суб’єкта, 
який описує, класифікує, називає, вводить аналізовані факти до 
иіирших систем, надає їм значень. Дільтей звернув увагу на воль
ові чинники, які визначають спосіб набуття знань. Лемпіцький на
звав це своєрідним прагматизмом, пишучи про зв’язки результатів 
пізнання з його завданнями. Здається, для Дільтея це радше була 
проблема генези пізнання, факт, що той, хто пізнає, це людина з плоті 
і крові, а не холодний розум. Цей феномен Дільтей описував у кате
горіях психології, але в останніх працях («Der Aufbau der 
geschichtlichen Welt in den Giesteswissenschaften», 1910) його більше за
хопила історична й культурна перспектива. Він наголошував на впливі 
загальної духовної атмосфери, історичних подій, зрештою станови
ща індивіда на характер філософських, історичних чи літературоз
навчих міркувань. Проблема, котра перед Лансоном чи Клейнером 
постала як справа індивідуального переживання твору дослідником, 
розглядалася Дільтеєм в аспектах психології й соціології науки.

Такий підхід не сприяв переконаності в об’єктивному харак
тері положень гуманістки. Дільтей був свідомий відносності своїх 
тверджень і до кінця життя працював над її подоланням. Це було 
нездійсненним, релятивізм виникав і в концепції усвідомлення як 
ірраціонального процесу, і у вольовій теорії пізнання, що врахо
вувала функцію прагнень і намірів. Зазначаючи, що «філософія має 
сама для себе стати предметом як людський, історичний факт» [28], 
Дільтей піддає сумніву існування тривкого субстрату знань на ко
ристь неповторності мінливих суб’єктів і форм пізнання.

Наука про літературу в період зламу лише певною мірою зас
воїла подібні переконання. Дільтеївська концепція в гуманітарних 
Дослідженнях означається як неоідеалізм, течія, що, підкреслюючи
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єдність життя і творчості, прагнула протистояти знеосібленій су
часній культурі. Процес цього знеосіблення помічений у «Поетиці» 
Дільтея, де філософ писав про масову літературу, про нову публі
ку, що шукає в мистецтві лише міцних вражень, про вплив ко
мерції на творчість. Неоідеалізм підкреслював роль генія у твор
чості і незалежність великого митця від утилітарних потреб. Ця 
течія вплинула на велику літературну біографістику в Німеччині 
(Гундольф, Бертрам, в певному сенсі Вальцель). У Польщі далася 
взнаки у працях Клейнера про Красінського та Словацького. По
ложення про зв’язок письменника з культурою епохи зумовили 
появу напрямку під назвою «історія літератури як історія проблем» 
(Р. Унгер) [29]. Однак жоден з цих напрямків не поставив питань 
соціології пізнання. Не торкались їх і ті течії літературознавства, 
котрі зосереджували увагу на іманентній будові твору та на спе
цифіці літератури, такі як феноменологія, формалізм і структуралізм. 
Феноменологічний підхід, являючи собою інтелектуальне джере
ло «причинно-наслідкового» літературознавства, покликався на 
категорію інтуїції як певної очевидної предметності, що надає 
пізнанню певності й правдивості. Саму інтуїцію Гуссерль розумів 
непсихологічно, противився таким виразам як суб’єктивне відчут
тя чи емпіричний суб’єкт пізнання. Ніби у відповідь на сумніви 
Дільтея писав: «Може бути, що схильність до пізнання успадкува
ли ми від минулих поколінь; але для питання сенсу і цінності на
ших знань процес цього успадкування так само байдужий, як для 
вартості наявного у нас золота історія того, як ми його успадкува
ли» [ЗО].

Можливо, цьому «затулянню очей» на відносність гуманісти
ки завдячують явлені у XX столітті великі теорії літературного тво
ру. Феноменолог Гуссерль створив свою систему подолання реля
тивізму в науці; феноменолог Інгарден на цей релятивізм начебто 
й узагалі не зважав. Тому власне й залишив нам концепцію літера
турного твору якщо й не багатшу від естетики Дільтея, то явно 
ціліснішу й точнішу.
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Ф Ш О М ЕН О Л О И Я  ЛІТЕРАТУРИ
(ШГЛРДЕН, 1893 -  1971)

Вигадка ~  це джерело, з якого 
набирає соків пізнання «вічних істин».

Гуссерль

Дійти до суті речі, якою вона постає у свідомості дослідника 
безвідносно до пов’язаності зі світом -  цей постулат виявився 
плідним в онтологічних концепціях та положеннях у галузі теорії 
пізнання. Думка Романа Інгардена про літературний твір як об’єкт 
інтенційний, а проте наділений інтерсуб’єктивною природою, ста
ла претекстом загальної феноменологічної теорії буття. І хоч у цій 
сфері з’ясувала вона не дуже багато, у концепцію літературного 
твору, яка спершу тільки мала явити приклад інтенційного об’єкта, 
принесла вирішення новаторські й грунтовні, рішуче протистав
лені натуралістичним трактуванням мистецтва.

Проект Інгардена в найзагальніших рисах відповідав антиге- 
нетичній та антипсихологістській спрямованості усієї науки про 
літературу в XX столітті, притаманній також формалізму (опис 
«літературності», власне сукупності операцій, котрі перетворюють 
висловлювання у твір мистецтва) та структуралізму (зосереджен
ня на об’єктивній системі виразу та його індивідуальних проявах). 
А все ж є глибока відмінність між феноменологічною та «формаль
но-структурною» теорією культури. Аби зрозуміти її, слід зверну
ти увагу на осердя філософії Гуссерля, що ним є ейдетичний метод:

Наочність, дану нам у досвіді чи відчутті чогось індивідуального, можна 
перемінити в буттєве бачення (у сферу ідей), і саму цю можливість слід розу
міти не як емпіричну, а як таку, що випливає із суті. Тож побаченому відпов
ідає чиста сутність або ейдос, чи найвища категорія, чи її якийсь окремий 
вияв, щоразу нижче аж до повного уконкретнення (Konkretion) [1].

Термін «феноменологія» з’явився у XVIII столітті на позна
чення знання про видиме. Застосовуваний Кантом, він набув філо
софського значення у «Феноменології духу» Гегеля (1807), де опи
сано процес піднесення духу від чуттєвих вражень (феноменів) до 
абсолюту. У трактуванні Гуссерля феноменологічний метод поля
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гає у запереченні понятійного знання на користь інтуїтивного ог
ляду того, що дається в безпосередньому досвіді (феномені, в яко
му виявляється річ як така, об’єкт). Завдяки такому багаторазово 
повторюваному огляду з явища видобувається загальна й завжди 
важлива сутність речі, ейдос. Опис сутності предмету є водночас 
описом його значення. Реальні об’єкти мають у свідомості лише 
інтенційне буття, а сама свідомість не становить, як це хотілося 
бачити психологістам, біологічної матерії, вона вичерпується у 
функції буття свідомістю чогось -  у функції інтенційності [2].

1

Цей метод дав змогу Інгарденові створити глобальний опис 
твору літературного мистецтва. В книзі «Das literarische Kunstwerk» 
(1931) він трактує твір як феноменологічний предмет, отже як та
кий, що явлений у свідомості дослідника. Порівняння таких пред
метів і таких описів (гуссерлівський варіант уявлення) мало при
звести до вирізнення ідеальної, завжди наявної структури кожного 
літературного твору та означення сутності всякої «літературності».

Коли стосовно предмету наших досліджень не займаємо позиції феноме- 
нолога, котрий з допомогою чистого сприйняття націлений на сутність речі, 
ми завжди схильні прогледіти те, що в ньому своєрідне, і «звести» його до 
чогось, що звідкись нам знане, але до нього не має стосунку. Цю нову позицію 
[позицію феноменолога -  З.М.] прагнемо знайти в міркуваннях про літератур
ний твір [3].

Літературний твір є предметом чисто інтенційним, зобов’яза
ним своїм буттям творчим зусиллям автора та читачевим спосо
бам сприйняття. Хоч він живе у цій подвійній сфері свідомості, усе 
ж наділений об’єктивною структурою, незалежною від походжен
ня й конкретного сприйняття. Звучання слів та закріплені за ними 
значення, гарантуючи ідентичність твору, уможливлюють його ро
зуміння читачем. Відтак літературний твір належить до групи 
відносно інтенційних предметів, себто таких, у яких «...побутова 
релятивність безпосередньо стосується іманентної інтенційності зна
ченнєвих елементів і лише опосередковано інтенційності відповід
них мислених процесів» [4].

Літературний твір складається з чотирьох шарів. Поняття шару 
має істотну вагу в інгарденівській онтології літератури, але філо
соф не визначає цієї категорії. Трактує літературний твір як певну 
вивершену структуру, в якій можна виокремити рівні елементів та 
їх взаємовідношення. Перший з них, звуковий шар, складається з
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типових фігур (у тексті — написів), яким при конкретизації відпо
відають матеріальні вислови. На ньому грунтується шар значень. 
Наявні в звуках словесні значення творять сенси фраз, яким відпо
відають стани речей, не реальні, а інтенційні. Вони становлять шар 
відтвореного світу. Предмети й події подаються у відтворенні схе
матично, насамперед з огляду на спосіб літературної експресії. Мова 
«роздрібнює» динамічну плинну дійсність і надає мозаїчного ха
рактеру опредмеченій у творі інтенції. Тому літературному твору 
притаманні «місця недоокресленості», які мають бути виповнені в 
процесі читацької конкретизації. У зв’язку з цим Інгарден виділяє 
четвертий шар, схематизовані образи, найбільш піддатні на різно
манітні трактування при сприйнятті.

Шарова конструкція не вичерпує сутності літературного тво
ру. Він має фазовий характер, що передбачає певну послідовність 
слів, речень, епізодів, розділів. Цей фазовий уклад, так само як і 
шарова будова, визначає конструкцію відтворюваних предметів, 
повне уявлення про які можемо отримати лише по закінченні тво
ру. Суттєво, що твір має два виміри.

Літературний твір тяжіє до конкретизації. Вона є предметом 
естетичним, що виникає у процесі читання, явищем свідомості, за
лежним від індивідуальності читача. Інгарден-«антипсихологіст» 
підкреслює, що той же естетичний предмет щоразу визначається 
структурою твору як завершеної речі, а не структурою свідомості 
сприймаючого. Вдала конкретизація повинна привести читача до 
естетичного переживання, викликаного поліфонічною злагоджені
стю естетично цінних якостей, властивих окремим шарам.

Дослідники, заохочені концепцією Інгардена, особливо ціка
вилися способом переходу від шару значень до конструкції відтво
рюваного світу, означеного категоріями «вищих значеннєвих сис
тем», таких як фабула, мотиви, час, персонаж. Ці системи, загалом 
аналізовані поза сферою мовного укладу твору, ніби відривалися 
від його конкретної, стилістичної матерії й існували за абстрактни
ми принципами, за принципами сфери «змісту», окремої чи неза
лежної від мовної «форми» [5].

У колі феноменологічної концепції літературного твору немає 
поділу поміж «мовними» шарами (звуковим та значеннєвим) та 
шаром відтворюваного світу. Насамперед тому, що елементи мови, 
•залежно від граматичної категорії, визначають відповідні сфери 
відтворюваного світу. Функцію назви в літературному творі вико
нує окреслення певного чисто інтенційного предмету, функцію 
дієслова -  стану речі; функціональні слівця (наприклад, сполучни
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ки, займенники) вказують на взаємодію двох попередніх сфер. Роз
криття й прочитання значеннєвої інтенції тексту полягає в операц
іях, що забезпечують цілісність у процесі об’єктивізації й конкре
тизації. Це набуття цілісності відтворюваних предметів можливе в 
Момент контакту твору зі свідомістю. У самому творі маємо спра
ву з усталеним набором семантичних інтенцій.

В цій проблематиці виявляється глибока амбівалентність фе
номенологічного підходу до літератури. Читацька свідомість, струк- 
туралізуючи фігури відтворюваного світу, є чимось зовнішнім сто
совно твору. Літературний твір -  це предмет буттєво гетерономіч- 
ний. Однак Інгарден багаторазово зазначає, що відтворюваний світ 
не являє собою «змісту», надаваного твору читачем, а закономірно 
виникає зі смислу фраз та порядку їх розташування. Свідомість 
ніби «закріплює» плин сенсів у синтетичній цілісності, але поза 
свідомістю ці сенси нічого не означають. Це можна окреслити як 
своєрідну діалектику суб’єкта та об’єкта: твір змушує свідомість 
«працювати», а свідомість у свою чергу творить з написів та зву
чань щось таке як літературний світ.

2

Ця амбівалентність поглиблюється, коли Інгарден хоче розг
лянути специфіку літературного твору. Хоч його книжка має на
зву «Das literarische Kunstwerk» («Літературний твір мистецтва»), 
все ж виявляється, що основні визначники структури цього твору, 
шаровість і фазовість, відзначають усякий організований мовний 
дискурс, наприклад, наукову працю. Така організація є неодмін
ною умовою літературного твору, але цієї умови замало. Визнач
ником «літературності» є для Інгардена особлива структура «прав
дивості» фраз, наявних у творі. У статті «Про так звану «Правду» в 
літературі» філософ писав:

Судження постає з підгрунтя сприйняттєвого пізнання предметів, заста
них суб’єктом, стріваних ним. А квазі-судження виникає на тлі актів (умисне 
чи мимоволі) творчих, актів поетичної фантазії, остаточною метою яких є не 
просте, по-можливості вірне достосування до того, що є перед їх здійсненням, 
а навпаки -  вихід поза світ наявний, часом навіть звільнення від нього завдяки 
творенню -  позірно -  нового світу [б].

Аналізуючи логічну структуру літературного вислову, Інгар
ден твердить, що тут фрази є «квазі-судженнями». Судження є суд
женням не лише з огляду на своє співвіднесення з дійсністю, але й 
з огляду на суб’єктивну інтенцію судження, інакше кажучи: асер-
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тивність. Фраза є судженням, оскільки її проймає інтенція вислову 
про дійсність; якщо говориться неправда, то є судженням фальши
вим. Фрази, що є «ніби-твердженнями», позбавлені асертивності: 
нічого не говорять про реальний світ.

Читач запитає: хто їх позбавляє цієї асертивності? Яким чином 
брак інтенції судження виявляється у творі? Інгарден пише, що 
нормальні фрази-висловлювання, що існують поза відповідною 
ситуацією, не несуть жодних слідів асертивного спрямування; Тим 
більше не виглядають вони як квазі-судження. Стають ними в особ
ливому контексті, наприклад у романі.

Однак що призводить до того, що певний текст є романом, 
власне літературним твором мистецтва? Інтенція автора, котрий 
створив цей роман. Це він сконструював фрази у літературному 
тексті таким чином, аби витворені ними інтенційні стани речей мали 
характер квазі-дійсний, вигаданий. Згідно з настановами антипси- 
хологізму ця інтенція не береться до уваги з моменту, коли твір 
починає своє побутування. її репрезентує структура твору. В цій 
структурі читач має відкрити своєрідний, чисто художній харак
тер: має відчитати в ній поєднані фрази як квазі-судження. Інтенція 
автора замінюється інтенцією читача. Позаяк же квазі-судження в 
принципі не мають зв’язку з мовною субстанцією твору, існує мож
ливість, що читач сприйме їх просто як судження і літературний 
твір прочитає як передачу знань про дійсність.

Такий підхід загрожує релятивізмом чи навіть психологізмом. 
З погляду логіки тут можна угледіти так зване коло блукань. Про 
те, що певний текст є твором літературного мистецтва, свідчить 
особливий тип висловлюваних фраз. Проте аби прочитати ці фра
зи без асертивної націленості, як квазі-судження, треба заздалегідь 
знати, що маєш справу з художнім твором.

Спокуси натуралістичного сприймання Інгарден спостерігає в 
численних прикладах читання. Означає такі способи читання як 
погані, хибні, такі, що спотворюють природу твору. Філософ свідо
мий небезпеки психологізації визначників літературності. Наго
лошуючи на активності читача, котрий такі твори як «Учта» Пла
тона може сприймати або як наукові твори — з асертивної позиції, 
або ж як твори художні, захищається водночас від релятивізму:

Можна показати в деталях, що власна будова «Учти» Платона та інших 
подібних творів зумовлює можливість двох різних способів читання й конк
ретизування. Вбачаючи тут «випадок межовий», між твором мистецтва і тво
ром науки, все ж не впадаю тут, як це напевно твердив би М. Крідпь, у пройде
ний психологізм, бо ані не ототожнюю твору з переживаннями, які виника
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ють під час читання у читача, ані навіть не кажу, що це лише від читача зале
жить, як захоче зрозуміти твір такого роду як «Учта» Платона [7].

Тож за Інгарденом слід шукати текстових сигналів художності. 
Обмірковуючи це питання стосовно ліричних творів, філософ твер
дить, що вірші будуються особливим способом, який виявляється 
в своєрідних співзвуччях, метафориці, атмосфері. Аналіз ліричних 
творів провадить до узагальнення набутих спостережень над усією 
літературою:

А там, де маємо справу з квазі-судженнями як складниками твору літера
турного мистецтва, усі інші складники й моменти твору мусять бути дібрані 
відповідно до сенсу, аби на їх основі постала поліфонічна гармонія естетично 
значимих якостей, завдяки якій писемний текст і стає твором літературного 
мистецтва. У цій гармонії значення фраз, виконавши свою конституційну 
Функцію стосовно інших шарів літературного твору, відіграють роль спе
цифічного чинника, який зі свого боку збагачує своєрідними якостями [8].

Окрім вигадки, особлива будову твору, спрямована на пол
іфонію естетичних якостей, зумовлює те, що маємо справу з тво
ром мистецтва. Інгарден часто повторює, що квазі-судження є про
відною та специфічною властивістю, а особлива художня структу
ра — то сигнал для читача, котрий повинен сприймати такий твір з 
естетичної позиції.

Естетична налаштованність може бути викликана також будо
вою відтворюваного світу. Світ цей — явище чисто інтенційне не 
лише з огляду на «неасертивну» інтенцію автора (читача), але й з 
огляду на відмінний від життєвого спосіб подання предметів. Квазі- 
судження інакше реалізуються в ліриці, а інакше в епіці. Інгарден 
— творець концепції літературних суб’єктів як явищ інтенційних, 
витворених текстом твору. Розглядаючи фрази в ліричному творі, 
рішуче протиставляється їх трактуванню як сповіді автора. Позаяк 
же ці фрази здебільшого висловлюються від першої особи, треба 
їм приписати висловлювання якоїсь вигаданої постаті, суб’єкту, 
котрий не тотожний творцеві вірша:

Ліричний твір чи ліпше — фрази, що становлять його текст, охоплені в 
своєму динамічному розвитку від початку до кінця твору, — це висловлюван
ня, отже й певний спосіб поводження ліричного суб’єкта, принаймні частина 
того поводження; хтось — окреслений у своїй психічній структурі й настрої 
за допомогою факту висловлювання й змісту фраз, поданих у тексті твору, й 
лише за допомогою цього, — власне таким чином поводиться, що між іншим 
промовляє (вголос чи подумки) слова тексту [9].

Ліричний суб’єкт— авторове творіння, а не вираження. Лірич
на оповідь, як і епічна, творить вигаданий світ, хоч з огляду на 
свою граматичну конструкцію нібито відсилає до автора. Якщо в 
Цьому випадку взагалі можна говорити про автора, то лише як
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про предмет, зображений у творі. Так, наприклад, трактується 
суб’єкт епічної оповіді [10].

Ідея літературних суб’єктів була сприйнята й розвинута тео
рією літератури структуралізму [11]. Ця ідея підтверджувала дум
ку про автономний характер літературної структури. Таке продов
ження було тільки певною мірою визначене інгарденівською онто
логією літератури. Наскільки в ліриці ознакою художності є особ
лива мовна структура й постать ліричного суб’єкта, настільки в 
епіці, особливо в романі, художність виявляється у відмінних від 
«асертивних» висловлювань певних способах вітворення дійсності 
(інтенційної). Тут Інгарден спирається у своїх міркуваннях на давні 
питання вигадки, типовості й правдоподібності. Пишучи про істо
ричний і сучасний роман, твердить:

Окремі висловлювані фрази з цього погледу подаються так, що творені 
ними інтенційні стани речей не можуть бути відповідними жодному в дану 
епоху реально існуючому, цілком індивідуально означеному стану речей, вони 
можуть бути співвіднесені лише із загальним типом «можливих» у даний час і 
в даному середовищі станів речей та предметів [...]. Оскільки ж ідеться лише 
про відповідність типу, таке «перенесення» насправді не може провадити до 
цілковитої «ясності» чисто інтенційних станів речей; вони все лишаються тільки 
перенесеними, «поміщеними» в автономному бутті з виразною печаттю їх 
інтенційної залежності від приналежних їм сенсів фраз [12].

Інгарден, котрий є не лише філософом, але й теоретиком літе
ратури, не може оминути такої важливої для літературного мис
тецтва проблеми як відношення твору до дійсності. Відмовляється 
від концепції наслідування й повсякчас підкреслює автономний 
характер літературного відтворення. Більше того, вибудовує тео
рію естетичного переживання, зумовленого напругою між цілко
витою вигадливістю літератури (відтворюваний світ як чисто інтен- 
ційне буття) та художнім «удаванням дійсності». Уявний світ з ог
ляду на свою відмінність від світу дійсності надається до порівнян
ня з ним. Ця гра дистанції (удавання) й віри (ототожнення) стано
вить один з визначальних моментів у сприйнятті твору. Інгарден 
ввів дуже своєрідне визначення мистецтва: «Технічні засоби, які 
служать явленню перед читачем породжених поетичною фантазією 
й своєрідно збудованих, а тому наділених особливою цінністю пред
метів sub specie дійсності, але тільки sub specie, — то ніщо інше як 
так зване «мистецтво» [13].

Здавалося б, творча концепція мистецтва виключає проблему 
мімезису. Справді, Інгарден відкидає весь вантаж натуралістичної 
поетики, висміює твердження про документальні чи моральні 
функції літератури, однак стає значно обережнішим, коли йдеться
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про функцію пізнавальну. Естетичне переживання не є переживан
ням «чистої форми». Тим більше не е зануренням у фантастичну 
оману. Його умовою є віра сприймаючого, споглядання витворе
ного світу, часткова втрата дистанції, а водночас свідомість того, 
Що це тільки література.

Інгарден не раз підкреслює, що єдиною та визначальною фун
кцією твору є естетичний вплив, спрямування уваги на сам твір, на 
поліфонію його якостей з відмежуванням від позалітературних 
віднесень. Парадокс його концепції полягає в тому, що відсторо
нюючи читача літературного твору від емпірічної дійсності, не спо
нукає його до розриву з певною конкретною реальністю. Естетич
не переживання не повинне озиратися на наслідування, а все ж воно 
не позбавлене особливої пізнавальної чинності. Ця чинність — 
запорука того, що літературний твір, не вичерпуючись самою лише 
«мистецькістю», може виконувати істотну антропологічну роль у 
житті людини.

Естетичне переживання поєднується з відтворенням певних 
«метафізичних якостей». Ці якості властиві усьому нашому буттю, 
але людина, заклопотана практичною діяльністю, не зауважує їх. 
Інгарден повторює за Гуссерлем, що слід відсторонитися від 
Дійсності, аби збагнути її структуру. Контакт з літературою про
вадить до глибоких, не властивих іншим сферам людської діяль
ності пізнавальних ефектів. Тому, завершуючи статтю «Про так 
звану «Правду» в літературі», Інгарден зазначив:

Провідна функція мистецтва— показувати певні можливості й неодмінні 
зв’язки між якостями, якими наділені об’єкти (особливо люди), й цінностями і 
завдяки впливу на емоційне життя людини уможливити їй безпосереднє спілку
вання з цінностями.... доступ до їх особливого відчуття відкриває між іншим 
естетична позиція, до якої твір мистецтва долучає реципієнта завдяки впливу 
на нього [14].

Естетична позиція є тут своєрідним актом трансцендентальної 
Редукції і має відповідати подібному акту в інтенціях автора. Не
випадково феноменолог обирає об’єктом своїх філософських по
шуків літературу. У цьому він іде, часом несвідомо (не раз бо по
лемізує з гуссерлівською концепцією художньої вигадки), за своїм 
науковим метром, котрий в «Ідеях» писав:

Таким чином, коли хто любить парадокси, можна справді сказати і, коли 
Цей багатозначний сенс добре зрозумілий, можна сказати напевне, що «вигад
ка» — це стихія феноменології, як і всякої ейдетичної науки, що вигадка — це 
джерело, з якого набирає соків пізнання «вічних істин» [13].
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Поняття естетичної функції походить з кантівської концепції 
мистецтва як самодостатньої діяльності, не зведеної до жодної іншої 
життєвої практики, активності, котра дає людині можливість при
лучитися до цінностей. Усі естетики після Канта змушені були ра
хуватися з цією пропозицією. Проблема автономії мистецтва з’я
вилася в «Естетиці» Гегеля, а Маркс писав, що «людина творить 
також за законами краси». Над сутністю мистецтва замислювався 
Тен, але в контекті естетики, налаштованої на пізнавальні й мо
ральні цінності художнього твору, проблема самодостатності ви
явилася ним обійденою. Це питання з’явилося в постпозитивістсь- 
ких напрямках, наприклад, у Лансона, а також в художній прак
тиці парнасців і символістів. Ці проблеми «вибухнули» з несподі
ваною силою в добу зламу. Цілком виразно, з усіма науковими 
ускладненнями питання естетичності постало у феноменології. 
Звідти, як дехто вважає, проникло до методології структуралізму.

Про естетичну функцію як підхід до художнього предмету пи
сав Ян Мукаржовський. Безпосередньо посилався на думку Кан
та, оминаючи той факт, що кілька років тому Інгарден виклав кон
цепцію твору мистецтва, яка прилучає людину до світу цінностей. 
Незалежно від того, чи вдасться встановить фактичну залежність 
між книжкою Мукаржовського «Естетична функція, норма і цінність 
як суспільні факти» [16] та працею «Літературний твір», можемо 
порівняти ці дві концепції естетичності, доповнюючи їх ідеєю «по
етичної функції» Якобсона.

Складність полягає в тому, що Кант, вважаючи автотелічну 
позицію умовою належного контакту з твором мистецтва (а шир
ше: з красою взагалі) і гарантією слушності судження смаку, май
же не цікавився тим, що в самому творі стимулює таку позицію. 
Вкрай загально писав, що відчуття краси виникає з форми, а не зі 
змісту твору. Продовжувачам його традиції лишилося широке поле 
для різних інтерпретацій. Гегель, котрий звертав увагу на своєідність 
мистецтва як однієї з маніфестацій ідеї, пов’язував цю своєрідність 
із відтворенням, а не з матеріальною структурою вислову. Інгар
ден, підкреслюючи самодостатній характер естетичного переживан
ня, грунтував його на поліфонії якостей твору, властивих усім його 
шарам, найістотнішим з яких був шар відтворюваного світу. Пи
шучи, що структуралізм запозичив у Інгардена категорію естетич
ної функції, слід би дати собі справу того, які аспекти так трактова
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ної категорії могли з’явитися в концепціях Мукаржовського та 
Якобсона.

Не лише антипсихологізм, антигенетизм та своєрідне тракту
вання взаємопов’язаності речей єднали феноменологічний і струк
туральний підходи. Дошукуючись того, що істотне в мові, в літе
ратурі, в культурних проявах людини, структуралізм підтримав 
«ейдетичну» позицію Гуссерля. «Суттєве» означало «повторюва
не», «інтерсуб’єктивне», «універсальне». Роман Якобсон, описую
чу поетичну функцію, прагнув дослідити загальні механізми по
етичності як такої, незалежно від її окремих раеалізацій. Як Гус- 
серль, виходив із спостережень над практикою (мовною, худож
ньою), аби в ідеальному огляді відкрити її сутність. Це ж робив і 
Інгарден. Якобсонівська категорія «налаштованості» (Einstellung) 
також походить від Гуссерля. Зосередження на повідомленні як 
такому [17] немовби означало феноменологічну «epoche», пози
цію, котра, вириваючи суб’єкт та об’єкт з життєвого плину, на
лаштована тільки й виключно на огляд. В цьому аспекті підходи 
Інгардена та Якобсона були подібні. Рішуче їх проте відрізняло 
Розуміння того, що в художньому предметі привертає увагу реци
пієнта, що змушує його затримувати на ньому увагу. Для Якоб
сона це була структура поетичного повідомлення, для Інгардена — 
поліфонія усіх шарів твору й постала з неї квазі-дійсність.

У статті «Що таке поезія?» (1934) Якобсон писав: «Сучасна фе
номенологія послідовно з’ясовує мовний вимисел і вдало обгрун
товує принципову різницю між знаком та означуваним предметом, 
між словесним значенням і змістом, якого стосується значення» [18]. 
Інгарден знав про відмінність сенсу й викладу, введену Фреге на
прикінці XIX століття й розвинуту Гуссерлем у «Логічних дослід
женнях». Однак наскільки Якобсон, пишучи про різницю між сен
сом та відношенням словесних знаків у поетичному творі, зосере
див увагу на сенсі, тобто на значеннях, що виникають зі звукової та 
граматичної організації твору, настільки Інгарден цікавився насам
перед інтенційними предметами, відтак відношенням тексту до світу 
«позамовного». Розумів зрештою це відношення нетрадиційно: ішло
ся тут не про об’єктивну дійсність, а про свідомість.

У написаному під час війни нарисі «Про поетику» Інгарден 
закидає формалістам обмеження сенсу поетики значеннями, що 
виникають зі словесного матеріалу. Йшлося про те, що лінгвістичні 
поетики не виділяють шару відтворюваного світу [19]. У праці 
«Критичні зауваження щодо поглядів фонологів» (1948) своєрідно 
інтерпретує структуральну теорію значення:
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Слушний, хоч не новий погляд де Сосюра, що так званий лінгвістичний 
знак містить у собі два різнорідні чинники: а) звучання слова, замінене граіфі- 
чним знаком, та б) його сенс (концепт у термінології де Сосюра). Однак неслуш
не твердження, що саме звучання слова (image acaustique) є «означаючим» 
(signifiant), а його сенс тим, що «означене» (signifie). Означаючим є все слово 
(звучання разом зі значенням), і це завдяки наявному в ньому значенню. «Озна
чене» ж не є значенням слова, це (загалом) певний позамовний факт, те, до чого 
мовні твори мають стосунок: трансцендентні предмети у відношенні до твору 
незалежно від того, чи вони бугтєво автономні чи чисто інтенційні [20].

Підтримуючи відмінність сенсу й викладу, Інгарден припус
тився істотної помилки в інтерпретації знаку де Сосюра: ототож
нив означаючий елемент з тим, що означуване; не зауважив рево
люції, яку автор з Женеви здійснив також у новітніх концепціях 
значення. Відмінність між феноменологічною та структуральною 
теорією знаку може якоюсь мірою пояснити оцей фрагмент статті 
Януша Лалевича про Фердинанда де Сосюра:

Мовні дослідження у XIX столітті обгрунтовують поняття значення, 
успадковане від новочасної філософської граматики й донині зрештою до
сить поширене, згідно з ним значити — це щось репрезентувати, до чогось 
підсилати чи й щось являти. Питаючи про значення якогось знака, питаємо 
иро те, що — яку річ, ідею чи уявлення речі, поняття — цей знак представляє.

У де Сосюра виглядає інакше:
Оскільки зн«:ки відрізняються з огляду на окремішність значень, то розрі

зненню знаків, певно, відповідає розрізнення їх значень. Тож окремим значен
ням є те, що відрізняється (в даній мові) від інших значень окремою Означаю
чою формою. З’ясування означуваного за допомогою знаків, без врахування 
системи відмінностей, що окреслюють ці знаки, є ілюзією. Значеннєву вартість 
знаку можна ідентифікувати — як і його означаючу форму — тільки негативно 
й відносно: як відмінну від вартості інших знаків даної системи [21].

Якобсона в поезії цікавить значення, а не означувані предме
ти. Він досліджує спосіб організації мовного знаку в поетичній 
структурі, повідомленні, «спрямованому на самого себе». Текст 
вірша розглядає як розташування означаючих елементів (опозиц
ійне, паралельне, еквівалентне розташування звукових структур), 
що відтворює відповідні значення. Поетична організація повідом
лення виявляє його багатозначність, зумовлює множинність та 
мінливість трактувань, неможливість, коли це справжня поезія, 
чіткого означення відтворюваного світу. Зрештою Якобсон не по
слуговується такими виразами як «справжня поезія» чи «відтво
рюваний світ», хоч і пише про пізнавальну (інформативну) функ
цію повідомлення [22]. У лінгвістичній поетиці найзначиміший той 
факт, що елемент поетичного висловлювання набуває сенсу завдя
ки співвіднесеності з іншими елементами цього ж висловлювання і
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з системою мови. Правила цієї системи становлять репертуар мис
тецьких можливостей: Якобсон займається «поезією граматики».

Інгарден, котрий у багатьох працях так само проникливо дос
ліджує взаємопов’язаність мовних елементів у поезії [23], не бере 
До уваги її комунікативної цінності, котра виникає внаслідок їх 
співвіднесеності з системою. Досліджує щонайбільше контекст. 
Приймаючи концепцію мови як системи, разом з тим оминає роль 
внутрішніх (парадигматичних) узгоджень у поезії, його цікавить 
насамперед система співвідношень (опосередкованих контекстом) 
знак-предмет (інтенційний).

В поетичному аналізі це призводить до недооцінки ролі гра
матичних мікроструктур («граматичного значення», як каже Якоб
сон) і до зосередження уваги не на тих елементах поетичної мови, 
котрі як такі репрезентують естетично цінні якості (ритм, інтона
ція, настрій), або ж на композиції тексту, втім часто пов’язаній з 
елементами «музикальними», композиції, в якій упорядкування 
відтворюваного світу зумовлюється упорядкуванням речень як 
значеннєвих конструкцій.

Несприйнття Інгарденом структуральної літератури можна 
пояснити, пославшись на феноменологічну концепцію мови. У фе
номенології мова трактується як інструмент дії свідомості. Однак 
Це не психологічна чи релятивістська теорія мови. За Гуссерлем 
словесний знак відсилає до певного предмету ідеального характе
ру, котрий і є його значенням [24]. Послуговуючись мовою, що
разу переживаємо значеннєву інтенцію, приналежну певним сло
вам. Однак сутність мови виявляється не в нашому переживанні 
інтенції, а в системі підпорядкувань: назва — ідеальний предмет. 
Значеннєві інтенції мають понадіндивідуальний характер; світ куль
тури оперує ідеальними значеннями.

Інгарден своєрідно актуалізував погляди Гуссерля. Відійшов 
від концепції ідеальних значень. Значення знаку є результатом його 
переживання у свідомості користувача. Воно багатше від змісту, 
властивого слову в системі мови. Бо цей зміст окреслює предмет 
схематично. Конкретне значення завжди є суб’єктивною актуалі
зацією (конкретизацією) мовних даних. Наповнення знаку інтен- 
Ц ією  відбувається не так у процесі добору слів, як у побудові ре
чень як певних значеннєвих конструкцій. В цей момент інтенція, 
хоч і мусить достосовуватись до синтаксичних схем, провадить до 
змін у комплексах речень і зумовлює те, що вони стають «...особ
ливими продуктами суб’єктивних мислених операцій, найчастіше
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зрештою невіддільних від серцевини психічного й духовного жит
тя творчої особистості» [25].

Останній вислів нагадує бергсонівську концепцію мови як си
стеми фіксації думки й процесів реальної дійсності. Переживання 
світу задля свого вираження має пробратися крізь обмеження мови: 
мова неодмінно його схематизує, тим самим нівелюючи особли
вий, суб’єктивний характер мислених операцій. Завершене вислов
лювання (літературний твір) є творінням об’єктивним.

Ця проблема зовсім інакше поставлена в структуралізмі: тут 
немає поділу між «чистою» індивідуальною свідомістю й мовою. 
Свідомість залежить від мови. Суспільна система вираження кла
сифікує дійсність і водночас зумовлює можливості означення сен
су. У феноменологічному світогляді мова трактується як інстру
мент свідомості, як система, підпорядкована її функціям. Інгарден 
пише про закріплення переживання у словесному матеріалі. Якоб
сон цікавиться побудовою переживання в мові. Значеннєве багат
ство поезії виникає у нього з функціонального застосування звуку 
й граматики. У Інгардена — навпаки — поезія завдячує своїм ба
гатством не можливостям системи, а індивіду, котрий за її допомо
гою об’єктивізує переживання.

Відмінності в теорії літератури випливають з цілком різних 
концепцій людської діяльності. За структуралізмом це діяльність 
комунікативна, взаємодія грунтується на обміні інформацією. Для 
феноменологів діяльність людини полягає в опануванні світу зав
дяки свідомості, в наданні значень предметам і вчинкам. Інституції 
порозуміння, які відіграють таку важливу роль у структурально
му світогляді, у феноменології підпорядковані індивідуальним ак
там свідомості.

У працях Інгардена повторюються такі вирази як естетична 
позиція, якість, цінність, переживання. Це переживання трактуєть
ся як індивідуальний феномен, насичений емоціями, пов’язаний з 
якостями метафізичними. Це свідчить про певну спільність з есте
тикою зламу віків: власне так сприйняття художнього твору трак
тується в Дільтея. Феноменолог не обмежується констатацією яви
ща. Аналізує структуру твору під кутом якостей, які визначають 
сприйняття, описує переживання як процес чуттєвий, але не поз
бавлений пізнавальних елементів та інтелектуальних операцій, не
обхідних для розуміння літературного полотна як твору значен
нєвого. Описуючи твір, демонструє послідовний антипсихологізм 
та іманентний підхід, характерний також і для структуралізму. В 
принципі не цікавиться процесом творчості.
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Пишемо «в принципі», бо цей процес став темою доповіді «Про 
феноменологічну естетику», яку Інгарден прочитав 1969 року. Ця 
Доповідь підтверджує припущення щодо зв’язку осмислюваної тут 
естетики з концепціями антипозитивістського зламу в гуманістиці. 
Філософ говорить про поступові фази творення, яке започатковується 
естетичним зворушенням (переживанням), пов’язаним з певним ре
альним предметом. Прагнення закріпити це переживання зумовлює 
виникнення твору. Це «фіксація творчої візії» в чуттєвому матері
алі. Твір є результатом праці, проте в мистецтві «геніальність пер
винної інтуїції та щонайобтяжливіша робота мусять іти в парі» [26].

Феноменологічній естетиці властиві експресивні підтексти. Це 
підтверджує фрагмент нарису «Про поетику», де Інгарден пише:

На практиці автор здебільшого мало рахується з читачем—хоч насправді 
ніколи цілком не випускає його з ока — й пише радше «для себе», згідно зі 
своїми уподобаннями, власними художніми вимогами, радше для здійснення 
власних мистецьких жадань та завершення творчого процесу, аніж для досяг
нення порозуміння з читачем і ще меншою мірою для взаємодії з ним [27].

Така естетика не суперечить підходу антипсихологіста. Вияв
ляється це в інтерпретації сприйняття: читач не вникає у спонуки 
творця, не прагне їх переживати. Вже існуюча готова художня бу
дова (твір) «стикається з реципієнтом», так як до того у фазі тво
рення різноманітні версії твору «стикалися» з автором. Щоразу це 
зустріч суб’єкта з об’єктивним предметом, а не контакт двох 
суб’єктів за допомогою цього ж предмету.

Однак естетика Інгардена розходиться з комунікативним трак
туванням. Творче переживання вимагає переживання відтворюва
ного, але у феноменології вони вважаються індивідуальними акта
ми свідомості, а не процесами обміну інформації. Тому читання 
Інгарден визначає як «спілкування» чи «пізнання». Це має подвійні 
наслідки. По-перше, навіть коли Інгарден визнає дію кодів обме
ження виразу, то все ж не цікавиться «умовною» стороною експ
ресії, мистецькими нормами вислову, зосереджуючи увагу на тому, 
Що в літературному творі неповторне й прекрасне, своєрідне. Ка
тегорія прекрасного визначає його підхід до естетичної цінності: 
Цінними є ті якості твору, які передбачають виникнення естетично
го переживання. Саме переживання грунтується на поліфонії 
Цінних моментів, воно об’єктивно зумовлюється будовою твору.

Таке трактування відмінне від концепцій структуралізму. На
приклад, для Мукаржовського вартість твору залежить від сусп
ільної норми і ця норма зумовлює переживання читача. Стосунок 
До літературної традиції, до системи засобів художньої виразності
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визначає сенс поетичних зусиль. Твір набуває значення на тлі сус
пільної свідомості, навіть якщо обмежимо її до свідомості літера
турної [28]. Для Інгардена поняття норми неадекватне літературі 
як художньому феномену. Естетика, що грунтується на філософії 
літератури, розходиться з естетикою соціологічною.

4

Своєрідний парадокс є в тому, що Інгарден, недооцінюючи 
значення комунікативних вимірів мистецтва, разом з тим створив 
таку концепцію літературного твору, в якій онтологія художнього 
об’єкта інтимно сплітається з питаннями його читацької конкрети
зації. Феноменологія принесла першу т-еоретико-літературну кон
цепцію читання [29]. Вона не має нічого спільного з трактуванням 
сприйняття твору як відповідності між кодами надання й відчитан- 
ня. Таке трактування є наслідком розуміння твору як повідомлен
ня, з чим Інгарден не погоджується [ЗО]. Проблему сприйняття 
прагне розвинути, не виходячи поза відношення твір — читач.

Основне твердження обгрунтовує можливість різних прочитань. 
Художній твір є певним схематичним предметом, який потребує кон
кретизації. Як схема містить лакуни, котрі передбачають певну сво
боду для читача. Інгарден детально аналізує ті елементи твору, які 
можна по-різному конкретизувати. Його праця «Про сприйняття 
літературного твору» є піонерською у феноменології читання.

Хоч твір припускає різні прочитання, кількість відповідних йому 
все ж не є необеженою. її визначає об’єктивна структура художнь
ого предмету, сама по собі незмінна. Інгарден пише: «...перш за 
все: провідна й суттєва функція всього твору — уможливити чита
чеві (ясна річ, при його відповідному ставленні до твору) форму
вання одного з можливих відповідних творові предметів естетич
них» [31]. Хоч літературний твір є схематичною структурою, він 
диктує свої вимоги читання.

Інгарден розбудовує суб’єктивні мотивації «слушного» про
читання. Не заперечує психічної й суспільної диференціації читачів, 
однак, вивчаючи сприйняття твору, неодноразово нагадує про 
доцільність відмежування від житейських обставин, бо ці останні, 
розпорошуючи зосередженість, необхідну для виникнення естетич
ного переживання, унеможливлюють появу метафізичних якостей, 
покликаних вінчати всяке вдале спілкування з твором мистецтва 
[32]. Прочитання, відсторонені від буденних обставин, можна порівня
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ти й оцінити. Сутність художнього предмету незмінна та об’єктивно 
вловима для дослідника твору в стадії до конкретизації, за умови, що 
й дослідник відсторонений від власної побутової ситуації.

Така теорія конкретизації виникає в інгарденівській онтології 
літературного твору. Але ось у розділі ««Життя» літературного твору 
в його конкретизаціях» («Про літературний твір») та в проекті «на
уки про літературу» («Про сприйняття літературного твору») фено
менологічні обмеження застосовано до історико-літературної реаль
ності, яка доводить існування таких явищ як літературна атмосфера, 
освіченість читача, вплив школи, думка критики. Це феномени 
зовнішні стосовно свідомості конкретизуючого суб’єкта. Навіть якщо 
в теорії обгрунтовується небажаність впливу цих чинників на чи
тання, на практиці не можна ігнорувати їх присутності у процесі 
сприйняття. Позаяк художній текст стає реальним твором лише після 
виповнення лакун («недоокреслених місць»), то тим самим Інгар
ден припускає вплив «зовнішніх» ситуацій на життя самого твору. 
Це життя зумовлюється діалектикою інтерсуб’єктивної незмінності 
художнього предмету та його інтенційною відкритістю до суб’єктив- 
Них конкретизацій (естетичних предметів).

Для дослідника літератури ця діалектика очевидна, така само 
як історичність лектури. Філософ мусить обгрунтувати ці онто
логічні факти. У розділі ««Життя» літературного твору» звертаєть
ся до експресивної концепції значення:

Однак можливі випадки, коли звукам та словесним знакам приписуються 
Й закріплюються за ними в самому творі цілком інші значення, ніж ті, які їм 
належать, [прим.:] Така можливість зумовлюється тим, що зв’язок між певним 
словесним знаком (звучання слова) та певним значенням полягає не в не
одмінній взаємній приналежності, а лише в єдності, залежній від акта, що 
надає значення, або від інших суб’єктивних чинників [33].

Ця думка ще раз підтверджує, що Інгардена не цікавить мова 
як система: зміни значення він розуміє як зміни, що виникають з 
індивідуальних актів надання (відчитання) інтенцій, а не як наслідок 
еволюції системи. Це зрештою одна з найскладніших проблем і для 
структуралізму. Вона тут зводиться до питання, наскільки індивіду
альна актуалізація чи реалізація елементів мови може спричинюва
ти зміну значення слова, а надто якою мірою ці зміни залежать від 
Неповторності висловлювання, а якою мірою є наслідком взаємодії 
мовної системи з іншими кодами, що визначають суспільне повод
ження. У версії Греймаса, наприклад, індивідуальні конотації мов
них знаків є наслідком впливу складних суспільних «конотацій
них кодів» такого ж імперативного характеру, як мова [34].
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Інгарден поставив цю проблему вже тоді, коли замислювався 
над можливістю вираження інтенції в системі мови. Вдруге вона 
повертається при аналізі читання. З погляду феноменології це веде 
до ще одного питання: йдеться не лише про те, чи індивідуальне 
прочитання й відповідна зміна значень є наслідком зустрічі непов
торної особистості читача з тим же твором, а й про те, чи такий 
семантично «змінений» твір зберігає свою тотожність, залишаєть
ся літературним твором даного автора. Межа тут плинна: впро
ваджуючи поняття «життя літературного твору», Інгарден пише 
про його молодість, розквіт і старіння. Це ніби стадії того ж орган
ізму, що як інтенційний предмет неодмінно мусить підлягати впли
вам зовнішних чинників. Філософ глибоко переконаний, що на
ука про літературу чи літературна критика може визначити межі 
«органічної змінюваності» твору. Тож так часто вживає вирази на 
кшалт: «слушна конкретизація», «належна», «вартісна».

Важливе також питання про чинники, які визначають відмінні 
конкретизації. Інгарден розглядає цю проблему в двох вимірах: у 
горизонтальному, коли різні читачі в той самий час інакше домис
люють твір (схильний пов’язувати це з їх особистостями), та вер
тикальному, коли пише про «типові для епохи конкретизації», про 
«виховання читача», про роль літературної критики й художніх 
напрямків. Ці питання викликають наступні: чи психічну налаш- 
тованість читача (його читацьку «праведність») належить розгля
дати як інтеріоризовану історичність, отже як культуру особистості, 
визначену колективними нормами поводження, чи також як суму 
ірраціональних прагнень та спонук, що розходяться з норматив
ним характером культури?

Інгарден не поставив цих питань. Можна припустити, що 
підтримував перше з них, надто трактування читача в контексті 
культури особистості. Звідси й звернення уваги на історичні чин
ники, що впливають на читання. Однак з іншого боку не слід 
забувати, що — розглядаючи естетичне переживання як процес 
чуттєвий та індивідуальний, — не схильний був підносити вплив 
«культурних кодів»; як і проблеми буденності, вони порушува
ли б чистий, спрямований на споглядання художнього предмету 
характер конкретизації. Здаючи собі справу з уніфікуючого ха
рактеру культури, не заперечуючи й не відкидаючи його, створив 
разом з тим таку концепцію естетичного переживання, яка наго
лошувала на тому, що в читачеві найбільш індивідуальне й са
мобутнє. Інакше кажучи: єдиний імператив читання вбачав у дос- 
товуванні свідомості читача до структури твору, в належному пе
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реживанні художнього феномену, а не явищ, які існують поза відно
шенням твір — читач.

Теорія читання підтвердила загальну амбівалентність, зумов
лену визначенням твору як предмету інтенційного, отже такого, 
Що його буття поребує доповнення в суб’єктивних операціях. Ця 
амбівалентність спричинилася до рівзноманітних продовжень фе
номенологічної концепції літературного твору. Причому в певних 
випадках йдеться не так про застосування думок Інгардена, як про 
розвиток міркувань Гуссерля. Однак маємо подібні безпосередні 
звернення до концепції польського феноменолога.

5

Першу з таких можливостей явив сам Інгарден у своєму про
екті науки про літературу. Великий феноменолог є водночас і ве
ликим раціоналістом (як і Гуссерль) і вірить в існування об’єктив
ного методу літературних досліджень. Здаючи собі справу з тих 
труднощів, які стоять перед наукою, що має розглядати інтенцій- 
ний феномен, водночас наполягає на розмежуванні конкретизації 
й художнього предмету — інтерсуб’єктивного твору. Характеро
логія літературного твору — це галузь, яка займається текстом як 
схемою для читання. їй належить розгядати художній предмет, 
починаючи з аналізу звукового й значеннєвого шару й завершую
чи шаром відтворюваних предметів та їх обрисів. Тут мусить зат
риматись. Означаючи конструктивну схему, дослідник може що
найбільше вказати напрямок потенційного прочитання, не дохо
дити однак до самої конкретизації, хіба що послатися на досвід 
власного прочитання. Але тоді перейшов би межі наукової об’єктив
ності. Інгарден вимагає, аби дослідник літератури, на відміну від 
критика, не лишався під впливом власних уподобань та схильнос
тей, як і чинників, що характеризують кожне окреме читання. Він 
має розглянути особливості твору, не оцінюючи їх. Однаковою 
мірою повинен відмежуватися від інтенцій автора, як і від особис
тих пропозицій. Таке обмеження нагадує гуссерлівську концепцію 
чистої свідомості, яка, сама не маючи жодних властивостей, лише 
призводить до функції спостереження й аналізу [35].

Інгарден надає особливо великого значення такому розумін
ню характерології. Наукове пізнання твору є для нього вступом 
До оцінки окремих конкретизацій, індивідуальний та розмаїтий 
характер яких міг би провадити до релятивізму в науці про літе- 
ратуру. Наскільки сам проект науки про літературу ніби не вихо
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дить за межі методологічної традиції, спрямованої на об’єктивність 
та предметну достеменність суджень про твір, тож у цьому сенсі не 
становить особливо оригінального вкладу Інгардена, настільки 
розгляд конкретизації викликає широке зацікавлення, бо це про
блематика цілком нова в літературних дослідженнях.

Про саму конкретизацію Інгарден знову говорить неоднознач
но. То пише про неї як про моносуб’ективне явище, чуттєву реак
цію на твір, то послуговується категорією «типової для епохи кон
кретизації». У праці «Про сприйняття літературного твору» по
лемізує з формулою «de gustibus non est disputandum» і захищає 
позицію об’єктивізму, посилаючись на будову твору, який може 
викликати дуже схожі конкретизації, зумовлені однаковими комп
лексами цінних якостей. Підіймаючи питання досліджень конкре
тизації, повертається до положень про її емоційний характер і твер
дить, що розгляд цього явища за допомогою мови науки немож
ливий. Неможливий не так з огляду на його виключну індивіду
альність, як у зв’язку з великим багатством процесів, що визнача
ють естетичне переживання. Твердить, що для осягнення цих явищ 
слід було б створити цілком іншу мову, у певному сенсі «ірраціо
нальну», віддалену від схематичної мережі мови понятійної. Мож
ливості такої мови вбачає в багатстві мови буденної, протиставля
ючи її науковому дискурсу.

Інгарден не займався прочитаннями окремих творів; пишучи 
про впливи літературної атмосфери та літературної критики як 
чинники, що частково зумовлюють індивідуальні прочитання й 
індивідуальні естетичні переживання, ніби вказував на можливість 
дослідження цих прочитань у контексті випадкових зовнішніх си
туацій. Історико-літературний процес бачив як своєрідну по
слідовність «типових для епохи конкретизацій», які надаються до 
порівняння з огляду на повторювані риси. Однак же критеріїв адек
ватності окремої конкретизації дошукувався не у фактичних про
читаннях, а в аналізі структури літературного твору, трактовано
го як певний загальний феноменологічний предмет. Тож справа 
розгляду й оцінки конкретних естетичних предметів ніби «цурала
ся» його уваги. Ще складнішим питанням була оцінка самого літе
ратурного твору, яка за Інгарденом була можлива лише внаслі
док порівняння багатьох відмінних конкретизацій. Не розв’язав 
цього питання, твердив, що на даному етапі не володіє відповід
ним інструментарієм [36].

Наука про читання, яка хотіла б скористатися з розважань 
феноменології, має в цій ситуації два шляхи: може продовжувати
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трактувати сприйняття як моносуб’ективний процес або ж зосере
дитися на явищах комунікативних, що їх сам Інгарден розглядав 
як вторинні й схематизуючі те, що в прочитанні конкретне. Пер
ший підхід можна зустріти в деяких версіях феноменологічної гер
меневтики. Поль Рікер, французький перекладач Гуссерля, полемі
зує з трактуванням культурних процесів у термінології комуніка
тивних кодів. Пишучи про можливості структурального пояснення 
тексту, протиставляє їм концепцію читання як явища оригінально
го, неповторного, самобутньо експресивного. Контакт з текстом ніби 
анулює контакти зі світом, переживання твору ліквідує культурну 
відсгань, яка існувала між свідомістю творця й свідомістю читача. 
Так трактоване читання є високоповажною екзегезою і водночас на
сиченою емоцією інтерпретацією. Має характер висвітлення: «Чи
тання — це виконання музичної партитури: воно означає актуаліза
цію семантичних можливостей тексту. Ця вельми важлива якість зу
мовлює два інших явища: подолання культурної дистанції, поєднання 
інтерпретації тексту та інтерпретації себе самого». Герменевтика Ріке- 
Ра дуже віддалена від теорії Інгардена; польському феноменологові 
важко було б сприйняти своєрідний ірраціоналізм у підході до акту 
Усвідомлення. І все ж цитована тут теза про читання перегукується з 
концепцією естетичного переживання як антропологічного феноме
ну, що виходить за межі історії й культури. •

Здається, усі орієнтації, що походять з феноменології, схильні 
вбачати в акті читання своєрідну творчість, активність суб’єкта, 
котра — як наголошував Гуссерль! — надає сенс речам. Текст існує 
як текст для когось, лише конкретна свідомість спроможна його 
оживити. Комунікація, здійснювана за його допомогою, зумовле
на корінною інтенційністю творів культури.

Концепція твору як інтенційного предмету постала також в 
екзистенціальній філософії. Можна гадати, що ідеї Сартра не ма
ють нічого спільного з феноменологією Інгардена, окрім того, що 
в перший, і другий мислитель вчився у Гуссерля. Філософські за
сади досить швидко виявилися у трактуванні красного письмен
ства. Жан Поль Сартр у 1946 році, отже п’ятнадцятьма роками 
пізніше видання головної праці Інгардена, написав есей «Що таке 
література?», в якому стрічаємо таке твердження:

Літературний предмет — це така дивна дзига, що існує лише в русі. Для 
Його появи потрібне конкретне діяння, себто читання, він існує доти, доки 
триває це читання. Діяння-писання передбачає як свій діалектичний корелят 
Діяння-читання, а для цих двох пов’язаних між собою актів потрібні два ок
ремі суб’єкти. Лише поєднання зусиль автора й читача уможливлює появу 
такого конкретного й водночас примарного предмету, яким є творіння духу. 
Мистецтво може існувати лише для й через інших [38].
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Сартр не так цікавиться конкретизацією, як порозумінням, що 
відбувається завдяки твору між автором і читачем. Досліджує його 
інакше, ніж Інгарден та Рікер. Феноменологи зосереджували ува
гу на контакті читача з твором; вірні антигенетичним традиціям 
узагалі усували автора з поля зору. Він існував під виглядом свого 
твору, а не як конкретна особа. Сартр, навпаки, пише про особист- 
існий контак між письменником і читачем. Читання уявляється йому 
як контакт (взаємодія, конфлікт) суспільних класів, твір є виразом 
історичної позиції автора, а ракурси сприйняття однаковою мірою 
реакціями і на твори мистецтва, і на історичні ситуації. Ці очевидні, 
хоч відмінні від пропозицій Інгардена, істини не з’ясовують означе
ного процесу прочитання. Сартр пише, що читання є виразом сво
боди людини, свободи, яка утверджує чи переборює розкриті у творі 
ситуації. Багатозначність прозового твору приводить у цьому трак
туванні до шару відтворюваного світу, й на цьому рівні твір є пев
ною пропозицією для читача, який перш ніж визначити своє став
лення до змісту має його зрозуміти, адже: «Куди б [читач — З.М.] 
не пішов, автор пішов далі від нього; які б не встановив зв’язки 
між окремими частинами книжки (розділами чи словами), завжди 
може бути певен, що вони були передбачені» [39].

Ц* не змінює поглядів на ситуацію читання. Твір змінює зна
чення залежно від суспільного походження читача, від моменту 
прочитання й навіть від його місця. Пишучи про «Мовчання моря» 
Веркора, Сартр підкреслює зміни сенсу оповідання, пов’язані з 
типом видання (офіційні засоби інформації чи нелегальна публіка
ція) та часом читання, який у воєнних умовах спричинює інший 
досвід у читачів. В іншій частині есею Сартр обмірковує літера
турні спроби кодування відмінних, але передбачуваних автором 
читань. Ідеться про твори негритянського письменника Р. Райта. 
Прикметно, що описуючи «потенційного читача» книжок Райта, 
Сартр зовсім не бере до уваги літературної компетенції читачів чи 
естетичної позиції. Це наслідок трактування твору як авторського 
заклику та читання як сповіщення, опертого на політичний досвід. 
На противагу до Інгардена Сартр розглядає літературу як практи
ку, заангажовану в навколишню дійсність.

І Сартр, і Інгарден займаються можливостями та обмеження
ми сприйняття літературного твору. Для Інгардена ці явища ма
ють предметне джерело: читання є виповненням схематичної струк
тури твору. Для Сартра, хоч він і наголошує на інтенційності тво
ру, читання є суб’єктивною надбудовою над самим текстом, суб’є
ктивно й суспільно обумовленою модуляцією твору. Феномено
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логія читання змінюється в такому трактуванні в соціологію літе
ратурної комунікації.

Теорія літературної комунікації відносно пізно зацікавилась 
феноменологічною концепцією читання. Поняття комунікації по
трапило до літературних досліджень з лінгвістики й теорії інфор
мації, де йдеться про порозуміння в категоріях мовних погоджень, 
кодів посилання й сприйняття. Це позначається на картині читан
ня, яке подається як осягнення твору, визначене різного роду сис
темами комунікації. Категорія конкретизації як явища моносуб’є- 
ктивного, здавалося б, заперечує можливість застосування кон
цепції Інгардена в дослідженнях суспільних процесів сприйняття, 
означених умовними феноменами (кодами). Однак таке застоування 
Двічі з’явилося на польському грунті. Вперше в праці про засвоєн
ня роману, автор якої Богуслав Сулковський скористався інгарде- 
нівською схемою шарів у формулюванні читацьких анкет [40]. 
Незалежно від значення студій Сулковського сам намір спертися в 
соціологічних дослідженнях на онтологію літературного твору без 
вРахування феноменологічної теорії читання суперечив «букві» 
концепції Інгардена. Та чи суперечив він її «духові»?

Про це так однозначно сказати не можна, що доводить ще одне 
польське застосування настанов Інгардена. Міхаїл Гловінський у 
книжці «Стилі сприйняття» неодноразово підкреслює піонерське 
значення досліджень Інгардена для теорії літературної комунікації. 
Свою власну концепцію конкретизації визначає як деталізацію про
блематики «філософії літератури», однак таку деталізацію, яка по
требує нової перспективи й нового погляду:

Трактування твору як організованого комплексу знаків, як 
своєрідного акту комунікації виключає осягнення його в категорі
ях експресії. Естетика виразу цікавилася одним, штучно ізольова
ним елементом акту комунікації: відношенням поміж відправни
ком та повідомленням. Інші елементи були для неї неістотні. Відтак 
не звертала уваги на засадничу властивість експресії у творі мис
тецтва: це комунікативна експресія [41].

Тож Гловінський описує комунікацію як контакт між кодами 
відправника й одержувача; його цікавить той факт, що художній 
твір перебуває в ситуаціях, коли код автора не дорівнює кодові 
читача. У праці «Про конкретизацію» Гловінський підкреслює, що 
Інгарден створив неекспресивну теорію твору і що тому власне 
вона надається до застосування при вивченні читання. Наводить 
багато цитат з книги філософа, в яких ідеться про процес конкрети
зації як про такий, що єднає твір з атмосферою епохи, як про фено
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мен, що надає рис історизму понадчасовому твору. Власне цей 
момент уможливлює, на думку Гловінського, введення до опису 
конкретизації проблематики кодів сприйняття, означених ним як 
«стилі читання».

Ми вже писали про експресивні підтексти естетики Інгардена 
[42]. Вони позначаються на концепції читання. Найважливіше для 
філософа — оформлення в процесі конкретизації естетичного пере
живання. Цей фінальний пункт — переживання — розглядається як 
антропологічний феномен. Воно невіддільне від культури, але й ніби 
вивищується над нею. Якщо сприймемо концепцію Інгардена як 
цілісну пропозицію в аспекті онтологічному й аспекті дослідниць
кому, то не випадає сполучати його теорію читання зі студіями, що 
звертаються до конкретних, організованих у системи і коди куль
турних обмежень. Однак з іншого боку неоднозначність цієї кон
цепції, особливо виразна при зіставленні філософських переконань 
Інгардена з реальністю літературного життя й «життя» літературно
го твору, якоюсь мірою дозволяє і такі застосування, з якими маємо 
справу у працях Гловінського, Сулковського і в усій масі намірів 
дослідити читання з посиланням на феноменологічні джерела [43].

Добре це чи погано? Великого філософа немає в живих. Помер, 
не познайомившись ближче зі структуральними продовженнями 
теорії конкретизації. В такому разі має вагу або чистота й стрункість 
його концепції, або її життєвість. Здається, тут на значно вищому 
рівні повторилася діалектика, яку Інгарден відкрив у бутті літера
турного твору. Онтологія літературного твору — це надто загальна 
теоретична пропозиція і надто віддалена від практики історії літера
тури. В цьому сенсі можна сказати, що вона є певним схематичним 
творінням, в якому є лакуни, що мають бути виповнені задля прак
тичного функціонування схеми. В цьому описі ми відкрили при
наймні чотири таких лакуни. Це питання відношення між твором та 
свідомістю. Це питання мови та інших кодів у творенні й сприйнятті 
твору. Це проблема читання як слушного чи несушного стосовно 
чогось, що немовби стимулює обидві позиції. Це зрештою пробле
ма критеріїв оцінки самого читання як конкретизації.

Залежно від «виповнення» цих місць інгарденівської концепції 
вона функціонує по-різному. Зумовлює різні дослідницькі прак
тики. Драма цієї теорії літератури полягає в тому, що при намірі 
застосувати її дослівно й точно вона заступає шлях дослідженню 
фактичних прочитань. Її роль полягає насамперед у стимулюванні 
певного типу проблематики, у порушені питання, яке не підійма
лося жодним іншим, окрім феноменології, напрямком досліджень.
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Це питання відношення літературного твору й суб’єкта, для якого 
він створений, а водночас універсальне екзистенційне питання про 
людину, яка не лише сприймає вже готові значення, але також впи
сує суб’єктивні значення в існуючий світ. Наукові доктрини, що 
підіймають це питання, систему феноменологічних мотивацій 
сприймають то як науковий обов’язок, то як орнамент, то як зай
вий тягар. Даючи власні відповіді, вдаються і до власних обгрун
тувань. У другій половині XX століття ці обгрунтування рідко вже 
мають філософський характер.
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-  T. 1. -  S. 18 Див. також: Інгарден P. Про пізнавання літературного твору 
(фрагменти) / Пер. Римська Н. // Антологія світової літературно-критичної 
думкиХХст./Заред. ЗубрицькоїМ.—Львів, 1996.— С. 136*161. В ході вивчен
ня літературного твору Інгарден змінював обгрунтування інтерсуб’єктив- 
кості значень. У книзі «Про літературний твір» писав: «Словесне значення є 
нічим іншим [...] як частковою актуалізацією сенсу, наявного у відповідних 
ідеальних, автономно існуючих поняттях» (с. 443). В праці «Про сприйняття 
літературного твору» з’явилася категорія мовної системи (з посиланням на 
тези Бюлера й Айдукевича) як запоруки належного розуміння окремих ви
разів. Див. ту частину нашої праці, де йдеться про зв’язки феноменології зі 
структуралізмом.

5. Польский переклад «Das literarische Kunstwerk» з’явився 1960 року й 
збудив живий відгук серед дослідників літератури. З Інгарденом іще перед 
війною полемізували 3. Лемпіцький у статті «Літературний твір: Структура 
й вигляд. Енергія та вплив» («WiadomoSci Literackie», IX, nr 9,10) та, звертаю
чись зрештою до феноменології, М. Крідль у книзі «Вступ до досліджень літера
турного твору» (1936). Проблема переходу між двошаровою звуково-значен
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нєвою єдністю та шаром відтворюваного світу стала темою полеміки між Г. 
Маркевичем та Р. Інгарденом. У статтях «Про літературний твір» (рецензія на 
книжку Інгардена «Estetyka», 1961), «Спосіб існування та будова літератур
ного твору» («Pamietnik Literacki», 1962, ч. 2), «Ще про будову літературного 
твору» («Pami^tnik Literacki», 1964, ч. 2) Маркевич обмірковує принципи роз
різнення сенсів речень та визначених ними інтенційних станів речей, які в 
концепції Інгардена творять уже новий шар, шар відтворюваних предметів. 
Для Маркевича ці інтенційні стани речей мають не буттєву, а лише семантич
ну природу: збігаються зі значеннями. Тому теоретик літератури пропонує 
виділити «сферу вищих семантичних структур», яка б обіймала спосіб подан
ня відтворюваних предметів, ситуацію, фабулу і зрештою цілісний образ 
Дійсності, наявний у певному творі. Загалом поділяючи сумніви щодо розрі
знення значень і сенсів речень та інтенційних станів речей, не знайшли ми 
однак у працях Маркевича відповіді на те, який характер притаманний «сфері 
вищих значеннєвих структур»: чи вона тільки й виключно спиралася б на 
мовну (звуково-значеннєву) структуру твору, чи якоюсь мірою залежала б і 
від інтенційної свідомості читача, яку в дусі феноменології описав Інгарден. 
Здається, в цьому випадку не варто ухилятись від дискусії з феноменологіч
ною концепцією значення. До цих питань повернемося в дальшій частині тек
сту, порівнюючи феноменологію зі структуралізмом. Ю. Славінський у статті 
«Семантика наративного вислову» замінює інгарденівську інтенційну взає
модію між шаром значень і шаром відтворюваного світу відношенням слова 
До мовної системи: пише про відношення парадигматичні й синтагматичні. 
Слідом за Мукаржовським показує, як «значеннєва динаміка вислову розви
вається в міру комулювання й лінійної послідовності елементів». Зрештою в 
Цій праці особливо не відмежовується від інгарденівського аналізу твору як 
фазової структури. Проблема «вищих семантичних структур» однак вихо
дить за межі цих двох елементарних для кожного вислову співвідношень, 
йдеться про інстанцію, що єднає значення в семантичні комплекси, як-от пер
сонаж, фабула, нарація. Позаяк це не феноменологічна «інтенційна свідомість», 
то хай це буде літературна умовність, мистецька традиція як система, що 
відповідно налаштовує свідомість і водночас надає «лінійному плину зна
чень» структурного ладу, що організовує їх у семантичні фігури. Славінсь
кий вельми наполягає на тому, аби ці фігури й конструкції розглядати як 
рловесно-значеннєві системи, а відтак у сфері мови, а не в сфері бутті (навіть 
інтенційного). у  цьому полягає різниця в ставленні структураліста до тради
ційної теорії роману і до феноменології. Парадокс полягає в тому, що при 
впроваженні категорії літературної традиції вже не йдеться про мовну систе
му, а щонайбільше про «мовоподібну», визначену чинниками так само неза
лежними від мови, як феноменологічна інтенційна свідомість, яка в концепції 
Інгардена мала органічно пов’язувати слова, речення й епізоди в «конфігу
рації відтворюваного світу». Пор.: SlawMski J. Semantyka wypowiedzi narracyjnej 
H Stawifold J. Dzieto. J$zyk. Tradycja. -  Warszawa, 1974.

6. Ingarden R. Otak zwanej «Prawdzie» w literaturze I I Studia z estetyki... — T. 1.
S. 420-421.

7. Там же. — C. 456.
8. Там же. — C.453.
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9. Там же. — С. 439.
10. Інгарден послуговується терміном «автор — як предмет, представле

ний у самому творі», а не терміном «наратор». Див.: Ingarden R. О roinych 
rozumieniach «PrawdziwoSci» w dziele sztuki // Studia z estetyki... — T. 1. -  S. 386.

11. Див.: SlawiAski J. O kategorii podmiotu lirycznego // Dzielo. Ĵ zyk. Tradycja...
12. Ingarden R. O dziele literackim... — S. 240 -  241.
13. Ingarden R. O tak zwanej «Prawdzie» w literaturze... — S. 399.
14. Там же. — C. 438-439,464.
15. Husserl E. Idee... — S. 222.
16. Див.: Mukafovsky J. Estetyczna funkeja, norma і warto&jako fakty spolecznie 

/ Przel. Baluch J. // Mukafovsky J. W$r6d znak6w і struktur. -  Warszawa, 1970. Пор. цю 
частину праці з розділом про структуралізм, особливо з частинами, присвяче
ними концепціям Якобсона й Мукаржовського. Про те, що теорія Інгардена 
була знана в празькій структуральній школі, свідчить праця Ф. Водічки «Істо
рія літератури. Її проблеми і завдання» (1942). Польський переклад її вміщено 
у виданні: Studia z teorii literatury. -  T. 1. -  Wroclaw, 1977. Тут чеський дослід
ник посилається на концепцію конкретизації в науці про літературу.

17. Пор.: Jakobson R. Poetyka w swietle j^zykoznawstwa / Przel. Pomorska K. 
// Wsp61czesna teoria badart literackich za graniĉ . -  T. 2. -  Krak6w, 1972. -  S. 32. 
Категорія налаштованості двозначна. Можна її інтерпретувати як «налашто- 
ваність повідомлення саме на повідомлення», а зрештою без врахування суб
'єктивних чинників поезії, зосереджуюючи увагу на структурі повідомлення. 
Можна також розглядати явища налаштованості як позицію суб’єкта, трак
товану непсихологічно, як форму, що оперує інформаційними кодами. Од
нак, мабуть, невипадково поняття налаштованості Якобсон доповнює німець
ким терміном Einstellung, явно гуссерлівського походження. Е. Голенштайн, 
автор книжки «Jakobson ou le structuralisme phenomlnologique» (Paris, 1974) 
проникливо аналізує пов’язаність творця феноменології та мовознавця. Див. 
насамперед с. 61-65.

18. Jakobson R. Co to jest poezja? / Przel. Mayenowa M.R. // Praska szkola 
strukturalna w latach 1926 -  1948 / Red. Mayenowa M.R. -  Warszawa, 1966. -  S. 125.

19. Ingarden R. O poetyce // Studia z estetyki... — T. 1. -  S. 277.Подібні 
міркування висловив Інгарден, відповідаючи на рецензію Г. Маркевича. Див.: 
W sprawie budowy dziela literackiego. Profesorowi Markiewiczowi w odpowiedzi // 
Pami$tnik Literacki. -  1964. -  Z. 1.

20. Ingarden R. Krytycznc uwagi o poglqdach fonolog6w // Ingarden R. Z teorii 
j?zyka і filozoficznych podstaw logiki. -  Warszawa, 1972. -  S. 25.

21. Обидві цитати за: Lalewicz J. De Saussure: Program lingwistyki 
nieredukcjonistycznej // U progu wsp61czesno£ci: Z dziej6w doktryn 
antypozytywistycznych / Red. Skarga B. -  Wroclaw, 1978. -  S. 210 -  211.

22. Бо ж поетична функція не є виключною рисою поезії, це одна з мож
ливих функцій мови, тож може виявлятися в будь-якому повідомленні. Де
тальніше про це в розділі про структуралізм.

23. Див.: Ingarden R. Funkcje artystyczne j$zyka (1969) // Studia z estetyki. -  
T. 3. - Warszawa, 1970.

24.Пор.: Husserl E. Logische Untersuchungen. -  Przeklad franc.: Recherches 
logiques. -  Paris, 1969. -  T. 2. -  S. 27 -  29,35. Понятття предмету не тотожне для 
Гуссерля поняттю емпіричної речі. Це предмет інтенційний.
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25. Ingarden R. O dziele literackim... — S. 165.
26. Ingarden R. O estetyce fenomenologicznej I I Studia z estetyki... — T. 3. -  S. 34.
Естетичне переживання, що передує творчості, так описує Інгарден:

«Якщо ж новоутворена будова може вдовольнити тугу й прагнення (жадан
ня) митця щодо осягнення безпосереднього відчуття й насолоди самодостат
ньою, вивершеною у творчому процесі цілісністю, то приносить це митцеві 
втіху й заспокоєння. Неспокійний пошук і творчі муки змінюються спокій
ним замилуванням та спогляданням. Те, що приносить заспокоєння і втіху, 
має характер цінності, а проте не тому, що є тим, чого прагнемо досягти, а 
навпаки — саме тому, що є самодостатнім, досконалим» (с. 32-33). Про есте
тичне переживання читача Інгарден пише таким чином: «... тематично явлене 
читачеві насамперед привертає його увагу, це звичайно, як зазначалось, еле
менти шару відтворюваних предметів, інші ж шари вже подані більш перифе
рійно. А якості, що несуть естетичну цінність, радше нагадують сяйво різно
рідних світил, яке опромінює відтворювані предмети. Пізнаючи його в есте
тичному спогляданні, відчуваємо себе ніби в оточенні особливої урочої ат
мосфери, ніби в полоні настрою, що дає насолоду й викликає захоплення». О 
dziele literackim... — S. 454 -  455. Про якості метафізичні як засіб угамування 
тривог Інгарден пише на с. 372-374.

27. Ingarden R. О poetyce... — S. 308. Про естетичне переживання як різно
вид «насолоди» Інгарден пише на с. 285.

28. Див.: Mukafovski J. Estetyczna funkcja... — S. 78 -  79. Цікаву полеміку 
3 інгарденівською естетичною аксіологією вів С. Моравський у рецензії на 
°Дни з останніх збірників праць феноменолога — «Переживання — твір — 
Цінність» (Краків, 1966). Див.: Morawski S. Szkola stawiania pytart. -  Cz. 1,2//  
Stadia estetyczne. -  1970, 1971. Моравський критикує тенденції до абсолюти
зації естетичних цінностей і, як і Мукаржовський, вказує на суспільно-істо- 
Ричну зумовленість оціночних суджень. Звертає також увагу на мінливість 
Цінності твору залежно від типу сприйняття.

29. Це, звичайно, не перша теорія читання, трактованого як загальне яви
ще. Розважання про способи сприйняття й розуміння можна зустріти вже в 
писаннях Платона, а в середньовіччі існувала складна теорія алегоричного чи- 
^ння. Пишучи, що феноменологія створила першу теоретико-літературну кон
цепцію читання, маємо на увазі той факт, що конкретизація була чітко вписана 
в поняття літературного твору, що не була вона випадковою долею готового й 
замкненого тексту, а становила ніби умову існування самого твору.

30. Виразне несприйняття комунікативних концепцій виявив Інгарден у 
статті «Справа затосування статистичних методів у дослідженні твору мис
тецтва» (Studia z estetyki... — Т. 3). Полемізуючи з теорією Макса Бенса, Інгар- 
Дсн критикує осмислення мови літературних творів у категоріях «кодів» та 
«розшифрувань», с. 85.

31. Ingarden R. О poznawaniu dzicia literackiego... — S. 58. Цю проблему 
Цікаво прокоментував В. Ізер, німецький представник «рецептивної естети
ки», пишучи про книгу Інгардена «Про сприйняття літературного твору»: 
«Згідно з цією працею «конкретизацію» творів мистецтва викликають не місця 
недоокреслення — «концентрацію» радше уможливлює «початкова емоція». 
Аспект впливу остаточно з’ясовується тут у модифікованих категоріях есте
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тики вчування (Einfullungsasthetic), тож проблема літературної комунікації 
лишається поза полем подібних міркувань. Відповідно до цього «місця недо- 
окреслення» визначаються як відмова віл другорядних деталей, головно ж як 
виповнення, щодо чого Інгарден наводить дуже поширені приклади. До того 
ж за Інгарденом «місця недоокреслення» вимагають від читача лише одного 
зусилля — виповнення. Однак це означає, що виповнення непевних місць при
зводить до оформлення поліфонічної гармонії, яка — за Інгарденом — є основ
ною умовою художнього твору. Якщо виповнення визначити як відновлення 
того, що було опущено, то це явно свідчить про нединамічний характер такого 
процесу. Поліфонічна гармонія дозволяє якнайвиразніше розрізнити випов
нення вдалі й оманливі, а відтак підтверджувати чи належно коригувати випов
нення, здійснювані читачем. За таким трактуванням криється класична концеп
ція твору мистецтва, і внаслідок — прийнята Інгарденом можливість виділення 
слушних та неслушних «конкретизацій». Iser W. Apelatywna struktura tekst6w / 
Przel. Lukasiewicz M.//Pami?tnikLiteracki.-1980.-Z. 1.-S. 265-266. Варто додати, 
що міркування Ізера підтверджують подану в цій розправі інтерпретацію.

32. Пор.: «Багатство й складність об’єктивних операцій та переживань, 
необхідних для осягнення літературного твору, вимагають від читача — аби 
взагалі читання й осягнення було належним — відмежування від зайвих 
впливів. У зв’язку з цим доходить звичайно до мимовільного усунення чи 
притлумлення психічних відчуттів і станів, приналежних решті реального 
життя читача, доходить ніби до повної глухоти чи сліпоти на події та проце
си, що відбуваються в його оточенні» (О dziele literackim... — S. 412 -  413).

33. Там же. — С. 435.
34. Про конотаційні системи, що доповнюють словникові значення, пи

сав французький дослідник: Greimas A .J. Pour une sociologie du sens commun // 
Greimas A.J. Du sens. -  Paris, 1970. Поняття конотації виступає також у книзі 
М. Гловінського «Стилі сприйняття» (Краків, 1977); автор пише про літера
турні конотації як системи уявлень, пов’язані з певною літературною культу
рою, а не з індивідульним розумінням слів чи текстів.

35. Пор.: Ingarden R. Przedmiot і zadania «wiedzy о literaturze» // О 
poznawaniu dziela literackiego... Вимога «ізоляції» як запорука об’єктивності 
дослідницького підходу відповідає подібній вимозі стосовно читача, котрий 
може з належною повнотою пережити твір, лише відмежувавшись від свого 
оточення. Ця вимога викликає енергійні заперечення майже в усіх методолог
ічних напрямках. Структуралісти вказують на роль художнього досвіду в 
компетентності дослідника і на вплив літературної традиції (див. нарис Гло
вінського «Вивчення читання: Словацький у прочитанні Клейнера» в згаданій 
книзі «Стилі сприйняття»). Психоаналіз вказує на широку нелітературну об
ізнаність дослідника, котрий може трактувати твір як вияв несвідомості. Мар
ксистська критика визнає найбільшою помилкою феноменології розмежуван
ня буття й значення, переконання, що індивідуальна свідомість надає предме
там сенсу, якого самі вони позбавлені. У марксистській філософії немає місця 
конструктивній суб’єктивності нейтрального характеру, як і немає місця іде
алізуючому, позаісторичному спогляданню (переживанню) предмета. Елемен
ти такої критики феноменології можна знайти у згаданій книжці Ліотара 
«Феноменологія» («La phenom&iologie»).
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39. Там же. — С. 198.
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шею» автора не передбачається методом Інгардена. Він писав про об’єктиво
ване вираження. Переконання, що твір є виразом переживання (естетичного), 
має онтологічний характер і не веде до трактувань «психологістичних» чи 
«біографістичних». Сенс методології цього переконання більше негативний, 
ніж конструктивний, негативний, бо провадить до недооцінки літературної 
комунікації. У методі іманентних досліджень це пов’язується з аналізом есте
тичних якостей твору як своєрідного організму, а не повідомлення чи знаку.
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Ш П УД О М ІС ГЬ  І М ОВА
(ІК Ж О Л Н Л Л ІЗ )

Я там, де не думаю.
Лякан

Розвиток гуманістки XX століття, значною мірою визначе
ний гуссерлівською критикою психологізму, віддалив зацікавлен
ня творчим суб’єктом та впливом його особистого досвіду на твір. 
Критика психологізму однак не була запереченням психології: 
остання наприкінці XIX й у XX столітті зазнала небувалого розк
віту, прикладом чого може бути так звана психологія особи чи 
біхейворизм. Однак найбільшим зламом у сфері цієї науки було 
відкриття несвідомості та сублімативних процесів, що визначають 
межі функціонування культури. Сталося це завдяки медицині.

Якщо під психологізмом розуміти ототожнення предмету куль
тури з сумою переживань, які зумовили його появу чи сприйнят
тя, то наукова концепція Зігмунда Фройда (1856-1939), певно, не 
має нічого спільного з такою дослідницькою позицією. Психоаналіз 
насамперед зайнявся структурою дюдської особистості та її емоц
ійними спонуками. Такий підхід, породжений медичною діагнос
тикою, класифікується в новочасній гуманітарній думці як одна з 
версій «школи підозрінь», мисленої орієнтації, роль якої полягала 
б у демістифікації ілюзії та оман свідомості, у дослідженні «фаль
шивої свідомості», у відкриванні в глибинах психіки того, що явне, 
і того, що приховане. П. Рікер [1] бачить натхненників такої по
зиції в особах Маркса, Ніцше та Фройда. Для Маркса проблема 
свідомості зводилася до проблеми ідеології, отже до підпорядку
вання думки механізмам економічного відчуження, а Фройд 
відкрив вирішальнцу функцію природних імпульсів у діяльності 
людини й прагнув дослідити діалектику ілюзії й правди, пропону
ючи оздоровлення особи за допомогою поширення поля її свідо
мості. Таке розв’язання принципово відмінне від проекту Маркса, 
який говорив про звільнення практичної діяльності, отже й свідо
мості завдяки пізнанню історичної необхідності. Хоч підходи Мар
кса й Фройда рішуче різняться в мотиваціях та діагнозах, все ж
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проблема набуття «правдивої свідомості» зближує цих двох мис
лителів. Зближує їх також питання про роль мистецтва в набутті 
такої свідомості.

Фундаментальні праці Фройда почали з’являтися на початку XX 
столітя. Гіпотеза про існування несвідомості була сформульована вже 
в 1895 році в написаних разом з Броєром «Studien uber Histerre», але 
обгрунтування її та розвиток принесли такі праці як «Traumdeutung» 
(1900), «Metapsychologie» (1915), «Vorlesungen zur Einfohrung in die 
Psychoanalyse» (1917) та «Das Ich und das Es» (1923). Проблематика 
медична й психологічна збагачується поглядами на виникнення сусп
ільства («Totem und Tabu», 1913), питаннями релігії'(«Die Zukunfteiner 
Illusion», 1927) і зрештою своєрідною філософією культури («Das 
Unbehangen in der Kultur») [2]. Відтак можна сказати, що Фройд за
лишив цілішу теорію особистості, концепцію індивідуального повод
ження і своєрідне тлумачення суспільного життя. Без перебільшення 
вш створив також глобальну теорію художньої творчості. Здаючи собі 
справу з розмаху фройдівської інтерпретації людини та її витворів, не 
слід забувати, що весь обшир її походив з однієї наріжної аксіоми, 
якою було твердження про існування несвідомості.

1

Заслугою психоаналізу було відкриття затаєних мотивацій 
поведінки людини, джерела яких у її фізіологічній структурі. Гу
маністиці, яка з античних часів визначала людський вид як homo 
sapiens, яка у свідомій діяльності вбачала специфіку людини й роз
глядала світ культури як світ об’єктивованої думки, Фройд проти
ставив образ індивіда, розкраяного суперечностями між егоїстич- 
Ни̂ , збуджуваним природою гоном та сферою суспільної органі
зації, яка боронить громаду від деструктивних інстинктів індивіда. 
Аби не звинувачувати Фройда в натуралізмі, слід підкреслити, що 
в,н трактує людину як особистість, а не як зразок виду. Психічну 
структуру він визначив як взаємодію між сферами інстинктів (Ід), 
сферою контрольованого поводження (Его) та полем інтеріоризо- 
ваних суспільних норм і заборон (Суперего). Противлячись твер
дженню, буцімто поводження опановане свідомістю, однак не 
відмовився від цієї категорії й інтерпретував активність як напругу 
м|ж тим, що свідоме, й тим, що інстинктивне.

Понятю свідомості протиставив дві опозиційні категорії. Не
свідомість (das Unbewusste) є сферою вроджених спонук; окрім
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них однак існують у цій сфері витіснені, хоч і не скасовані прагнен
ня, які шукають повернення до свідомості й виходу в дії. 
Підсвідомість (das Unterbewusstsein) охоплює сферу значень, сприй
нятих свідомістю, але залишених поза її контролем, таких як спо
гади чи асоціації [3].

Інстинкти еротичні, егоцентричні чи інстинкт смерті керують 
життям людини. Ерос має на меті самозбереження життя; протис
тавляючи йому Танатос — інстинкт смерті — Фройд позначає ним 
мазохістські схильності, жорстокості, а також усілякі наслідки дії 
Суперего, котрі провадять до жертв. Той факт, що людина керуєть
ся інстинктами, змінює відношення між нею й світом предметів. 
Вони важать не як об’єкти думки, а як об’єкти прагнень. Світ Фрой
да — це світ динаміки та конфліктів, прикладом яких може служи
ти напруга між прагненням задоволення потреб та моральними 
імперативами, протиставлення потягу до насолоди й відчуття ре
альності. Рівновага, розв’язання конфліктів завдячує Его, котре, 
наділене цензурою, дозволяє здійснити певні прагнення й змушує 
суб’єкт до витіснення інших. Процес витіснення, вельми істотний в 
усій царині внутрішніх спонук, полягає або в цілковитому приду
шенні, або в перенесенні до сфери несвідомості певних думок, праг
нень, образів, спогадів. Іншим наслідком притлумлення прагнень 
є поява фантазмів, котрі є певними замінниками, різновидами кар
тин, зосереджених на темі здійснення. Сфера фантазмів міститься 
загалом у свідомості, її творять марення, уявлення, вигадки. Не
свідомі фантазми реалізуються в снах.

Психоаналіз твердить, що всякий сон виявляється здійсненням 
якогось прагнення, хоч рідко коли це здійснення в сонному виг
ляді виявляється ясно й зрозуміло. Тут теж діє «цензура». Готовий 
продукт, явлений сон, є наслідком операцій, що здійснюються на 
матеріалі сну, інакше кажучи — це результат «роботи сну». Ця 
робота складається з чотирьох фаз. Перша з них — конденсація: 
вона полягає в заміні численних уявлень одним з них, в структурі 
якого наявні елементи інших, друга — переміщення — це процес, 
в якому інтенсивність одного уявлення може бути послаблена зав
дяки менш насиченим образам, пов’язаним з першим за принци
пом асоціації. Третя — це процес фігурації, оформлення змісту сну 
в символ. Четверта операція — повторне витворення — полягає в 
перетворенні сну на відносно когерентну й зрозумілу картину [4]. 
Сама символіка не є наслідком праці сну: за Фройдом сонне ма
рення послуговується символами, вже сформованими в несвідомій 
думці. Говорить він також про «типові сни».
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Однією з можливостей заспокоєння внутрішнього гону є його 
сублімація: він відривається від первинних сексуальних збудників 
1 скеровується на цілі чи об’єкти, суспільно визнані. Тут стикаємо
ся з вельми істотною проблемою стосунку між людською активні- 
ст °̂ й культурою. Діяльність людина, зокрема й та, що не має нічого 
спільного з еротичним життям, має причини в динаміці внутрішніх 
гонів. Видовою рисою людини є схильність до реалізації прагнень 
У спосіб замаскований, символічний, у стереотипній формі. Завдя
ки механізму сублімації існує художня творчість. Вона є компро
місом між домоганнями Ід та нормами культури.

В концепції Фройда культура аж ніяк не є спільницею 
внутрішніх гонів. Навпаки, як система моральних та релігійних 
норм, як сума супільно вироблених правил поводження вона про
тиставляється індивідуальній психіці у її егоїстичних прагненнях. 
Одна з останніх праць ученого має назву «Культура як джерело 
страждань» (1930) [5]. Запорукою розвитку культури є пристосу- 
вадня індивідів до цілей, визнаних групою. Якщо єдиною мірою 
Щастя людини є здійснення суб’єктивних прагнень (а так ці речі 
Розуміє Фройд), то культура завжди є системою заборон і причи
ною страждань. У цьому аспекті всі культури схожі; їх завданням 
є приборкання біологічних інстинктів. Здійснюють це за допомо
гою явних репресій (осуд, заперечення) або ж завдяки нормам, за- 
коріненим у Суперего.

2

Почуття вини постійно супроводжує людину, «...мрійник ста- 
Р^но приховує свої фантазії, бо відчуває існування причин, через 
як' в>н цих фантазій соромиться. [...] У подоланні того відштовху- 
Вання (Abstobung), яке, звичайно, має справу з рамками, що з’яв
ляються між кожним окремим «Я» та всіма іншими — в цьому 
подоланні і полягає справжнє Ars poetica, — написав Фройд у на
рисі «Письменник і фантазування» [6]. А сучасна продовжувачка 
психоаналітичної думки додає, що «мистецтво є засобом насоло- 

нашими фантазіями без почуття вини й кари» [7]. Мистецька 
пРаця має подібні джерела, як і робота сну. У трактуванні Фройда 
творчі діяння людини є варіантами чи масками завжди тїєї самої 
грунтовної структури.

Тож для психоаналізу мистецтво має значення з огляду на певні 
Функції в царині внутрішніх спонук. Фройд щоправда зауважує,
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що перетворення й «бар’єри», яким підлягають фантазми митця, 
зумовлюють певну естетичну приємність, але ця приємність є лише 
передчуттям іншої, значно більшої приємності, якою є «визво
лення нашої психіки з напруги» [8]. Такий тип мислення про ми
стецтво переважає у праці Фройда про Леонардо да Вінчі (1910), 
де вчений обмірковує вплив дитинного еротизму на дозрілі мис
тецькі форми. Подібний підхід характерний і для фройдівської 
концепції літератури.

Перша праця Фройда про літературу, «Марення й сни в 
«Градіві» Єнсена» (1903) ніби відходить від звичних психоаналі
тичних зацікавлень. Оповідання Єнсена приковує увагу не так своїм 
сублімаційним характером, як передачею певного знання про 
дійсність. Фройд ніяк не надивується, що митець описує у своєму 
творі, в історії героя прояви неврозу, які він сам як лікар відкрив 
кількома роками пізніше на підставі експериментальних дослід
жень. Аналіз творів Софокла, Шекспіра, Гете, зрештою того ж са
мого Єнсена приводить Фройда до висновку, що «поети й пись
менники інтуїтивно пізнають явища, до яких наша шкільна пре
мудрість іще не зважилася дійти. У знаннях про людську душу є 
вони для нас, людей звичайних, авторитетами, бо черпають із дже
рел, які нам видаються ще неможливими до прийняття в науці» 
[9]. Далекосяжність літератури полягає в тому, що митець завдяки 
особливому таланту здатний описати феномени несвідомості, праг
нення й спонуки. Це зумовлене насамперед суб’єктивним характе
ром творчості. «Письменник зосереджує увагу на своїй власній 
душі, уважно вслухається у всі її можливості й замість її зречення 
у свідомій критиці виявляє її художніми засобами» [10] .

Пізнавальні можливості літератури запліднили наукову уяву 
Фройда. Істотна частина аналітичної термінології походить з літе
ратурних ситуацій; найбільш відомі категорії — це «комплекс Еди- 
па» чи «сюжет родинного роману» [11]. Література ніби забезпе
чила медичним дослідженням відправну точку й гіпотези. На
слідком цього однак було звернення пильнішої уваги на саму літе
ратурну творчість, трактовану як предмет, а не лише як засіб вив
чення.

Література відкриває те, що керує людським життям і що при
ховане перед самими людьми: сферу несвідомості. Літературний 
твір—це синтетична система, де в центрі— цілісна постать, повод
ження якої мотивоване на різних рівнях. Заслуга письменника по
лягає в осягненні цих мотивацій. Художньому синтезу можна про
тиставити працю вченого, котрий здійснює аналіз різних аспектів
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поводження, трактуючи їх як вияви хвороби; з’ясування мотивації 
призводить у нього до розкладу психічної структури на первинні 
елементи. І вчений, і митець здійснюють операції пізнавального 
характеру. Літературний твір — це показник певної дійсності, кот
ра сама по собі аж ніяк не очевидна для творчого суб’єкта. Адже ж 
вона — несвідомість. Психоаналіз як вчення про внутрішні спону
ки, сни й фантазми має надати раціонального сенсу цій дійсності, 
має оголити її механізми для індивідів, керованих цими механіз
мами. Подібну раціоналізуючо-пізнавальну функцію слід викону
вати літературі.

З центрі уваги літературна постать, трактована як відбиття чи 
°ораз складних психічних ситуацій. Читаючи «Градіву», оповідан
ня Гофмана, драми Шекспіра, такі як «Венеціанський купець», «Ко
роль Лір» чи «Гамлет», Фройд займається психопатологією персо- 
нажів. Підходить до них, як до живих осіб. В «Тлумаченні сновидінь» 
Учений обмірковує дієвість комплексу Едипа в постаті Гамлета:

Обурення, яке повинне його штовхати до помсти, притлумлюється ва- 
«н«ми й докорами сумління. Усвідомлює, що й сам він, по суті, не вартий 

шьшого, ніж злочинець, якого повинен скарати. Я розкрив тут у термінах 
і WoMocd, що ж відбувається в душі героя; якщо з’ясується, що Гамлет був 

єриком, ця думка становитиме один з висновків моєї інтерпретації. Нехіть 
осовно сексуальних актів, про яку свідчать розмови з Офелією, є виявом 

Щрази, яка з плином літ усе більше опановує душу поета, аж до моменту її 
разу в «Тимоні Атенському». Поет може розкрити в «Гамлеті» лише свої 

“яасні відчуття.
сан е̂о )̂Г ̂ Р^ЗДее зазначає в своєму «Шекспірі» (1896), що ця драма була напи- 

а невдовзі по смерті батька Шекспіра, тож у цілковитій жалобі; можемо 
1*1 пустити, що на той момент враження з дитинства, які стосувалися особи 

тька» були надто живі [...]. Подібно до того, як «Гамлет» розкриває стосунки 
дітей 3 ®ать?ами» «Макбет», написаний у той же період, містить тему браку 
на^ ^С' НСВР0ТИЧН' прояви і сам сон можуть бути пояснені по-різному і 

віть повинні бути так пояснені, якщо прагнеться їх зрозуміти, так і справжнє 
оетичне творіння, просякнуте емоціями автора, може мати не одну інтгерпре- 
44°- Я намагався тут вияснити найбільш глибокі тенденції душі її поета [12].

Ця довга цитата досить детально описує засади психоаналі
тичного підходу до літератури. Літературний твір як текст, пов’я
заний з певною (складною) позалітературною дійсністю, пов’яза
ний водночас із біографією автора, є виразом його психіки. Він 
надає можливості аналізу цієї психіки в її найглибших, не усві
домлених самим письменником покладах, в актах витіснення, за- 
Мндення, сублімації. Твір як такий є вторинною дійсністю, яка 
містить у собі чи виражає інший, складний для прочитання текст 
і 131* Митець, котрий у праці про «Градіву» був наділений не
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меншими, ніж учений, шансами пізнання, в наведеному фрагменті 
з «Traumdeutung» перебуває в становищі пацієнта, підданого ана- 
літичному обстеженню. Письменницьке знання за Фройдом вип
ливає не так зі спостережень над світом, як з особистого досвіду чи 
з інтуїції, джерела якої криються в несвідомості творчого суб’єкта. 
Літературний продукт є утворенням невротичним. Він співвідно
ситься не з дійсністю, а зі сном, фантазмом, дитинною забавою.

Це поєднання невипадкове. У статті «Письменник і фантазу
вання» Фройд трактує художню діяльність як своєрідну забаву. Як 
дитина, котра змушена світом дорослих відкинути свої внутрішні 
спонуки й прагнення, сублімує їх у забаві, так і письменник, який 
кохає й жадає, мусить зректися марень і фантазмів, а наслідком 
цього зречення є мистецький продукт. І поет, і дитина керуються 
інстинктами, а не свідомістю. Творять свій власний новий світ, в 
якому домінує закономірність прагнення, а не порядок дійсності 
[14]. В літературі це здійснюється за допомогою символізуючих 
операцій, наближених до роботи сну. Ці операції мають два рівні: 
один з них — це рівень писання, добору слів, укладання фабули. 
Це етап свідомої діяльності, художнього продукування. За Фрой
дом він займає небагато місця в усьому творчому акті, основою 
якого стають неусвідомлені асоціації, те, що заявляє про себе крізь 
твір письменника всуперч його волі, так як в обмовках всупереч 
волі мовця виявляються його неусвідомлені прагнення. Твір є по
данням іншого, немистецького порядку: функцією творчого суб’є
кта є не творення, а вираз глибин психіки, непевних для цього са
мого суб’єкта. Між автором і твором сферою посередництва є не 
так мова, поетика, об’єктивна дійсність, історія, суспільство, як 
фантазм [15]. Сумніви, що їх викликає така концепція літератури, 
найліпше висловив Ж.Л. Бодри:

Зустрічаємо тут добре знану ідеологічну схему, Перед психологічним 
суб’єктом ставиться питання усвідомлення тексту й через брак відповіді цей 
суб’єкт подається як покажчик якогось іншого висловлювання, що виражає 
сенс, який не підлягає доведенню. Таким чином означена форма мовної актив
ності накидається поетові, роль якого полягає в передачі правди, причому він 
сам не в змозі опанувати чи зрозуміти цю правду. Така концепція неодмінно 
призводить до недооцінки тексту, підпорядковує його сенсу упривілейовано- 
му та запропонованому дослідником, зовсім не рахуючись з операціями, не
обхідними для його створення [16].

Це прикметна критика: походить вона з того центру ново- 
часної відміни структуралізму, яким є група «Tel Quel». Однак 
адреса цієї критики ширша: подібні ідеологічні операції віднахо
дить Бодри в позитивістській концепції літератури, в герменев-
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иці, а також в деяких версіях марксизму; скрізь, де сенс літера- 
Урного твору вважається незалежним від його конструкції, де цей 
е ТВ'Р трактується як передача певної нелітературної дійсності, 
«залежно від того, чи цією дійсністю є несвідомість, суспільна 

структура чи, як у герменевтиці, певна універсальна правда, явле- 
за допомогою символів.
Зігмунд Фройд створив задля інтерпретації снів власну теорію 

имволу. Вбачав у ньому значеннєву одиницю образного харак- 
вру» сенс якої можливо розшифрувати завдяки співвіднесенню з 

механізмами несвідомості, головно з еротичними спонуками. Ба
гаторазово підкреслював неузгоджені поєднання певних слів у вис- 
рвлюваннях психічно хворих людей. Надавав їм сенсу в по

рівнянні з сонними мареннями, а не на основі конфронтації з зако- 
ами мови. Символ, зокрема й символ словесний, існував для нього 
асамперед як факт зі сфери несвідомого життя індивіда [17]. Ха

рактерно, що в своїх працях про літературу не розвивав теорії сло- 
есної символіки; символічну функцію приписував художнім об

разам, як певним значеннєвим системам, порівнюваним з глибин- 
ими утвореннями. У цьому порівнянні літературний образ втра- 
ав специфічне лише для нього — матеріальний характер, пов’яза- 
ии з мовним матеріалом.

„Не випадково, що саме герменевт, Поль Рікер, написав чи не 
аибільш глибоку книгу про Фройда. Засади формування сим- 
олів, багатозначність їх сенсу, незалежність від словесної кому- 
ікації —- зацікавили Рікера з огляду на змістовність цих сим- 
°лів, на їх семантику. У психоаналізі можна говорити про праг- 
ення як про змістовність, 

мож ^^ Штою 00,1 дозволяє нам виробити шляхом незліченних спроб те, що 
ної Г назвати мовою прагнення, себто певною архітектонікою символіч- 
Си_ Функції, з огляду на те, що є в ній типове, універсальне. Як відомо, ця 
^воліка живиться головно сексуальними мотивами; предусім тут вивершу- 
сон °Я можливост* символізації, «дар образотворення» (Durstellbarkeit), те, що 
як Пд ї Є ЯК мову вицвілу, зужиту, як символ у безпосередньому й прямому сенсі. 
ro ®Poiw надав цьому слову, є ніби слідом в індивідуальній психіці велико- 

народного сну наяву, який називається фольклором і мітологією[18].
Визначення «мова прагнення» під кутом зору структуралізму 

оже мати лише метафоричний сенс. Сам Фройд не послуговував- 
Цим виразом, хоч і писав також про «мову табу» власне в струк

туральному значенні, себто маючи на увазі набір приписів та до- 
овленостей. Однак у своїх дослідженнях сну Фройд констатував 
ну повторюваність символів, символізуючих операцій і прин- 
пів роботи сну. Означив таким чином те, що в глибинах повед
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інки виходить за межі індивідуальної уяви й міститься в загально
му доробку людства.

Послідовники Фройда розвинули цю думку в двох напрям
ках: К.Г.Юнг, А.Адлер, О.Ранк, Г.Захс, Е.Фромм дошукувалися 
суспільних передумов символіки несвідомості, більше цікавлячись 
змістом сонних утворень, аніж їх ладом. Так званий «літератур
ний психоаналіз» (М.Бонапарт, Ш.Бодуен, М.Бодкін або й лише 
пов’язаний з ціей течією Ж.П. Сартр) продовжував зацікавлення 
семантикою мистецтва, трактуючи літературу як систему символів 
чи образів, а не як словесно організовану оповідь [19]. Тільки в 
шістдесятих роках знайшлися дослідники, які звернулися до мірку
вань Фройда про мову й пов’язали концепцію письма як виразу 
несвідомості з питанням знакової маніфестації того, що несвідоме. 
Йдеться насамперед про Ж. Лякана та Ю.Крістеву.

З

Колективна несвідомість стала предметом досліджень Карла 
Густава Юнга. Пропозиції Юнга, сформульовані паралельно з ос
таннім періодом діяльності Фройда, полемізують з його концеп
цією, але й водночас продовжують її. Обох учених єднає гіпотеза 
про існування несвідомості.

Твір мистецтва як проекція фантазму є для Юнга водночас пев
ною візією загального характеру. «Те, що постає в уяві, є колектив
ною несвідомістю, а саме своєрідною, успадковуваною покоління
ми структурою психічних обумовленостей свідомості» [20]. Прий
маючи концепцію індивідуальної несвідомості як вмістилища вра
жень, відсунутих зі свідомого життя, Юнг полемізує з індивідулі- 
стичною концепцією психічної активності. Колективна несвідомість 
— це сфера, яка складається з речей, що являють собою нашаруван
ня типових, незалежних від історичних та етнічних відмінностей ре
акцій людськості на'повсюдні, повторювані ситуації, як-от страх, 
небезпека, боротьба з насильством, взаємини між статями, батька
ми й дітьми, ненависть і любов, народження й смерть.

Про існування колективної несвідомості можемо довідатися лише 
на підставі її результатів, подібно як з фройдівською сферою лібідо:

Немає жодних вроджених уявлень. Існують лише вроджені їх можли
вості, котрі навіть для найважливішої фантазії визначають певні межі; це 
ніби категорії дії фантазії, свого роду апріорні ідеї, в існуванні яких без відчут
тя ми не можемо пересвідчитися. Вони з ’являються лише у сформованому 
матеріалі як принципи, що регулюють його формування, тож первинний обрис
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праобразу можемо реконструювати лише на підставі завершеного твору мис
тецтва. Праобраз чи архетип — це подоба демона, людини чи процесу, що 
нагадує про себе в плині історії там, де вільно виявляється творча фантазія [21].

Архетипи передаються з покоління в покоління, так як життєві 
навички й пристосування передаються в природі в генах тварин. 
Юнг підтримує тезу про біологічні джерела поводження. Ця теза 
має однак у теорії архетипів більше значення. За Фройдом сфера 
культури — це наслідок суспільного життя людей, вона протис
тавляється тому, що в людині біологічне. У трактуванні Юнга куль- 
тура — це продовження або об’єктивація біології. У концепції 
Фройда важко було угледіти перехід між поняттям культури як 
сфери обмежень та поняттям предметів культури, що була на
слідком сублімації біологічних спонук. Культура існувала там як 
система норм, заборон та наказів, а не як комплекс тем. Цей ком
плекс тем чи семантика культури стає предметом розважань Юнга.

Теорія колективної несвідомості позначається на концепції мис
тецтва. Юнг пише про «психологічну» творчість, себто таку, в якій 
автор свідомо, послуговуючись відповідним мистецьким інструмен
тарієм, аналізує почуття й переживання персонажа. Такому мистец- 
тву протиставляється творчість «візіонерська», котра передає пере
живання, що перебувають поза індивідуальною психікою, у сфері 
колективної несвідомості. Митець-візіонер трактується як провидець:

Хоч митець є супротивником офіційності, все ж тут виникає інша анало- 
тією мірою, якою специфічно мистецька психологія є річчю колективною, 

а не особистою. Адже мистецтво — для нього — це вроджений гін, який ним 
володів і чинить своїм інструментом. Те, що в остаточному рахунку вира- 
ае в ньому волю, є власне не ним самим, не людською особою, а метою мис- 
Цтва. Як людська особа він може мати власні забаганки й волю, як і власну

але як митець він «людина» у вищому сенсі, людина колективна, носій і 
творець несвідомо активної душі людства [22].

І Фройд, і Юнг трактують мистецтво як дар чи наслідок дії 
сил, незалежних від митців; сам творець є виразником цих спонук, 
•ндивідуальних чи колективних. І в одному, й другому випадку 
мало йдеться про мистецьку працю як про свідому діяльність, як 
пРо майстерність. Термін «робота сну» у Фройда неточний: її про
дуктом справді є готовий сон, але саме продукування, навіть якщо 
в нь°му вдається відкрити певні закономірності, відбувається поза 
волею суб’єкта. У Юнга у свою чергу всяка належна творчість прой
нята несвідомими, «вищими» силами людства. Такі сили неодмін
ну приводять до положень, які мало що з’ясовують в самій матерії 
літератури. Аналіз Джойсового «Улісса» й малярства Пікассо, що 
ного подає Юнг, може служити цікавими попередніми студіями до
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культурної антропології чи психіатричної діагностики; сама ху
дожня творчість «розпливається» в тих універсальних контекстах.

Міркування Юнга розвиває різновид літературної критики, що 
означається як «архетипна» чи «мітографічна». Це підхід, в якому 
досить еклектично поєднується теорія архетипів з філософією міту 
Е.Кассірера, таз осягненнями етнографії. Норторп Фрай, провідний 
американський представник цієї течії, відкидає гіпотезу про існу
вання колективної несвідомості й цікавиться культурним поход
женням та розташуванням архетипів як певних значеннєвих взірців, 
які в обмеженій кількості існують у мітах, ритуалах та народних 
переказах. Вони безпосередньо впливають на психологію творця, 
а через твір — на психологію читача. Літературна критика— це не 
психологія, вона повинна бути своєрідною художньою антропо
логією, що вивчає зміни, яким підлягають нелітературні категорії 
— архетипи — в конкретних творах. Фрай зосереджує увагу на 
окремих питаннях поетики, таких як роди, фабула, нарація й виз
начає їх зв’язок із загальними мотиваціями й мітами. Хоч сама 

■ література трактується ним як трансформована (пристосована до 
вимог достовірності й моралі) мітологія [23], все ж літературоз
навця завжди більше цікавитиме особливість того, що художнє, 
навіть коли б історію літератури він мав розглядати як літератур
не «освоєння» мітологічних тем.

Подібну налаштованність можна угледіти в інших літератур
них критиків, заохочених психоаналізом. Одним з доволі цікавих 
застосувань гіпотези про індивідуальну несвідомість є психокри- 
тика Шарля Морона. Дослідник хоче «виявити й вивчити в текстах 
відношення, які не були свідомо задумані чи передбачені авто
ром» [24]. На відміну від своїх медичних метрів (Фройда пере
дусім) Морон займається психоаналізом літературного твору. Текст 
для нього має подвійну організацію: на першому рівні перебува
ють у певному синтаксичному порядку одиниці; цей рівень є ре
зультатом свідомої праці письменника. Другий рівень, складний 
для безпосереднього сприйняття, є порядком семантичних відно
шень, які виникають у розташуваннях слів і більше мають харак
тер асоціації, аніж свідомого поєднання. Тут у настійно повторю
ваних словах, паралелях, образах, метафорах можна відкрити щось 
таке, що Морон означає як індивідуальний міт письменника: літе
ратурні ефекти порівнювані зі сном, маренням та його переміна
ми. Індивідуальний міт, реконструйований на підставі тексту, можна 
далі порівняти з життям письменника, причому за Мороном влас
не цей міт пояснює епізоди життя, а не біографія, як у Фройда, 
пояснює літературу.
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Здається, пропозиція Морона може зацікавити дослідників 
п°езіі. Аналіз літературного твору на його різних мовних рівнях, 
ошуки обгрунтувань для синтактики в семантиці —усе це свідчить, 

•Цо психоаналітичному підходу під силу осягнення твору як пев
ної словесної конструкції, навіть якщо ця конструкція має бути 
трактована як засіб виразу несвідомості. Цей метод вважається 

ауковим за умови, що визнає вихідні положення психоаналізу, 
орон називає свій метод критикою, він свідомий відносності сво- 

о підходу. За всієї скромності дослідника такі книжки як «Dernier 
Полі а*ГЄ>> чи <<®es metaphores obs£dantes au my the personnel» 

,  є привабливою моделлю літературного аналізу. 
Зацікавлення психоаналізу мовою літератури невипадково. 

Щоправда, Фройд ближче не займався словесною структурою тво- 
як ^  ^ сво® теРапії велику увагу звертав на ті мовні факти, в 

их проти волі суб’єкта дається взнаки несвідомість. Лікування 
лягало в мовленні й слуханні: у плині висловлювань хворого 
овлював такі феномени, що суперечили законам мови як зви
т о г о  і засобу комунікації і служили вияву емоційного життя, 
лося насамперед про обмовки, повторюваність певних слів, зву- 
ві асоціації. Учений написав дуже цікаву працю про словесний 

арт («Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten», 1905), де 
*<азав, як випадкові з першого погляда фонетичні поєднання ве- 

«П Д° значеннєвих ефектів. Цим питанням присвячено цикл лекцій 
тоаСИХ°ПаТ°ЛОГ*Я щоденного життя» (1909). Усе це дало привід по- 
ічн ТК\ Вання поетичної мови як матеріального (звукового чи граф- 
ми° У*ладу, в якому може реалізуватися пов’язана з інстинкта- 
вит>ЛЄ̂ Н*СТЬ таоРчого суб’єкта. Не образ, а звук визнано центром 

промінення семантики. Це сталося не без зв’язку зі структураль- 
«ими теоріями мови.
во ^ >етекстом такого розуміння стосунків між суб’єктом та мо- 

ю був «Курс загального мовознавства» де Сосюра і подане там 
Няття знаку як довільного підпорядкування елементу означаю
че й означуваного. Для структуралістів важливий зв’язок цих 
ементів, забезпечений кодом мови. Сучасні дослідники зосеред

жують увагу на незбіжності significant і signify. Підкреслюють ав- 
номію означаючих одиниць, котрі мають репрезентувати у мові 
матичний порядок. Описують їх вплив на значення; порушення 
* * * * *  означаючих елементів не ведуть до втрати сенсу, а 

■Дкривають очі на нові, непередбачувані свідомим суб’єктом се
мантичні особливості [25].
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Найліпше це обґрунтовується в працях французького лікаря- 
психіатра Жака Лякана. Він детальніше зайнявся відношенням між 
такою формою людської активності як писання (ecriture) й робо
тою несвідомості. Основним положенням Лякана є думка, що текст 
загалом, а поетичний особливо, подає й структуралізує прагнен
ня. Класична фройдівська проблематика інспірувала дослідження 
над текстовою продукцією, над процесом творення оповіді. Це пси
хологічна проблематика, предметом якої є не готовий текст, а опе
рації, що йому передують. Вона була одвічною темою філософсь
ких відступів. Здавна привертала увагу теорії пізнання, естетики й 
літературної критики. За Ляканом питання текстової продукції не 
могли бути належно розв’язані з огляду на певну ідеологію суб’є
кта, що існувала в європейській культурі з античних часів та 
explicite виражена Декартом. В цій ідеології суб’єкт є свідомою 
інстанцією, визначеною своїм наміром і своєю думкою. «Думаю 
— отже існую», — сказав філософ. Парафраз ккртезіанської фор
мули приводить Лякана до радикально відмінного висновку: «Ду
маю там, де мене нема, тож я там, де не думаю» ( «Je pense, ou je ne 
sus pas, done je suis ой je ne pense pas») [26]. У класичній теорії, підтри
маній структуралізмом, свідомий суб’єкт надавав сенсу висловлю
ванню; те, що було матеріальне в мовленні і в тексті, передавання, 
цілком підпорядковане інтенції мовця (слід звернути увагу на 
панівні донині в теорії комунікації та інформації терміни: переда
ча, передавання).

У психоаналітичній концепції метою суб’єкта є не мислення й 
мовлення, а реалізація прагнення. Обмеження функції мови лише 
до потреб комунікації є для Лякана тією формою цивілізаційного 
відчуження, початок якої датується часами тріумфу раціоналістич
ної думки.

Функція мови — не інформувати, а спонукати. В мові шукаю 
відповіді іншого. Те, що визначає мене як суб’єкта, є моїм питан
ням. Аби дозволити іншому пізнати мене, кажу про те, що було, 
під кутом того, що буде. Щоб це віднайти, означаю його за допомо
гою певного слова, яке інший повинен прийняти чи відкинути [27].

Керована мова є логікою прагнення, а не правилами інфор
мування про те, що було. Вона не сягає свідомості мовця, однак 
виявляється у його вчинках. У висловлюванні можна знайти под
ібну логіку за умови, що шукатимуть її в іншій, ніж досі, царині: 
не в сфері означуваних елементів, а в укладі означаючих одиниць. 
Цей уклад відповідає прихованому ритму спонук, скерованих на 
опанування предметів як реалізації прагнення.
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Розрив з ідеологією суверенного, свідомого суб’єкта пов’я
зується з відкиданням твердження про сповіщальну функцію вис
ловлення. У класичнії теорії текст набував значення завдяки сто
сунку до зовнішнього світу. Лякан рішуче твердить, шо світ слів 
не наслідує світу речей. Один з його коментаторів зазначає: «Писан
ня ■ це не так мімезис, як виявлення, дослідження природи мови, а 
відтак природи суб’єкта в мові» [29]. Можна запитати, про яке пи
сання йдеться. Без сумніву, думки Лякана актуальні стосовно по
етичного висловлювання, в якому психоаналіз хоче шукати матер
іальних слідів (trace) прагнення. Вони виявляються в конструкції 
те*сту; несвідомий рівень цієї конструкції вивчається на засаді ана
логії з роботою сну. В поетичному тексті можна знайти ті ж законо
мірності й ефекти, що з’являються і в оніричному дискурсі (еліпси й 
плеоназми, повтори, синтаксичні переміщення, метафори, катахре
зи, метонімії та синекдохи, семантичні згущення). Оскільки онірич- 
ний дискурс хронологічно й генетичне первинний, є всі підстави трак
тувати поетичний текст як одну з форм цього дискурсу.

Здавалося б, Лякан повторює тези Фройда. Вірний інспіраціям 
**етра психоаналізу, він усе ж вводить в коло досліжень цієї науки 
проблеми, що доти були їй чужі. Аналогія між літературним вис
ловлюванням і сном цікавила Фройда остільки, оскільки вона мог
ла сказати щось про психіку суб’єкта писання як індивіда, що фор
мує відтворювану дійсність на засаді фантазму- Виходячи з фройді- 
вського твердження, що сон — це розрив з правилами зображення, 
Що його значення формуються в царині несвідомості, а не в об’єктив
ному світі, Лякан переносить ці положення на літературний твір, 
Що вже лише певною мірою є продовженням думки Фройда.

Предметом його зацікавлень є не суб’єкт, а текст. Як пам’ятає
мо» література була для Фройда певною формою виразу й водно
час певним різновидом пізнання. Якщо Лякан підтримує тверд
ження про пізнавальну функцію літературної діяльності, то рішу- 
'*® відкидає переконання, буцімто це пізнання стосується світу 
Фактів. Література є пізнанням і використанням можливостей мови 
як процесу динамічного, нескінченного, інтимно пов’язаного з 
Роботою несвідомості.

У концепції Лякана висловлювання подається як матерія вель
ми згущена, як система означаючих, які ніколи не бувають цілком 
прозорими. Дослідник пише, що правда промовляє, ідучи шляха
ми літери, а не шляхом думки. Думка, що має формувати дискурс 
про правду, це не те саме, що дискурс правди [ЗО]. Цей же дискурс, 
рихований у літері тексту, в розташуванні significants, є метою

175



аналітичних досліджень. Як лікар-психоаналітик відкриває зерна 
правди в безладному монолозі пацієнта, так літературний критик 
має виявляти несвідомість твору, його друге, «правдиве» мовлен
ня. Воно може розкритися в символічній організації тексту як не
тривкий, пульсуючий сенс, мова прагнення, що торує собі шлях 
крізь усталені умовності.

Юлія Крістева на підставі осягнень психоаналізу будує нову 
теорію поетичної мови. Вона твердить, що в поезії «...практично 
реалізується цілісність (радше некінченність) коду, яким володіє 
суб’єкт [31]. Художня практика — це дослідження й відкривання 
можливостей мови, діяльність, що визволяє суб’єкт з лінгвістич
них (психічних, суспільних) пут, динамічна сила, що розбиває інер
цію мови й дарує мовознавцеві унікальну можливість вивчення 
майбутнього знаків.

Крістева вводить поняття «тексту як продуктивності» 
(«productive dite texte»). Літературний твір є загалом лише од
нією з функцій письменництва. Його вивершена структура — по
верхня, під якою прихована густота значень текстової матерії. Ос
новною властивістю цієї матерії є невпинний процес народження 
сенсу, що має короткотривалий і мерехтливий характер, навіюю
чи нескінченну кількість асоціацій. Поетичний текст не передає 
жодної правди, його правда — це сам феномен «пророщення» 
сенсу, продовжений у читанні.

Однією з істотних тенденцій поезії є повернення до ^ с у с п 
ільних» джерел мови, до процесів, що передують актам свідомої 
символізації, до тих моментів, коли мовлення ще не є мовою, якщо 
під останньою розуміти ланцюг означаючих, впорядкований згідно 
з вимогами комунікативного коду. Довербальний рівень вислов
лювання пов’язаний з певним тілесним «континіумом» (голоси, 
жести, кольори), котрий поділяється на елементи, суголосні ритму 
внутрішніх спонук. В поезії цей поділ веде до ритму чи інтонації, 
явищ, які постають раніше від значення, знаку, позиції суб’єкта в 
мові та зумовлюють входження цього ж суб’єкта в символічний 
порядок. Крістева означає цю першу, довербальну структуру як 
семіотику тексту. Це розташування голосу й жестів, регульоване 
біологічними, сексуальними, родинними збудниками; «музичний» 
простір, що підлягає засадам, подібним, як у роботі сну [32]. Сем
іотична практика реалізується в символічному матеріалі, який ста
новлять одиниці й узгодженості мови; її функція «негативна»: руй
нує синтаксичні структури, деформує значення, нищить код мови 
на користь іншої, сповненої нескінченних можливостей організації,
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перешкоджає конформізму сприйняття. Ефекти її дієвості можна 
угледіти в певній версії новітньої літератури (Малларме, Джойс, 

Рто> Батель), де процес деструкції мови провадить майже до втрати 
значення й до чисто сенсуального сприйняття або й до окреслення 
значень нескінченно мінливих та мерехтливих. Або ж — і це го
ловний пункт думки Крістевої — зіткнення порядку семіотичного 
и символічного є загальною рисою поетичної мови. «Мистецтво 

Це семіотизація того, що символічне». Наслідки цього зіткнення 
Даються взнаки в кожному літературному тексті, де «пласка струк
тура» оповіді, феномену чисто лінгвістичного («фено-тексту») внут
рішньо збурюється немовним процесом народження значень, про
цесом генеруючим, прочитуваним упоперек тексту, структурою, 
к°тру можна назвати «гено-текстом» [34].

І Лякан, і Крістева виходять за межі попередніх питань теорії 
•тератури, питань, яким чином передається чи виявляється зна- 
ення. Крістева шукає того моменту в літературній продукції, коли 

значення народжується саме, поза інтенцією суб’єкта й поза його 
свідомою метою. У цьому сенсі описувані пропозиції не мають 
.'чого спільного з теорією виразу, де суб’єкт трактувався як автар- 

кічна інстанція, диспетчер значень (Дільтей), чи користувач, який 
НДивідуалізує загальні закономірності мови. Подання суб’єкта у 
сихоаналітичній концепції покликається на явища «досуб’єктивні», 
оудники, спонуки і прагнення, феномени тілесні та індивідуальні, 
ОДІ як у попередніх дослідженнях суб’єкт був суспільний, оформ- 
®ний в мові. Пропозиції Лякана й Крітевої полемічні щодо струк

туральної теорії поезії, у якій значеннєві ефекти тексту трактують- 
я Я1с наслідок гри митця-ремісника з означаючими елементами, їх 

. °мбінацій та опозицій. Структуралісти описували поетичне пере- 
•накшення правил мови, використання символічного коду, оми- 
аючи те, що творить роботу сенсу. Замкнена граматична структу

ра, завершене висловлювання суб’єкта, «прозорого» у своїх діях, 
ТО ще один міт, що зумовлює ідеологію суверенної свідомості. 

Психоаналіз відкидає цей міт задля концепції роботи несвідомості, 
Роботи прагнення, наслідки якої в мові так само очевидні, а в мові 
®етичній, можливо, більш істотні, аніж параметри комунікативні, 
ерехід відчуття в сенс знайшов у новому психоаналізі оригіналь- 
е и творче розв’язання.
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аналогічному детермінізмі, згідно з яким окремі елементи творчості автора 
мусять нагадувати окремі елементи його життя, душа героя — душу автора і 
т.д. Але все це досить специфічна ідеологія, бо ж власне відтоді психоаналіз 
явив цілком протилежні відношення між твором та автором, наприклад взає- 
мозагіеречення». Barthes R. Czym jest krytyka? // Mit і znak. -  Warszawa, 1970. -
S. 283-284.

14. Див.: Фройд 3. Поет і фантазування... — С. 85-86.
15. Вичислення посередництва між автором і твором має випадковий 

характер, відсилає до різних концепцій цього посередництва: формалістич
ної, гегелівської, марксівської.

16. Baudiy J. L. Freud et la creation littfraire // Tel Quel.—№32 (hiver 1968). -  P. 78.
17. Фройд у своїй концепції символу покликався на так звану сексуальну 

теорію мови Ганса Шпербера, котра пов’язувала генезу міжлюдської комуні
кації з еротичним поводженням. Див.: Prokopiuk J. Poslowie // Freud Z. Czlowiek, 
religia, lailtura... — S. 320.
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На тему організації (несвідомої*) символів у своєрідні оповідні ряди Фройд 
писав у «Traumdeutung». Див. Розділ «Die Traumarbeit», с. 415-431.

18. Ricoeur P. De l’inteipr&atian... — P. 162. Подібні припущення висловив сам 
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инх від божества мріями (SakulartriUimen) молодого людства» (с. 89).

19. М. Бонапарт, учениця Фройда, продовжувала психоаналіз письмен
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fob  I*ocuvre Dostojevski // Revue francaise de psychanalyse. -  T. 24. -  1962. -~ 
•j? о. Ш. Бодуен звертався до концепції Юнга й займався з’ясуванням зв’язків 
н1ж Дитячою еротичною чутливістю та сферою поведінки зрілих людей, знач- 
ою мірою опанованих релігією та духовним розвитком людства. Найбільш 
ідома його праця -  «Psychanalyse de Victor Hugo» (Женева, 1943). Англійка М. 

«?№iH застосовувала юнгівську теорію архетипів, див., наприклад її працю 
_ Рхетипні взірці в трагічній поезії», вміщену у виданні: Teoria badari literackich 

®*wiiĉ .., — x. 2, cz. 1 . 
lit S' ^un8 Psychologia a tw6rczo& / Przel. KrzemieA-Ojak K. // Teoria badaA 
« n °   ̂ ®raniĉ ... — T. 2, cz. 1. -  S. 563. На тему мистецтва Юнг писав у праці
Шл^т Л0Г*Я Ре^ я>> (1937), яка в польському перекладі Є. Проколюю вий-

1970 року. Див. також окремі розвідки й лекції, насамперед «Про відно- 
ння аналітичної психології до поетичного твору», «Улісс» та «Пікассо» у 

^Данні: Archetypy і symbole / Wyb6r і przekl. Prokopiuk J. -  Warszawa, 1970. Див. 
акож: Юнг К.Г. Психологія і поезія / Пер. Герасим І. // Слово. Знак. Дискурс: 

т°логія Ютової літературно-критичної думки XX ст. — Львів, 1996. Див. 
С’ ^ o b i J. Psychologia C.G. Junga (1950) / Przel. Lawicki S. -  Warszawa, 1968.

21. Jung C.G. O stosunku psychologii analitycznej do dziela poetyckiego... — S. 375.
22. Jung C.G. Psychologia і tw6rczo&... — S. 567.

Ьлл 1 v ^ ив,: Fryc N- Archetypy literatury / Przel. Bejska A. // Wsp61czesna teoria 
j?®® literackich za granic /̂ Red. Marldewich H. -  T. 2. -  Krak6w, 1972. — S. 282: Frey 
/ ^ cJa і przemieszczenie / Przel. Muskat-Tabakowska F. // Studia z teorii literatury 

***; ObwiAski M., Markievicz H. -T . 1. -  Wroclaw, 1977; Фрай H. Архетипний 
г т я ^ Р ^  м^ в I Онишкевич Л. // Слово Знак. Дискурс... Основна 
аме^ ^ а я : Anatomy of Criticism. -  Princeton, 1957. Про новітні тенденції 
. Рнканського літературного психоаналізу див.: Holland N. Dynamics of 
Г агату Response. -  Oxford, 1968; Kaplan M., Kloss R. A Guide to Psychoanalytic 

ierary Criticism. -  New York, 1973.
24. Mauron Ch. Psychocritique du genre comique. -  Paris, 1967. -  P. 7. 

p .  25* Див.: Lacan J. L’instance de la lettre dans l’inconscient // Lacan J. Ecrits: 1. -  
H s> 1966. У цій праці Лякан критикує відділення означаючого від означува- 
ВПтт° (риска в алгоритмі S/s) в концепції знаку де Сосюра і наводить приклади 
іьь signiflant на signifte. Ці приклади стосуються щоденної мови («об- 
Рвані» речення — с. 259), але насамперед надає їх поезія (с. 261-267).

26. Там же. — С. 277. Далі Лякан з’ясовує цю формулу.
27. Lacan J. Fonction et champ de la parole et du langage // Ecrits: 1 ... — P. 181.
28. Galliot J. G. Psychanalyse et langages littdraires... — P. 205.

Фп й ^ив,: ^acan J. Fonction et champ... Лякан посилається на аналіз снів у 
чФ°йда. Можна тут угледіти своєрідний парадокс: психоаналіз трактує літе
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ратуру як проекцію сонного марення; з іншого боку при описі снів послуго
вується термінами, знаними з риторики й поетики.

30. Див.: Lacan J. La science et la verity // Ecrits: 2. -  Paris, 1966. -  P. 232 -  233.
31. Kristeva J. Semeiotike. Recherches pour une semanalyse. -  Paris, 1968. -  P. 178.
32. Див.: Kristeva J. La revolution du langage po&ique... — P. 26 -  29. Розрізнен

ня символічного та семіотичного рівнів поезії тут відхиляється від традиції. 
Для Фройда символіка була тим, що переростало правила мовної системи або 
ж просто, як у випадку сну, не мало з нею нічого спільного. Крістева, навпаки, 
вважає символ спонтанним знаком: мовна система символічна. Це відповідало 
поняттю символу у Пірса. А семіотичний рівень вислову є системою, незалеж
ною від символіки, сферою матеріального впорядкування, зумовленою інстан
цією несвідомості. Вона розбиває утерті мовні стереотипи.

33. Там же. — С. 77.
34. Там же. — С. 83-84.



ДИЛЕМИ РЕЛЛІЙМУ
(ЛУШ, 1885 —  1971)

Завдання мистецтва — правдиве 
9 вірогідне відтворення всієї дійсності; 
мистецтво однаково далеке і від фото* 
графічного копіювання,і, без сумніву, від 
порожньої гри абстрактними формами.

Науковий доробок Дьйордя Лукача показовий для літератур
них досліджень XX століття в багатьох аспектах. Угорський філо
соф вважається найвизначнішим представником марксистської ес
тетики недавньої доби. У його працях відбиваються всі труднощі, 
3 якими зітнувся історичний матеріалізм якраз тоді, коли ця філо
софія мала перетворитися в чіткий набір директив стосовно дослід
ження творів мистецтва, не лише мистецтва минулого, але й 
новітніх художніх феноменів.

Наукова постать Лукача помітна не лише в марксистській 
історії філософії та естетиці. Цей учений, дебютуючи на початку 
XX століття, приєднався до інтелектуальних течій, котрі (як-от філо
софія життя, феноменологія чи неокантіанство) оголосили бій по
зитивізму. Той факт, що він прийняв у такій ситуації марксистські 
позиції, має особливе значення. Зрештою він репрезентував їх своє
рідно, згідно не лише з думкою Маркса й Енгельса, але й з духом 
своєї епохи. Тож пропозиції Лукача становлять одне з можливих 
застосувань марксистської методології. Не слід забувати, що ці 
пропозиції формувалися протягом майже сімдесяти літ: Лукач мав 
нагоду запізнатися з неокантіанством, неоідеалізмом Дільтея, філо
софією Гегеля, аби зрештою стати провідним теоретиком марксис
тської думки. Це позначається на характері його доробку. Це не 
стабільність готової системи, а процес формування світогляду, який 
поступово осягав усе нові аспекти дійсності й мистецтва.

Дьйордь Лукач як філософ-марксист не займався мистецькими 
справами як явищами самоцінними. Дослідження мистецтва мали 
становити елемент загальної концепції дійсності, концепції, яку 
вчений вибудовував протягом усього життя, починаючи зі студій
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над суспільною свідомістю («Історія і класова свідомість», 1923) 
аж до «Онтології суспільного буття», твору, залишеного в руко- 
писі й виданого посмертно. Філософія історії мала особливу вагу 
в естетичних пошуках Лукача: вона не лише була передумовою 
онтологічного положення, згідно з яким твір мистецва являє со
бою ніби озвучення певного історичного процесу, але також виз
начала його естетичну аксіологію та методологію.

Невипадково осмислення літератури й мистецтва займає істот
не місце в доробку філософа. Як вияв історичної ситуації твір є її 
цінним документом. Однак насамперед угорський естетик надавав 
творчості важливого значення в загальному процесі пізнання. Пе
реконання про зв’язок мистецтва з історичною гносеологією було 
причиною пильного зацікавлення цією сферою вже на початку нау
кової діяльності Лукача, в його працях, далеких від марксистського 
світогляду. З часом ці зацікавлення виділилися виразніше: учений зай
мався історією літератури й загальною теорією мистецтва, якій при
святив одну з своїх останніх праць -  «Die Eigenart des Asthetischen» (1963).

Особливо важливу роль відіграв Лукач в розвитку науки про 
літературу. Створив марксистську теорію історико-літературного 
процесу. Виробив своєрідну концепцію реалізму і практично її 
застосував у студіях з історії літератури. В критичних працях про
демонстрував методологію, яка істотно вплинула на різні відміни 
історизму XX століття.

На цих трьох проблемах тут хотілося б зосередити увагу. 
Доведеться обмежити розгляд багатства естетичної думки Лукача, 
який створив передумови генелогічних концепцій, подав цікаве 
трактування соціології літературних форм, зрештою не обмежу
вав своєї діяльності науковою теорією, а як марксист брав активну 
участь в окресленні обрисів соціалістичної літератури, брав участь 
у великих ідейних суперечках епохи революції, прилучався до куль
турної політики. Цих питань майже не торкаємося, відсилаючи 
читача до праць А. Бродськоїта С. Моравського [1]. В наших мірку
ваннях займаємося лише тією частиною доробку Лукача, котра 
пов’язана з марксистським світоглядом, лишаючи осторонь цілу 
низку питань, що їх розвивав філософ в часи свого зв’язку з дум
кою модернізму, філософією життя й неокантіанством. З погляду 
естетичної думки ця тематика так само цікава, як та, про яку має
мо намір писати. Однак у перспективі розвитку науки про літера
туру марксистські пропозиції Лукача відіграли суттєвішу роль. 
Важливо також, що Лукач розвивав (і відстоював) їх з нечуваною 
послідовністю до кінця життя.
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I

Згідно з провідним принципом Лукачевої теорії історико-літе- 
ратурного процесу літературний твір має значення лише у 
співвіднесеності з загальним історичним поступом, в якому він 
виконує певну функцію. Ключем до пізнання цього поступу є про
дуктивні відносини. Однак було б помилкою приписувати філосо
фу відому з позитивістських версій марксизму тезу про підпоряд
кованість мистецтва економічній практиці. Лукач цікавиться функ
цією, що її виконують літературні твори в історичному процесі: 
трактуються вони не як звичайні прояви обставин, що існують не
залежно від них самих, а як елементи діалектичної системи, не як 
наслідки первинних (природних чи суспільно-економічних) при
чин, а як ланки процесу, в якому все з усім пов’язане. Це можливо 
за розуміння історії як цілісної практики, діяльності, неодмінно 
пов’язаної з людською свідомістю.

Аналіз суспільної свідомості як чинника історичного процесу 
— це той момент у розмислах Лукача, який рішуче протиставляє 
його позитивізмові. У збірнику нарисів, виданому 1923 року, «Істо
рія і класова свідомість» («Geschichte und Klassenbewusstsein»), філо
соф піддав критиці категорії природної причинності та поняття факту. 
Показав, що відділення фактів од цінностей становить безплідну 
абстракцію, оперту на міт чистої емпірії та чистого споглядання. 
Пізнання, повторював за Марксом, завжди сполучене з актами оц
інювання, бо функціонує в системі суспільної практики. Дійсність 
є не сумою фактів, а системою цінностей, що визначають напря
мок її змін. Критерієм пізнання є категорія практики, в науці ролі 
об’єкта й суб’єкта нероздільні, вони є однаковою мірою елемента
ми історичного становлення [2].

У галузі естетики це означало відмову від теорії чинників (Ген) 
та від економізму і соціологізму (Каутський, Плеханов). Наголос 
на значенні інституцій свідомості в історичному процесі веде до ска
сування ще однієї аксіоми позитивістської науки: мистецтво є не 
стільки образом дійсності, скільки виразом світогляду як форми ко
лективного мислення, відповідної класовій практиці суспільства.

П іддаю чи  сумніву позитивістську естетику образу, Лукач не 
відмовляється від вивчення реалізму художніх творів, більше того, 
ставить реалістичні цінності у центр своєї аксіології. Це можливе 
при трактуванні мистецтва не як пасивного відбиття емпіричного 
світу, а як процесу пізнання, одного з тих складників суспільного 
життя, який розкриває суттєві тенденції розвитку. Оскільки ці тен-
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денції в остаточному підсумку виникають з боротьби класів, то й 
мистецький продукт слід розглядати в цьому контексті, як вираз 
класової свідомості.

Розвиток літератури безпосередньо пов’язаний зі становищем 
письменника. Це становище окремого індивіда, котрий стає при
четним завдяки своєму твору до сукупності суспільних процесів 
своєї доби. Його свідомість є результатом складної гри між чис
тою суб’єктивністю та формами мислення, притаманними групі, з 
якої він походить. В «Історії та класовій свідомості» Лукач вказує 
на оманливий характер індивідуальної свідомості. Психологічно 
вкорінена, вона керується спогляданням емпірії, розрізнених фактів 
та речей, неспроможна охопити їх глобальної пов’язаності, струк
тури історичного процесу. Хоч митцеві вона видається єдино автен
тичною свідомістю, безпосередньою й чистою формою відчуття світу, 
все ж по суті вона реіфікована, обмежена спогляданням поверхні 
дійсності. Адже: «Тільки в контексті, що сполучає різні факти сусп
ільного життя (як елементи історичного становлення) в цілісну сис
тему, можливе пізнання фактів як пізнання дійсності» [3].

Така емпірична, оманлива свідомість явлена в картині світу 
міщанських письменників періоду пізнього капіталізму. За Лука- 
чем Флобер, Золя, Джойс, Кафка, Дос Пассос описують дійсність 
як сукупність розрізнених фактів чи займаються нюансами психі
ки окремих індивідів без намагання ієрархізації відтворюваних 
явищ, без поєднання їх в історичне ціле [4]. Ця свідомість є на
слідком дії капіталістичної системи, в якій суспільні стосунки по
стають в уречевленій формі, як незалежні від людини, так само фа
талістичні, як і сили природи. Філософія позитивізму є для Лукача 
прикладом системи мислення, яка містифікує образ дійсності, спот
ворює її творчий, процесуальний та суспільний характер на ко
ристь картини світу, всебічно детермінованого законами природи.

Індивідуальна свідомість письменника постає з його класово
го становища: позиція вище згаданих творців прикметна тим, що 
їм не вдалося приєднатися до прогресивних процесів епохи, що 
живучи на узбіччі класових змагань, вони не спромоглися у своє
му художньому методі протидіяти капіталістичній реіфікації. Од
нак у принципі Лукач зауважує розрив між класовою свідомістю 
та індивідуальною:

Класова свідомість— це раціональна та адекватна реакція, яка має відпо
відати (fitre adjugie) певній типовій ситуації, обумовленій продуктивним про
цесом. Свідомість ця — не сума й не результат того, що окремі члени даного 
класу думають, заперечують тощо. Проте історично значимі дії класу врешті-
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решт визначаються цією свідомістю, а не одиничною думкою: ці дії можна 
пізнати лише у співвіднесенні з цією свідомістю [5].

Описуючи класову свідомість, Лукач не визначає її правди
вості чи фальші: йдеться про практичну цінність, яка не виключає 
ілюзорності чи відносності класового погляду. Ця свідомість прав
дива тією мірою, якою виникає з певного суспільного розвитку і 
відповідає певній групі. Вона може обернутися ідеологічною свідо
містю, коли буде спрямована на захист часткових інтересів певно
го класу, постаючи водночас у галузі політики, етики чи мистецтва 
як єдина свідомість певного суспільства [6].

Звертаючи увагу на функціональну й генетичну правдивість, 
радше відповідність певної свідомості становищу класу, Лукач од
нак не відмовляється від пошуків умов її онтологічної істинності, 
від вловлення моментів («типових ситуацій»), коли свідомість класу 
виражає й відтворює реальні тенденції історичного процесу:

При віднесенні свідомості до суспільних інституцій відкриваються дум
ки й почуття, які люди могли б плекати в певній життєвій ситуації, якби були 
спроможні чітко збагнути цю ситуацію та вимоги, які випливають з неї як 
стосовно безпосередніх дій, так і стосовно структури всього суспільства, відпо
відної цим вимогам; тож відкриваються думки тощо, відповідні об’єктивній 
ситуації [7].

Філософ не уточнює, який характер мала б свідомість, яку він 
означає як «свідомість потенційну»: чи вона є емпіричним фактом, 
справжньою свідомістю певного суспільного класу, здатною розп
ізнати структуру епохи, чи становить наукову абстракцію, різно
вид «ідеального типу», про який можемо судити лише на підставі 
його результатів. Це істотна недомовленість: вона суттєво позна
чається на Лукачевій методології історії. До цього питання ми ще 
повернемося пізніше. Зараз варто зазначити, що дослідник зай
мається насамперед індивідуальними виявами цієї «потенційної 
свідомості», такими як літературні твори чи філософські системи, а 
також її практичними продуктами, світоглядами, які безпосеред
ньо провадять до історичних дій, революцій та зламів.

Зв’язок «потенційної свідомості» з діяльністю революційних 
суспільних класів засвідчує рівень її слушності. «Лише той, хто 
має покликання й волю до творення майбутнього, може угледіти 
конкретну правду теперішнього» [8]. Особа, що виступає від імені 
революційного класу, реально причетна до його боротьби й зав
дань, має шанс пізнання об’єктивних закономірностей суспільно
го життя. Таким було становище буржуазних письменників у XVIII 
столітті: Дефо, Фільдінг, Свіфт, Лесаж, Лессінг [9] виражали ко
лективну свідомість войовничого капіталізму. Прилучившись до
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діяльності прогресивного на той час суспільного класу, чітко й 
правдиво бачили, за якими силами майбутнє.

Ситуація змінюється в другій половині XIX століття: вияля- 
ються класові суперечності, що виходять за межі боротьби феодал
ізму з капіталізмом, після періоду Весни Народів на політичну аре
ну виходять нові суспільні сили. Буржуазія, ще донедавна володію
чи об’єктивними пізнавальними можливостями (відповідник «по
тенційної свідомості»), за допомогою ідеології (лібералізм, органі
чна праця) захищає піддані загрозі економічні й політичні позиції. 
Пролетаріатові, зацікавленому в збуренні старих суспільних сто
сунків, усе більше сприяє об’єктивна можливість пізнання («потен
ційна свідомість»). Відповідно до цього стану історії інший тип куль
тури та інший тип літератури повинен відігравати прогресивну роль. 
Можна сподіватися, що це буде пролетарська література.

Однак тут чіткий плин міркувань уривається. Думки щодо літе
ратури, висловлені Лукачем, рівнобіжні до тієї «феноменології» 
суспільної свідомості, якою є «Geschichte und Klassenbewusstsein», 
вступали у взаємодію з історичними діагнозами. Між періодом 
просвітництва й другою половиною XIX століття творили такі 
письменники як Скотт, Стендаль, Бальзак, митці, класову прина
лежність яких визначити нелегко, які порвали з феодалізмом, а проте 
не ідентифікували себе з буржуазією; власне вони сформували ху
дожній напрямок, званий критичним реалізмом. Заслугою цих 
письменників було створення романів, у яких по-новаторськи яв
лено істотні для XIX століття риси суспільної практики. Не займа
ючи сторону жодного з тогочасних класів, подали вони разом з 
тим картину суспільства в міру об’єктивної можливості пізнання, 
картину-відповідник «потенційної свідомості» епохи. Цьому сприяв 
застосований у їх творчості метод. Розвиваючи міркування Марк
са й Енгельса про реалістичне письмо, Лукач твердить, що мистец
тво здатне вловити суть історичного процесу навіть всупереч кла
совим обмеженням автора, за умови, що той зосереджуватиметься 
на типових конфліктах епохи, що виводитиме характери згідно зі 
специфікою історичного моменту, що відтворить розташування сус
пільних станів та напруження між ними. Така можливість відкрита 
перед реалістичним романом; його здатність до пізнання дорівнює 
можливості наукової праці. Справжнє мистецтво неодмінно по
в’язане з правдою. Таку правду розкривають історичні романи 
Вальтера Скотта, літературні образи Стендаля, а передусім прой
нята історією (та економією) «Людська комедія» Бальзака [10].
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Реалізм стає критерієм оцінки літератури, що розвивається 
після Бальзака. Ця оцінка завжди пов’язується з питанням відно
шення письменника до обгрунтованої Лукачем «потенційної свідо
мості» епохи. Усякий художній твір є виразом суспільної свідо
мості. Остання однак внутрішньо неоднорідна, виявляється на ба
гатьох рівнях і в різних групових структурах. Лукач прагне ок
реслити умови набуття письменником такої форми художньої свідо
мості, якій би вдавалося розпізнавати й відтворювати провідні тен
денції історичного процесу. Реалістичний метод пов’язаний з жит
тєвою позицією письменника. Подібно до реалістів XVIII століття 
Бальзак був активним членом суспільства, вдавався до фінансових 
оборудок, писав для преси, бував у «світі». Набутий життєвий досвід 
дозволив йому створити максимально правдивий образ своєї доби. 
Протилежністю Бальзака був Флобер, який програмово відсторо
нювався від суспільного життя, проголошував першість неуперед- 
женого споглядання й красивої форми. Аналогічно виглядає ста
новище німецьких романтиків, які, підкреслюючи роль мистець
кої індивідуальності, відділялися від суспільства, впадаючи через 
це у свідомість оманливу, ілюзорну; їх доробок згодом викорис
товувався в реакційних історичних акціях (зв’язок романтизму з 
народженням фашизму). У новітні часи ця відірваність творця від 
суспільного життя поглиблюється, вони замикаються у внутріш
ньому колі мистецтва й художніх революцій. Література XX сто
ліття замість того, аби виражати світогляд, адекватний перемінам 
історії, захоплюється «холодним експериментом».

Тим більш важливі зусилля тих новітніх письменників, які не 
відмовляються від художнього осягнення історичних закономірно
стей. Це продовжувачі реалізму у XX столітті, такі як Томас Манн. 
Але також деякі представники напрямку, означуваного як соціалі
стичний реалізм — насамперед Горький. Лукач у цьому напрямку 
вбачав майбутнє літератури XX століття, але разом з тим скептич
но ставився до всякої тенденційної літератури, а в творах багатьох 
радянських письменників його вражав схематизм, перевага хви
линних політичних гасел над глибоким і детальним образом 
Дійсності. Такий образ лишався його літературним ідеалом аж до 
смерті. Він писав:

Йдеться тут насамперед про непідкупну, вільну від усякого снобізму ес
тетичну ретельність справді великих письменників та творців. В їх очах 
Дійсність, така, якою вона є насправді і в суть якої вони прагнули заглибитися 
шляхом копітких та проникливих досліджень, стоїть вище від найпалкіших 
особистих побажань. Сумлінність великого митця власне полягає в тому, що 
він дає змогу літературній постаті вільно розвиватися аж до логічного завер
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шення того розвитку, навіть якщо розвиток цей суперечить його поглядам та 
ілюзіям, на які налаштована його фантазія, його зовсім не обходить, що розві
юються його найглибші переконання, якщо вони суперечать правдивій та гли
бокій діалектиці дійсності [1 1 ].

2

Концепція історико-літературного процесу спиралася на до
робок літератури з часів античних до сучасності, але її основні 
положення вироблені на підставі художнього досвіду останніх двох 
століть. Цей досвід довів, що література, осмислювана в контексті 
загального історичного процесу, набуває значення у співвіднесе
ності з різнорідними структурами свідомості, які впливають на 
культурну діяльність людини. Істотним відкриттям Лукача була 
думка, що художня творчість є не лише виявом дії таких структур, 
але також у певних випадках може реально сприяти їх виникнен
ню. Йдеться про реалістичний метод і його роль у формуванні по
тенційної свідомості.

Концепція реалізму є осердям естетики Лукача. Ми її частко
во розглянули, ведучи мову про погляди вченого на історико-літе- 
ратурний процес. Ця теорія, вражаюче глобальна та послідовна, 
аж ніяк не була оригінальним вимислом Лукача. Вона стала на
слідком його літературних уподобань та філософської освіченості. 
Можна вказати на три її джерела: критична практика просвітницт
ва (Дідро, Лессінг), естетика Гегеля та висловлювання Маркса й 
Енгельса про мистецтво. Істотні її філософські передумови. Вони 
зосереджені у спільному для Гегеля й Маркса твердженні про нето
тожність емпіричного виміру існування та об’єктивних закономірно
стей історичного процесу. Лукач означив це як діалектику сутності 
та явища. Ця проблема з’являється у всіх його працях, починаючи з 
модерністських есеїв, зібраних у томі «Die Seele und die Fotmen» (1911), 
через «гегелівську» «Теорію роману» (1916), статті й книжки про ре
алістичний роман, писані в 30-х роках, аж по «Eigenart des 
Ascthetischen». Ось як сформулював її Лукач у написаному 1953 року 
«Вступі до естетичних праць Маркса й Енгельса»:

Реальна діалектика сутності та явища полягає в тому, що це однаковою 
мірою моменти об’єктивної дійсності, витвори дійсності, а не лише людської 
свідомості. Однак — і це положення діалектичного пізнання важливе — є 
різні рівні дійсності: є незворотна, минуща дійсність поверхова, дійсність 
миттєва, а є глибша, закономірно повторювана дійсність, хоч разом з мінли
вими обставинами змінюються її елементи й тенденції. [...] Отже справжнє 
мистецтво виявляє тенденцію, скеровану на глибоке й широке осягнення пред
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мету. Воно націлює на охоплення життя у всій його багатогранній універ
сальності. Таким чином, проникаючи якнайглибше, досліджує ті істотні мо
менти, що криються за явищами, але подає їх не абстрактно, не у відриві від 
явищ і в протиставленні їм, воно власне творить той живий діалектичний 
процес, у якому сутність переходить у явище і розкривається в явищі, так 
само як і другу сторону цього процесу, де явище у своїй мінливості розкриває 
власну сутність [12].

Друга частина цитованого фрагменту є повторенням твердження 
Гегеля про мистецтво як діяльне посередництво між тим, що за
гальне, суттєве, й тим, що одиничне, мінливе, конкретне. Це Ге
гель закріпив за мистецтвом важливі пізнавальні функції, це він 
сформулював концепцію типовості в літературі. Окреслюючи умови 
епічної творчості, німецький філософ спирався насамперед на дав
ню поезію, стверджуючи водночас, що сучасна епоха «прозаїчної 
свідомості» не сприяє розвитку поезії, та, передрікаючи її занепад, 
Лукач підхоплює гегелівський мотив «прозаїчних стосунків нині
шньої доби» й замислюється над тим, яким чином література може 
адаптуватися до цієї ситуації.

Постійно темою пошуків Лукача є протиставлення епосу й 
роману. У «Теорії роману» потрактував міт епосу як форми, що 
невимушено єднає суспільство в його уявленнях, прагненнях та 
ідеалах. Повторював за Гегелем, що капіталістичні відносини спри
чиняють відчуження індивідуальної свідомості, її відірваність від 
групи, руйнує безносередність, пов’язану з почуттям причетності 
До історичної спільноти, й прирікає особу на самотність. Метою 
роману має бути з’ясування й відновлення сенсу, який дав би змо
гу людині повернутися до гармонії, простоти й невимушеності [13]. 
«Теорія роману», подаючи перипетії літературних героїв і самих 
письменників у нові часи, закінчується песимістично: єдиним шан
сом захисту митця від відчуження дійсності є іронія, трактована як 
«коректура слабкості». Іронія подвійна: вона стосується як героїв 
роману, котрі зазнають поразки з огляду на неприйняття їх ідеалів 
реальним світом, так і автора, твір якого вказує на марність будь- 
якого протистояння прозі життя.

У написаній 1936 року праці «Роман як міщанська епопея» 
Лукач знов наголошує на цьому протистоянні, але радикально 
змінює оцінку й художній діагноз. Філософ знайшов у марксизмі 
ідеї, які дали йому змогу поглянути на особу в категоріях класо
вої та ідеологічної спільноти. Роман представлений як жанр герої
чний, бо його народження відповідає переможному світогляду 
буржуазії, в ретроспективі суспільного розвитку визнаного про
гресивним. Хоч «суперечності форми роману полягають власне в
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тому, що як міщанський епос він є епосом суспільства, що уне
можливлює епічну творчість» [14], все ж цей жанр наділений у нові 
часи функціями, які не поступаються тій важливій ролі, яку вико
нує епос в античному світі.

Сама функція роману однак відмінна від єднальної суспільної 
ролі античного мистецтва. Радикально змінилася історична ситуа
ція; література, що воліла б у нові часи гуртувати подібно епосу, 
була б змушена приглушувати актуальні суспільні суперечності і 
відтак впадати в оманливу свідомість. Завдання твору полягає в 
пізнанні таких суперечностей; хороший роман не оглядає реаль
ний світ, а створює його образ, відповідний прогресивній суспільній 
практиці. Ми вже згадували про те, що художнє пізнання дійсності 
має в літературі свою специфіку і вимагає конкретних способів 
вираження. Вони зумовлюють модель реалізму.

Поняття реалізму розглядається Лукачем у двох взаємопов’я
заних аспектах: змістовому та структурному. Про ідеологічне 
підгрунтя ми вже говорили раніше. Розглядаючи будову твору, 
Лукач твердить, що суттєвим принципом реалізму є типізація.

Людська постать стає типовим характером не тому, що являє собою якусь 
середньостатистичну величину індивідуальних рис людей, а власне тому, що в 
ній самій, в її характері та в її долі виявляються об’єктивні, історичні й типові 
риси її класу; вони виявляються одночасно і як об’єктивні сили, і як її власна, 
індивідуальна доля [15].

Цьому переконанню Лукач надав історіософського виміру у 
своїй останній праці, де писав:

Тенденція типізації в кожному акті художнього творення є універсаль
ною: у ньому загалом безпосередньо не присутня проблема зла й добра. Обо
в’язок тут схиляв виключно й безпосередньо до оприявлення всіх можливос
тей, притаманних людині в історично визначеному місці й так само історично 
визначеному часі, а саме до такого оприявлення, в якому невіддільно від істо
ричного hie et nunc, власне вловлюючи його, постало б вираження того, завдя
ки чому певне явище входить як суттєвий момент у плин розвитку людства і як 
таке може зафіксуватися в його пам’яті за допомогою твору мистецтва [16].

Реалізм, що грунтується на типізації, лишився для Лукача про
відним критерієм цінності твору. Наслідком такого підходу була 
своєрідна інтерпретація історії літератури. Лукач детально аналі
зує романну творчість XVIII й XIX століть. Проте звертає також 
увагу на твори, відмінні від цієї літературної моделі. Пише про 
романи Рабле й Сервантеса, означаючи такий тип творчості як «ре
алістичну фантастику», фантастичні фабули подаються там за до
помогою засобів, притаманних реалістичному мистецтву, таких 
як зображення персонажа в діянні (пригоди), відтворення світу з
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огляду на панівні в певну епоху історичні сили та ідейно-суспільні 
засади, характеристична функція деталей та історичного тла. Брак 
«зовнішньої правдоподібності» не послаблює ідейної та художньої 
функції творів Рабле й Сервантеса, тим більше, шо ці письменники 
виразно заявили про себе як про прихильників прогресу, дарма 
що він набув утопійного окреслення. Інший сенс має романтична 
фантастика, де боротьба з банальністю міщанського існування вза
галі виключає письменника з довколишнього світу, скеровуючи 
його до ностальгійних обширів уяви й перетворюючись на безси
лий, суб’єктивний протест.

Останні приклади ніби потьмарили модель реалізму, грунто
вану на типізації й вимогах мімезису. Читаючи праці Лукача, важ
ко відповісти на питання: письменник є реалістом завдяки відпові
дності свого художнього світогляду «потенційній свідомості» доби 
чи в зв’язку з літературною технікою, спрямованою на максималь
но вірогідне відтворення дійсності. Аналізуючи романи XIX сто
ліття, Лукач детально розглядає методи зображення подій. Гегелі
вський постулат про відтворення світу в діянні, через художню ак
цію, веде до протиставлення оповіді й опису та до знецінення цієї 
останньої техніки. Опис, який, за філософом, характеризується 
браком ієрархії тем і проблем, зосереджується на спогляданні ре
чей і станів, а не процесів, надаючи перевагу предметам, а не цілес
прямованим людським діям. Оповідь же відзначається динамізмом, 
цей метод передбачає неодмінний добір відтворюваних подій та 
предметів, добір, що здійснюється задля акції, котра є в романі 
відповідником та виразником історичної практики. Лукач заува
жує відповідність між описовим методом у романі та втіленням 
емпіричної, індивідуальної свідомості в добу пізнього капіталіз
му. У творчості Пруста, Кафки, Джойса

... слово стає суверенним і випадає з речення, речення приглушує й затьма
рює сенс епізоду, епізод набирає барв життя за рахунок цілісності, цілісність 
втрачає свої ознаки. Такі всі занепадницькі стилі — однаково нежиттєві, вібра
ція та багатство життя втиснуті в найдрібніші утворення, поза якими все вва
жається убогим, цілісність взагалі ніби мертва: ускладнена, виважена, штучна, 
реміснича [17].

Ремесло, художній експеримент, вільний вибір умовності, гру 
засобів виразності Лукач окреслює як недостеменний спосіб творен
ня. Іде в такому поцінуванні за філософським метром своєї молодості 
Гегелем, котрий недооцінював ролі засобів виразності стосовно відтво
рюваного світу і не раз підкреслював перевагу змісту над формою. 
Збігаються також історико-літературні оцінки: Лукач поділяє нехіть
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до романтизму автора «Лекцій з естетики». Єднає обох філософів на
самперед погляд на природу творчості. Достеменнісгь мистецтва зу
мовлюється його експресивним характером, форма має бути динамі
чно сполучена з історією, підказана письменникові об’єктивними си
лами, усім історичним процесом. Ідеалом творення був для Лукача, 
як і для Гегеля, момент, коли закон історії стає для митця його влас
ного волею, а доля — вибором. У «Теорії роману» писав:

Універсальність буття можлива лише там, де все однорідне до того, як буде 
охоплене формами, де ці форми є не принукою, а лише прийняттям свідомістю, 
висвітленням сутностей, котрі ніби непевні бентеги досі дрімали в глибинах 
того, що тепер має набути обрисів, де зрештою знання є гідністю, а гідність — 
щастям, відтак у красі виявляється сенс світу. Такий світ грецької філософії [18].

Хоч Лукач обрав предметом своїх досліджень суспільство, 
цілком відмінне від класичної Греції, хоч виробив марксистський 
інструментарій задля осягнення складності витворів того суспіль
ства, все ж античний ідеал ніби жеврів у підсвідомості дослідника, 
виявляючись в його аксіології та мистецьких прогнозах.

З

Відкриття й осмислення зв’язків між художніми структурами, 
такими як роди, жанри й стилі, та структурою суспільною, скрис
талізованою у світоглядах, було одним з основних досягнень Лу
кача. Взірцем тут була естетика Гегеля, де жанри потрактовано як 
форми оприявлення певних духовних сутностей, пов’язані з роз
витком ідеї, з реалізацією її поступу як у часовому вимірі, так і в 
плані суспільної організації. Лукач не вів мови про розвиток духу, 
як марксист цікавився насамперед структурою конкретного істо
ричного процесу та класовими суперечностями, що визначали цю 
структуру. А проте поділяв гегелівське переконання, що літера
турні форми не є умовностями, що вони, занурені в різні сфери сус
пільної свідомості, виражають спосіб організації й переживання світу 
в певному суспільстві. У нові часи вже ніхто не спроможний створи
ти достеменного епосу. Спроби наслідування античної трагедії в 
просвітництві («Емілія Галотті» Лессінга) попри прогресивні наміри 
творців закінчилися невдачею. Пов’язуючи кризу новітньої літера
тури з «пустими формальними іграшками», Лукач часто повторює, 
що вони є наслідком відходу митця від громади, від її актуальних 
ідей та досвіду, які (як відзначив у праці 1966 року) самі собою є для 
письменників джерелом адекватних літературних форм.
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Тим більше дивує переконання філософа, ніби єдиним жанром, 
що відповідає змінам суспільних структур у XX столітті, є орієн
тований на творчість Бальзака реалістичний роман. Динамічний 
розвиток літературних форм завішується, як можна судити з праць 
Лукача, в середині XIX століття. Саме тоді було вироблено ху
дожній метод, який має служити нормою та ідеалом для будь-якої 
вартісної творчості. При розгляді сучасної літератури вдало окрес
лена соціологія літературних фори змінюється нормативною поети
кою. Реалістичний метод ніби не підлягає світоглядним змінам та 
плинові часу. І водночас філософ проголошує радикальний естетич
ний історизм. Писав: «Усякий новий стиль виникає з життя під впли
вом суспільно-історичних обставин і є неодмінним наслідком сусп
ільного розвитку. Немає іманентної діалектики стилів» [19].

Неузгодженості в Лукача мали теоретичний характер, але зва
живши на перипетії долі вченого, слід згадати про практичні на
слідки його переконань. Дьйордь Лукач у 1933-1934 роках перебу
вав у Радянському Союзі. Власне там, після ознаймлення зі свіжо 
виданими текстами «Економіко-філософських рукописів» Маркса 
та «Німецької ідеології» Маркса й Енгельса, активно боровся, ра
зом з Ліфшицем, проти вульгарного соціологізму, успадкованого 
від естетики Плеханова, та проти класово-тенденційного підходу 
до літератури, культивованого в колі Жданова. Вказував на ен- 
гельсівську формулу реалізму як методу, що долає класові обме
ження письменника, в численних розправах писав про перемогу 
мистецтва над ідеологічними обумовленостями [20]. Разом з тим 
стосовно методів авангардного мистецтва виявляв «замкнену» по
зицію, заперечував творчі пошуки у сфері літературних форм. Така 
позиція, явлена як одна з можливих версій літературної критики, 
могла бути дискусійною чи прийнятною. Однак відстоювана пол
ітиком у час культурної революції, яку переживало молоде соціа
лістичне суспільство, мала наліт рішуче консервативний, утверд
жувала зразки традиційної літератури як єдино бажані для нового 
суспільства. Радикальний історизм змінювався такою ж радикаль
ною нормативністю.

Тому Лукачева критика авангарду викликала такий рішучий 
протест іншого марксиста, письменника й теоретика — Бертольда 
Брехта. Він сприйняв погляди Лукача як вираз консервативної 
свідомості, вказав на «формалізм» його концепції реалізму, підкрес
лив її апріорний та нормативний характер. Проникливо аналізує 
особливості реалістичної поетики, доходячи висновку, що деякі її 
риси (наприклад, умова індивідуальності персонажів) у новому
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суспільстві можуть взагалі бути не актуальні. У свою чергу про
довжує позицію такого «радикального естетичного історизму», але 
без його нормативних надмірностей:

Якби ми переймали форми Бальзака і Толстого без детального вивірення, 
то, мабуть, зморили б наших читачів— народ, що зрештою часто трапляється 
з цими письменниками. Реалізм не є чисто формальною проблемою. Копіюю
чи манеру письма цих реалістів, ми б перестали бути реалістами. Адже час 
плине, а якби не плинув, кепсько б велося тим, що не сидять за золотими 
столами. Методи зуживаються, стимули вичерпуються. Постають нові про
блеми й вимагають нових засобів. Змінюється дійсність; аби її відтворити, має 
змінитися спосіб відіворення. З нічого нічого не народжується, нове постає зі 
старого, але ж власне тому і є новим [2 1].

Погляд Брехта, його практичне відстоювання експерименту в 
мистецтві і й прийняття художнього авангардизму зумовлюється 
не лише відмінною теорією мистецтва. Це також інша інтерпрета
ція марксизму й вияв своєрідної «суспільної педагогіки».

Невипадково висловлювання Лукача порівнювалися з концеп
ціями Гегеля. Не йдеться тут про збіг тверджень, радше про їх соц
іологічну зумовленість. Лукач, незалежно від своєї революційної 
позиції, був філософом, належав до тієї особливої суспільної фор
мації, яка становила свого часу європейську інтелектуальну еліту. 
Переконаність у високій пізнавальній ролі письменника, у його 
духовній першості, зумовленій більшим знанням (показує іншим 
те, чого вони самі не бачать), по суті повторює характерний для 
XIX століття міт про роль інтелігенції, філософії, науки. Цьому 
відповідає концепція наставницької місії митця. Відкриваючи прав
ду всупереч оманливим тенденціям суспільної свідомості (емпірич
ної, буденної, популярної), він оповіщає її читачам. Брехт, навпа
ки, переконаний, що читачі (глядачі) не такі вже й далекі від прав
ди: наближаються до неї у життєвій практиці. Роль мистецтва по
лягає не в поданні готових образів (і відповідних їм висновків), а в 
заохоченні реципієнта до пізнання й діяння. Цього можна досягти 
насамперед за допомогою формальних прийомів, котрі дистанці- 
юють читача (глядача) від знаних, стереотипних уявлень (емпірич
ної свідомості?). Образ письменника — відкривача недоступного 
знання — замінюється типом митця-педагога, який провокує пуб
ліку на самостійний пошук правди.
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Дослідження Лукача істотно вплинули на методологію гумані
стики XX століття. Предметом зацікавлення стала «Історія і класова 
свідомість», перекладена на французьку й англійську на початку 
шістдесятих років. Прикметно, що звертаються насамперед до філо
софських пропозицій угорського дослідника, його історико-літера- 
турні студії, ніби лишаючи в тіні, закидаючи Лукачеві догматизм і 
нерозуміння новітнього мистецтва. Концепція конкретної структури 
історичного процесу, сформульована в «Історії і класовій свідомості», 
сприяла виникненню методу, що його Люсьєн Гольдман, французь
кий послідовник Лукача, визначив як «генетичний структуралізм» [22]. 
Вона знайшла застосування в студіях з історії філософії та суспільної 
думки. Спробуємо окреслити засади структурно-генетичної методо
логії, звертаючись до висловлювань самого Лукача. Порівняємо їх 
також з літературними розмислами філософа.

Цей дослідник, визнаючи безумовну потребу генетичних дос
ліджень в галузі літератури (що було наслідком його марксистської 
спрямованості), відійшов однак від традиції позитивістського ге- 
нетизму. Як пам’ятаємо, та методологія послуговувалася понят
тям механістичної причинності; поява певної причини безумовно 
мала викликати наслідок. Таке розуміння детермінізму було од
нією з характерних рис позитивістського натуралізму. Лукач ви
ходить з тези, що людських явищ не можна аналізувати в категор
іях ланцюга причин і наслідків, бо й ті, й другі не є ізольованими 
фактами, а функціонують у складній, визначеній суспільними відно
синами історичній структурі.

Існування й сутність, виникнення й вплив літератури можна зрозуміти й 
пояснити лише в загальноісторичній пов’язаності всієї системи. Виникнення й 
розвиток літератури невідоільні від загальноісторичного суспільного проце
су. Естетична сутність та естетична цінність літературних творів, а відтак і їх 
вплив — це ланки того загального, внутрішньо пов’язаного суспільного про
цесу, в якому свідома людина освоює світ [23].

В «Історії і класовій свідомості» Лукач писав, що метод осяг
нення сенсу окремих суспільних явищ полягає у введенні їх до ВИ
ЩОЇ структури, де, функціонуючи як структури нижчого рівня, ВОНИ 
набувають значення. Як виглядає це, коли йцеться про літературу?

Люсьєн Гольдман, актуалізуючи в книзі «Le Dieu cach6> думки 
Лукача, твердить, що аналіз художнього твору має бути доповне
ний з’ясуванням його ролі в певній історичній ситуації. Структур
ний аналіз переходить у генетичне дослідження тоді, коли структу
ру літературну (а також філософську) вводимо до якоїсь ширшої
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структури, такої як картина світу, структури, яка виявляється та
кож в інших творах культури певної доби. Картину світу можемо 
відтак описати як органічну єдність і пояснити її, співвідносячи з 
певним суспільним класом як єдністю суб’єктів, що переживають 
цю картину. У свою чергу цей клас функціонує у вищій суспільній 
структурі певної доби. Таким чином у трактуванні Гольдмана ті ж 
самі явища можуть на одному рівні розглядатися як неповторні 
структури, а потім — на вищому рівні — осмислюватися як вияв 
якихось типових ситуацій.

І Лукач, і Гольдман твердять, що відношення літератури до 
суспільно-історичної формації не є безпосереднім, що його опосе
редковують такі форми як класова свідомість, картина світу, світог
ляд. Література набуває значення насамперед завдяки співвіднесе
ності з подібними духовними структурами. Як зазначалося, Лукач 
послуговувався категорією «потенційної свідомості» як мисленої 
структури, відповідної об’єктивно-прогресивним тенденціям історії. 
У працях про літературу писав радше про «типові світогляди», що 
становлять мислені структури практичного спрямування, а не чисто 
теоретичного. Наскільки потенційна свідомість як певний науковий 
вимисел, що вказує на можливості істинного пізнання, не підлягає 
оцінюванню, настільки світогляди оцінюються Лукачем власне під 
кутом зору цієї об’єктивної можливості пізнання. Не всі світогляди 
чітко співвідносяться з суспільною практикою: в деяких випадках 
вони затьмарюють об’єктивні тенденції історії.

У системі поглядів Лукача категорія світогляду не досить ви
яснена. Аліна Бродська інтерпретує її таким чином:

Він [Лукач — З.М.] твердить, що в усякому суспільстві є певна кількість 
типових світоглядів, які становлять «слушну» реакцію класів (станів, про
шарків) на їх реальне становище в межах суспільної структури. Тож типовий 
суспільний світогляд є в розумінні Лукача визначеним, хоч і не обов’язково 
усвідомленим представниками класу, комплексом категорій посередництва та 
вибором проблематики пізнання. Суспільні світогляди становлять, на думку 
Лукача, підгрутн я індивідуальних картин світу. Тому індивідуальні витвори 
є змістовним та цілісним вираженням такої картини світу, що її підгрунтям є 
потенційна свідомість класу. Разом з тим власне вони — і тільки вони — 
здатні виявити більш чи менш чітко антиномії, не усвідомлювані членами 
класу чи такі, що переживаються ними суб’єктивно і є для них нерозв’язними. 
Адже ці антиномії характеризують потенційну свідомість класу та зумовлю
ються його об’єктивним становищем [24].

Тож літературний твір є виразом того, що існує в нескристал- 
ізованій формі поза ним як певна картина світу, якій притаманна 
важлива пізнавальна функція. Дослідникові належить сягнути цієї 
картини як посередниці між твором та конкретною структурою ісго-
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ричного процесу. Лукач зупиняється на цьому; прагне виробити 
критерії оцінки твору. Тут виникає нова неясність. Коли творчість 
письменнників-авангардистів є вираженням оманливої свідомості, 
то ця свідомість виявляється ніби поза волею митця, як наслідок 
історичної ситуації. З цього погляду вона не підлягає оцінюванню, 
можна її щонайбільше описати й пояснити. Якщо ж при тому перед 
письменниками ставиться альтернатива реалізму, то передбачаєть
ся, що вони здатні вивищитися над власними ідеологічними стерео
типами, мають вибір, як ідеологічний, так і мистецький. Таким чи
ном спростовується теза про світоглядну експресивність мистецтва.

В історико-літературних дослідженнях Лукач використовує два 
понятійних ряди. Це загальне вчення про розвиток суспільства, 
історичний матеріалізм, який сенс цього розвитку вбачає в пере
ході до все прогресивнішої історичної формації, а врешті-решт у 
перемозі пролетаріату. Другий ряд понять стосується структури 
літературного твору, означеного як реалістичний чи нереалістич
ний. Співвіднесеність цих двох рядів зумовлює певну аксіологічну 
практику. Вартісні твори безпосередньо виявлять світогляд про
гресивних суспільних класів (письменники XVIII століття) або ж 
за допомогою реалістичного методу формують художній світог
ляд, що відповідає «потенційній свідомості доби» (Стендаль, Баль- 
зак, Скотт). Нереалістичні твори виявляють оманливу свідомість, 
подають картину світу, далеку від осягнення своєї зумовленості та 
неспівмірну з практикою прогресивних суспільних верств [25].

Поєднання реалістичної творчості з прогресивними світогля
дами має в марксистській естетиці тривалі традиції. У книзі про 
історичний роман, у висловлюваннях про творчість Бальзака і 
Толстого Лукач переконливо обгрунтовує такий погляд. Та вик
ликає сумніви зв’язок «нереалістичного» письма зі світобаченням 
занепадницької буржуазії. Читаючи праці Лукача про кризу нові
тньої літератури, кризу, що коріниться ще в романтизмі і що з 
нею пов’язані впереміш із іменами Флобера й Золя імена Джойса 
й Кафки, неможливо позбутись враження, що <<дегуманізований», 
«фаталістичний», «приземлений» світогляд пізнього міщанства, 
який породжує такі різноманітні літературні форми, є уявною візією 
Дослідника, вигадкою, потрібного для підкреслення чеснот єдиного 
та єдино вартісного мистецтва, гідного наслідування в XX столітті 
— літератури критичного реалізму [26].

Однією із суттєвих дослідницьких засад Лукача було переко
нання, що про світогляд письменника слід судити на підставі анал
ізу твору. Твір справді набуває значення в контексті ширших істо
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ричних структур, та все ж функціонує там як своєрідна художня 
єдність. Така засада загалом відповідала різним версіям науки про 
літературу XIX століття. Не була вона чужа марксистській тра
диції: пізніша критика вважала великою заслугою Енгельса й Лен
іна той факт, що їм вдалося описати виявлений у творі світогляд, 
не підпадаючи під вплив відомої з життя ідеологчної позиції мит
ця. Інші марксистські дослідники, особливо Плеханов, чинили інак
ше: знаючи ідеологічну позицію письменника, їй підпорядковува
ли художні якості твору, сам твір трактуючи як рупор готових ідей. 
Парадокс полягає в тому, що Лукач, значно глибший від Плеха- 
нова, поставив себе в ще гірше методологічне становище. Дослід
жуючи твір, знаходив у ньому заздалегідь передбачену «хворобу» 
автора. Симпотомом декадентства, реіфікації, розламу свідомості 
була не так житєва позиція письменника, як його «нереалізм». Ес
тетичні уподобання визначили самоправний характер дальшого 
наукового прямування.

Важко однак перекреслити критичний і методологічний доро
бок великого вченого. Насамперед тому, що він становить доку
мент, а разом з тим спробу розв’язання усіх тих труднощів, з яки
ми стикнулися естетичні заохочення Маркса й Енгельса тоді, коли 
треба було за їх допомогою описати мистецтво, далеко не співмірне 
з художнім досвідом класиків історичного матеріалізму. Лукач 
прагнув створити таку модель науки про літературу, яка мала б 
уберегти від забуття і діалектичний метод, і естетичні уподобання 
Маркса й Енгельса. При тому ніби забув, що улюблений письмен
ник класиків, Бальзак, був для них самих митцем сучасним і до 
того ж осуджуваним сучасною йому критикою. Те, що для Маркса 
й Енгельса було художнім досвідом, для Лукача стало ідеалом, 
постулатом і зрештою нормою.

Складнощі літератури XX століття усе ж діставали Лукача, 
атакували його особливо гостро. У такій ситуації міг їх не допус
кати до свідомості, міг зосередитися на іншому художньому мате
ріалі, що зробили багато дослідників-марксистів, наприклад 
Джордж Томсон. Міг, як Арнольд Гаузер, написати історію мис
тецтва, відділяючи питання засобів виразності від проблем ідеоло
гічно підкутого змісту [27]. Міг, очевидно, обрати шлях Брехта (а 
також Теодора Адорно і Вальтера Бенжаміна [28]) й прийняти су
часне мистецтво, пов’язати марксистські ідеї з досвідом авангар
дизму, створити нову теорію мистецтва. Проте слід пам’ятати про 
те, що ані Брехт, ані Адорно, ані Бенжамін не були істориками 
літератури. В таких обставинах величезний доробок Лукача набу
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ває нового значення. Обсяг осмисленої творчості, створення теорії 
історико-літературного процесу, подолання позитивізму й вуль
гарного соціологізму — все це говорить на користь угорського 
філософа. Поцінування Лукача спирається не лише на філософію, 
але й на аналіз текстів.

Заслугою дослідника є створення соціології літературних форм 
як галузі дослідження зв’язку й напруги між суспільним розвит
ком та розвитком художніх структур. Навіть якщо ніяким чином 
не можемо згодитися з оцінками й класифікацією Лукача, гідне 
уваги й пошани те, що вони сформульовані на основі близьких 
нам літературних явищ. Ані Плеханов, ані Томсон, ані Гаузер не 
спонукають уже сьогоді до дискусії. Праці Лукача провокують її 
безнастанно [29]. В цьому сенсі він продовжує жити в сучасній гу
маністичній свідомості і в сучасному літературознавстві. А про
відна теза вченого про гомологію суспільної свідомості й розвит
ку художніх форм ще очікує на нове формулювання й розвиток.
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подається у книжці: Brodska А. О kryteriach realizmu w badaniach literackich. -  
Warszawa, 1966. -  S. 98 -  180. C. Моравський, готуючи фундаментальну моно
графію угорського філософа, опублікував низку статей, присвячених окре
мим питанням: Lukacs przed Lukacsem // Przeglqd Humanistyczny. -  1979. -  Z. 2 
(про формування естетичних поглядів філософа до і в момент його прилучен
ня до марксизму); Lukacsowska koncepcja realizmu (lata trzydzieste) // Odra. -1979. -  
Nr 2; Wiedenskie felietony Lukdcsa // Literature na gwiecie. -  1979. -  Nr 11; LukAcsa 
krucjata przeciw awangardzie // Pamî tnik Literacki. -  1979. -  Z. 3; Filozofia p62nego 
Lukacsa // Miesi ĉznik Literacki. -1979. -Nr 3 (про книжку «Eigenart des Asthedschen»); 
Lukdcs ogatunkach і rodzajachartystycznych//Ruch Literacki.-1979.-Z. 4,таін. Наша 
інтерпретація багато чим завдячує дослідженням Моравського та Бродської, 
хоч ми прагнули спиратися передусім на тексти самого Лукача: Teoria powiegci 
(1916) / Przel. GoSlicki J. -  Warszawa, 1968; Geschichte und Klassenbewusstsein (1923); 
Literature, philosophic, marxisme, 1922 -  1923. -  Paris, 1978 (французьке видання 
віденських нарисів Лукача); Исторический роман.—Москва, 1938; Thomas Mann. 
-  Paris, 1970; Wider den missverstandenden Realismus. -  Hamburg, 1958; статті: 
Realizm krytyczny w spoleczertstwie socjalistycznym // Studia filozoficzne. -  1957. -  Z. 
3; Ideologiczne podstawy awangardyzmu // Zeszyty Teoretyczno-Polityczne. -1957. -  Nr 
9-10; Opowiadanie czy opis // Przegl̂ d Humanistyczny. -  1959. -  Z. 4-5; Tragedia sztuki 
wspdlczesnej // Sztuka interpretacji / Red. Markiewicz H. -  T. 2. -  Krak6w, 1977, та 
ін.

2. Див.: Lukacs G. Histoire et conscience de classe. -  Paris, 1960; особливо 
нариси: La conscience de classe; La reification et la conscience du proletariat.

3. Там же.— C. 26.
4. Описуючи концепцію історико-літературного процесу, положення з 

«Історії і класової свідомості» доповнюємо твердженнями щодо літератури, 
загалом висловленими в пізніших працях. Про картину світу у Флобера, Золя, 
Джойса, Кафки, Дос Пассоса Лукач писав в есеї «Оповідь чи опис».

5. Lukdcs G. Historic et consience... — P. 73.
6. Там же. — C. 82,84. Лукач наголошує на практичному вимірі ідеології, 

її зв’язку з політикою й мораллю. Здається, в працях двадцятих років катего
рія класової свідомості має ширший вимір від поняття ідеології.

7. Там же. — С. 73.
8. Там же. — С. 251.
9. На тему розвитку роману у XVIII столітті Лукач писав у праці «Роман 

як міщанська епопея». Пишучи «Історію і класову свідомість», водночас вис
ловлював свої літературні міркування у віденському часописі «Rote Fahne». 
Про трагедію Лессінга «Емілія Галотті» писав: «Уперше постаті й конфлікти 
нового буржуазного класу стали предметом справжнього літературного 
втілення». Далі в статті Лукач тонко аналізує зв’язки між трагедією, котра не
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була міщанським жанром, та її використанням буржуазією як знаряддя кла
сової боротьби. Див.: Lukacs G. Littdrature, philosophic, marxisme... — P. 53...

10. Думку про епічну об’єктивність Бальзака Лукач висловив уже в ви
даній 1916 року «Теорії роману», де підкреслював, що епічна форма у цього 
письменника долає демонічне переплетіння людських доль. Див.: Lukacs. Теогіа 
powie$ci... — S. 101. У статті в «Rote Fahne» писав: «Втім він був у полоні 
передсудів сучасної йому буржуазії. Та оскільки його роман виражав стано
вище нового суспільного стану, там індивідуальна доля була невіддільна від 
суспільного процесу, бачення світу — від літературної творчості, чого не 
скажеш про письменників занепадницької буржуазної ідеології, які не спро
моглися віднайти єдності між літературною продукцією та суспільним жит
тям у самій субстанції твору і змушені були надолужувати брак цієї єдності 
чимось зовнішнім, теорією» (La gloire posthume de Balzak // Lukacs. Literature, 
philosophi... — P. 34 -  35). У цій статті Бальзак розглядається як прогресивний 
буржуазний письменник. У праці «Роман як міщанська епопея» Лукач твер
дить, що цей письменник не так виражав, як оголював «суперчності буржуаз
ного суспільства та їх неодмінні наслідки», що ніби виводило його на рівень 
«потенційної свідомості» нових суспільних класів. Див.: LukAcs G. Powie& jako 
mieszczaAska epopeja // W kr$gu socjologii literatuiy / Red. Mencwel A. -  T. 2. -  Warszawa, 
1977. -  S. 34-35; див. також: Лукач Д. Роман как мещанская епопея // Литера- 
турная знциклопедия. — Москва, 1935.

11. Luk6cs G. Wprowadzenie do pism estetycznych Marksa і Engelsa / Przel. 
Szewczukowa A. // Wsp<Wczesna teoria badari literackich za graniĉ . -  T. 2. -  S. 169. У 
1956 році Лукач написав розвідку «Критичний реалізм у соціалістичному 
суспільстві», де, схвалюючи творчість Горького, О. Толстого, Шолохова, Фед- 
іна, разом з тим гостро критикує тогочасну радянську літературу за «зраду» 
реалістичного методу, за тенденційність, характерну для «революційного ро
мантизму», котрий — як і всякий романтизм — за Лукачем «зневажає» ос
новні історичні зумовленості на користь пропагування ідеї.

12. Там же.—С. 161.
13. Пор.: «Епопея конструює універсальність життя, роман прагне її 

відкрити й реконструювати. Творчий акт спрямований тут на реальну струк
туру предмету — всякі пошуки суб’єктивно виражають лише те, що об’єктив
на універсальність життя і зв’язок, який єднає її з суб’єктами, не містять у собі 
нічого довільно гармонійного. Відтак необхідно, аби творчий акт вбирав усі 
пастки й провалля, які приносить історична ситуація, і яких не можна й не 
треба маскувати вивертами композиції. Таким чином основний сенс роману, 
той, що визначає його як форму, об’єктивується в психології персонажів: ці 
персонажі завжди перебувають у пошуку». Luk&cs G. Теогіа powiegci... — S. 52 
-  53. На тему іронії Лукач пише на с. 67-85. Слід визнати, що це одне з найглиб
ших міркувань стосовно парадоксів роману й літературної творчості. Так 
само слід оцінювати й міркування про час у романі (с. 114-125). Хоч Лукач у 
вступі до німецького перевидання «Теорії роману» (Берлін, 1963) відмежував
ся від багатьох наявних там спостережень, пов’язуючи їх з Geisteswissenschaften 
та гегельянством, слід сказати, що ця праця є проникливим і досі актуальним 
з’ясуванням становища роману та його поетики і що з цього погляду вона 
значно перевищує пізніші дослідження Лукача.
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14. Luk&s G. PowieScjako mieszczanska cpopcja... — S. 369. Протиставлення 
роману й епосу часто траплялося в марксистській теорії роману. Зустрічає
мося з ним також у поглядах Бахтіна.

15. Там же. — С. 376.
16. Luk&cs G. Przeslanki wlasnego gwiata dziei sztuki / Ttum. Juryі  J. // Studia 

Eatetyczne. -  1968. -  T. 5. -  S. 71.
17. Це цитата з Ніцше, наведена Лукачем у праці «Оповідь чи опис». Кон

цепція Лукача піддається критиці у статті: Lam A. Obrona awangardy // PrzegM 
Humanistyczny. -  1958. -  Z. 1. ~

18. Lukdcs G. Teoria powieSci... — S. 27.
19. Lukdcs G. Opowiadanie czy opis... — S. 63.
20. Цікаву інформацію щодо цього періоду життя Лукача містить згада

на стаття Моравського «Концепції реалізму (тридцяті роки)».
21. Brecht В. Wok6t teorii realizmu (1938) // Marksizm і literaturoznawstwo 

wsp6fczesne /Red. Lam A., Owczarek B. -  Warszawa, 1979. -  S. 99-100. Про полеміку 
Брехта з Лукачем див.: Mittenzwei W. Brecht -  Lukacs Debatte // Sinn und Form. 
-1967.—№ 1; Janion M. Humanistyka: poznanie і terapia. -  Warszawa, 1974. -  S. 188 
-198.

22. Див.: Goldmann L. Recherches dialectiques. -  Paris, 1959; також про 
практичне застосування структурно-генетичного методу у дослідженнях 
структури філософської й художньої думки XVII столітття: Le Dieu cach6. -  
Paris, 1955. Про метод Л. Гольдмана і його пов’язаність з філософією Лукача 
детально писала Бродська у цитованій книзі. Цікаве також порівняння генетич
ного структуралізму (Лукач) зі структуралізмом, грунтованим на лінгвістичній 
моделі. Див. про це: Z61kiewski S. Dwa strukturalizmy // Fakty і Mygli. -1965. -  Nr 24.

23. LukAcs G. Wprowadzenie do pism estetycznych Marksa і Engelsa... — S. 147.
24. Brodzka A. O kryteriach realizmu... — S. 151 -  152.
25. Спосіб поцінування Лукачем літератури інтерпретує С. Моравський 

у вище згаданій відомій статті «Хрестовий похід Лукача проти авангардиз
му» («Lukacsa krucjata przeciw awangardzie»). Прийнята ним естетична норма 
передбачала надто позитивне поцінування творів світоглядно хоч і «сумнів
них», але наділених «звитяжними» пізнавально-художніми цінностям; при 
тім не припускала подібних аксіологічних характеристик стосовно творів 
світоглядно невикристалізованих, з виразним запереченням status quo, але 
позбавлених таких пізнавально-художніх ціностей».

26. З подібним закидом стосовно творення дослідницьких вимислів, яки
ми є картини світу, покликані бути посередниками між певними суспільними 
структурами (верствами, класами) та витворами їх представників, зустрілася 
пропозиція Гольдмана, висловлена у книжці «Le Dieu cach^», де автор дошу
кується янсеністської картини світу, реалізованої у творчості Расіна та у філо
софії Паскаля, й покликаної виражати становище керівної верхівки у Франції 
XVII століття. Див.: Kolakowski L. Pascal і epistemologia historyczna // Studia 
Filozoficzne. -  1957. -  Z. 3.

27. Джордж Томсон, англійський історик літератури, написав книгу «Есхіл 
та Атени» (Варшава, 1956), де представив марксистську соціологію літерату
ри. Арнольд Гаузер — відомий марксистський історик мистецтва, автор «Сус
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пільної історії мистецтва» (Варшава, 1974), в трактуванні відношення між 
твором та ідеологією близький до Лукача.

28. Теодор Адорно та Вальтер Бенжамін були діячами так званої франк
фуртської школи, орієнтованої на поєднання марксизму з певними аспектами 
антропології та соціології культури. Адорно, окрім філософії, цікавився ес
тетикою музики, Бенжамін — мистецький критик і філософ, цікавився зокре
ма французьким мистецтвом XX століття та масовою культурою. Див.: Critical 
Sociology / Ed. by Connerton P. -  London, 1978; Benjamin W. Tw6rcajako wytworca 
/ Przel. Ortowski H. -  Poznari, 1975; Adorno T. Liryka і spolecznefistwo / Przd. Niklas
D. // W kr̂ gu socjologii literatury... — T. 2.

29. Про це свідчить вище згадана антологія Ляма та Овчарека «Марксизм 
і сучасне літературознавство», де представлено ряд грунтовних статей, які 
мають стосунок до марксистської методології літературних досліджень, які 
однак рідко коли поєднують теорію з практикою, до того ж — що найбильш 
парадоксально — майже не виходять за межі матеріалу, знаного класиками. 
Поруч з Марксом, Енгельсом, Леніним найчастіше цитованим автором є Лу
кач. La gloire posthume...



Р О С ІЙ С Ь К И Й  Ф О Р М Л Л Ш
Художнє сприйняття — це пере

живання форми.
Шкловський

У 1921 році молодий представник «формального методу» Ро
ман Якобсон писав:

Предметом науки про літературу є не література, а літературність, себто 
те, що робить даний твір саме літературним твором. Тим часом історики 
літератури загалом поводилися досі, як поліція, котра, бажаючи арештувати 
певну особу, на всяк випадок загрібає всіх і все, що виявилося в домі, а також 
випадкових перехожих з вулиці. Такі історики літератури брали все, що трап
лялося під руку, — побут, психологію, політику, філософію. Замість науки 
про літературу виникав конгломерат доморослих дисциплін. Ніби забувало
ся, що ці статті належать до відповідних наук — історії філософії, історії 
культури, психології тощо, і що останні, звичайно, можуть користуватися і 
пам’ятками літератури як другорядними, неповноцінними документами [1].

Відхід від історії літератури знаменував появу нової дисципл
іни: теорії літератури. Наука, що цікавиться «літературністю», 
відмовляється від історичних досліджень, пропонує пошуки загаль
них механізмів, які спричиняються до того, що певне висловлюван
ня є твором мистецтва. Визначаючи таким чином коло дослідження, 
нова наука виділяється зі вже відомої поетики. Остання цікавилася 
будовою творів, теорія літератури постає як теорія всякого літера
турного мистецтва. У своєму революційному експансіонізмі хотіла 
б відсіяти всі інші способи мовлення: єдиним предметом науки про 
літературу має бути система прийомів, що визначає конструкцію 
всякого можливого твору. Тоді не йдеться вже про конкретні твори 
та про конкретних авторів: об’єктом дослідження стає понадіндиві- 
дуальна система вираження, «поетична мова». Вона виділяється з 
емпіричного багатства літератури як теоретичний предмет.

Ось деякі історичні відомості. Пишучи про російську формаль
ну школу, маємо на увазі коло дослідників, згуртованих довкруг 
Общества изучения позтического язьїка (Опояз), що виникло в Пе
тербурзі 1917 року і що до нього належали Борис Бйхенбаум, Віктор 
Шкловський, Лев П. Якубінський, Борис Томашевський, Юрій 
Тинянов, а також група мовознавців, які з 1916 року працювали в
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Московському лінгвістичному колі, насамперед Ніколай Трубєц- 
кой, Роман Якобсон та літературознавець Осип Брік. Це наукове 
угрупування діяло з огляду на свідомий антипсихологізм, явле
ний у «Logische Untersuchungen» Гуссерля (російський переклад з’я
вився 1913 року). Цей антипсихологізм виявився насамперед у трак
туванні літературного твору як продукту, незалежного від проце
су творення, та в описі літературних засобів як об’єктивних та 
відокремлених від психіки творця культурних норм.

Поняття системи було введене в мовознавство. Дослідники з 
Московського лінгвістичного кола безпосердньо успадкували ба
гатий науковий інструментарій Потебні, Крушевського, Бодуена 
де Куртене. Одним з діячів цього кола був Трубєцкой, згодом фун
датор фонології. Відомий був також «Курс загального мовознав
ства» де Сосюра, опублікований в Женеві 1916 року. Формалісти 
покликалися також на погляди Шарля Балли. Це все певною мірою 
пояснює, чому «формальний метод» так пильно цікавився мовною 
структурою поезії і чому сама літературна творчість трактувалася 
в категоріях мови [2].

Зацікваленню поетичною мовою сприяла не лише теорія. Без
посередні імпульси напливали до формалістів з художньої практи
ки футуризму, з концепції «слів на волі» та «заумної мови», яку 
проголосили їхні близькі приятелі, поети В. Хлєбніков, В. Мая- 
ковський, А. Кручоних. Це була поезія, що свідомо поривала з об
разом, зображенням, символом на користь самочинної вартості зву
кового імпульсу, на користь мовного експерименту, зумовленого 
фонетичною грою, на користь поетичного переживання як пережи
вання чуттєвої форми. Невипадково це останнє переконання було 
висловлене ще на зорі «формалістичного руху» в статті Шкловсько- 
го «Воскресіння слова» («Воскрешение слова») -  1914 [3].

Усе це зумовлює назву доктрини. Вона була створена супро
тивниками напрямку, знаменуючи дослідження, що ігнорують зміст 
літературного твору задля конструкції, формальних утворень. 
Віктор Шкловський гордо підтвердив таку знаменність:

Літературний твір — це чиста форма, він є не річчю, не матеріалом, а 
співвідношенням матеріалів. І як усяке відношення, так і це — відношення 
нульового виміру. Тому байдуже, який масштаб твору, арифметичне значен
ня числівника й знаменника, важливе їх співвідношення. Жартівливі, трагічні, 
світові, камерні твори, протиставлення світа світові, чи кицьки каменю — 
рівні між собою [4].

Теоретичне гасло підтверджується дослідницькою практикою. 
Якубінський, Брік, Поліванов у статтях про поетичну мову підкрес
лювали семантичний характер естетичного переживання, котре мало
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бути емоційною реакцією на звук та конструкцію вірша. У статті 
«Про звуки поетичної мови» Якубінський писав:

Явища мови мають класифікуватися з урахуванням мети, якої прагне до
сягти мовець, коли послуговується своїми мовними уявленнями у кожному 
конкретному випадку. Коли це чисто практична мета порозуміння, маємо спра
ву з системою практичної мови, де мовні уявлення (звуки, морфологічні частки 
тощо) не мають самостійного значення і є лише засобом спілкування. Але мож
на собі уявити й інші мовні системи (а такі системи існують), де практична мета 
відходить на дальній план, а мовні зв’язки набувають самоцінності [5)7

Переконання в самодостатній цінності звукових структур на
ближає формальний метод до естетики Канта. Річ у тім, що Кант, 
підносячи в естетичному переживанні обрис, форму предмету, мало 
цікавився мовним аспектом поезії, розглядаючи цей аспект у кон
тексті символічних процесів. Дослідження XX століття, послуго
вуючись категорією самодостатньої функції (формалісти, Мукар- 
жовський та естетична функція, Якобсон і поетична функція), чут
тєвий обрис поезії завжди пов’язували з матерією мови.

Остання проблема дуже важлива. Адже йдеться про концеп
цію поетичної мови. Як зазначалось, вона трактується у формалізмі 
як система правил художнього виразу. У цьому сенсі це була кате
горія ширша від мови поезії, адекватна «літературності», себто 
комплексу прийомів, ще обертають мовне висловлювання на ху
дожній твір. При витоках формалізму такої виразності не було. 
Якубінський, наприклад, вважав, що поезія оперує своєрідним діа
лектом, протиставляючи його буденній мові. Описував цей діалект 
з огляду на його фонетичні й психофізіологічні властивості. Роман 
Якобсон у написаній 1926 році праці «Про чеський вірш» схилявся 
до думки про існування автономної системи мови поезії. Однак 
розумів її не натуралістично, як Якубінський, ладний приписува
ти поетичній мові властивості, що випливають з конкретних експ- 
іраційних засад, а «формалістично», себто як наслідок «умисних» 
операцій [6]. У тридцятих роках такий підхід був переглянутий. 
Мукаржовський та Якобсон піддали сумніву теорію поетичної мови 
як діалекту, доводячи, що поетична функція є художнім застосу
ванням засад загальної мови [7].

Перехід від ідеї класифікації мов до ідеї естетичного функціо
нування однієї загальної мови засвідчує еволюцію в науці про літе
ратуру: це вже був момент переоцінки формалізму. На початку 
своєї діяльності формальна школа, протиставляючи поетичну мову 
мові буденній, також радикально протиставляла літературу жит
тю. «Відчутна форма», форма поетична, мала впливати незалежно 
від змісту, більше того, змагаючись з ним, ламати життєві навички
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сприйняття, його почуття правдоподібності й краси. Асемантичнісгь 
означала такий художній вплив, у якому набував значення сам 
факт впливу (мистецтва), а не матеріал, підданий обробці.

Тут ще раз маємо звернутися до поняття форми. Борис Ейхен- 
баум визнає, що воно було надто невизначене. У висловлюваннях 
Шкловського йшлося про художню конструкцію, про взаємоза
лежність окремих складових літературного твору. Але той же 
Шкловський, пишучи про «принцип відчутності форми», мав на 
увазі — подібно до Якубінського — чуттєвий обрис поезії, проти
ставлені значенням звуки, матеріальні фонетичні структури. Ще 
іншого значення набувало поняття форми, коли воно протистав
лялося художньому матеріалу. Матеріалом поезії була мова, її 
індивідуальне використання — формою. Однак можна було сам 
матеріал потрактувати ширше, наприклад, як матеріал життєвий, 
переживання, фабулу, зміст, котрий підпорядковуючись художнь
ому опрацюванню, обертався .формою. Ось як узагальнив це пи
тання Лев Виготський:

Усе те, що митець стрічає готовим, слова, звуки, мандрівні фабули, зви
чайні образи і т.д. — усе це становить матеріал художнього твору аж до 
Думок, що криються в творі. Спосіб розташування й будови цього матеріалу 
означається як форма цього твору, знову ж таки незалежно від того, чи сто
сується це поняття розташування звуків у вірші чи розташування подій в 
оповіданні або думок у монолозі [8].

Таке розуміння поняття форми дозволяє перейти від пробле
матики мови поезії до питань художньої мови в широкому зна
ченні, трактованої як комплекс операцій (прийомів), здійснюваних 
літературою (мистецтвом) на матеріалі. На сцену виходить аналіз 
прози, що стає значним досягненням формалістів. Бо ж наскільки 
праці про поезію, спершу революційні, врешті-решт мусили повер
нутися до традиційних тем поетики, таких як евфонія, версифікація 
чи рима (незалежно від витонченості опрацювання цих тем), на
стільки еволюція оповідних форм була сферою мало дослідженою, 
адже популярні тоді підходи передбачали зацікавлення або зобра
жуваним в епіці світом (позитивістська історія літератури), або жан
ровою структурою, осмислюваною в категоріях вираження життя 
чи пізнання (гегелівська традиція, продовжувана Дільтеєм і всім нео- 
ідеалізмом, присутня також в «Теорії роману» Лукача — 1916). На 
початку XX століття єдиною спробою теорії прози була праця 
німецького дослідника В. Дібеліуса «Englische Romankunst» (1910).

Але спершу слід звернути увагу на фундаментальну для фор
малізму категорію прийому. Для Віктора Шкловського прийоми 
■— це мистецькі операції, що «збільшують складність і тривалість
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сприйняття, позаяк процес сприймання у мистецтві самодостатній 
і має бути продовжений» [9].

Завдання прийому в тому, аби форма стала відчутною, впли
вала на читача; твір перестає бути прозорим вікном у світ, це вже 
видима й помітна шибка, різновид скла і його молекулярна струк
тура. Наслідком впливу прийомів є деавтоматизація навичок сприй
маючого, його емоційне зворушення. Це відбувається насамперед 
завдяки операції «очуднення» («остранения»), себто «перенесення 
реального зв’язку до якоїсь умовної конструкції з метою загост
рення пізнання реального явища» [10]. Шкловський визнає, що не 
він вигадав категорію очуднення: раніше вона з’являлася в роман
тиків (Новаліс). У тридцятих роках питаннями подібного харак- 
туру зацікавився Брехт.

Літературність — це не лише прийом очуднення. Умисні ху
дожні комбінації стрічаються на кожному рівні твору, починаючи 
з фонетичного (звукова інструментовка, рима, ритм), через мор
фологічний (граматичні й лексичні тропи), синтаксичний (фігури) 
аж до композиції твору, яка у випадку епічних творів є особливо 
вдячним полем для застосування різного роду паралелізмів, амп- 
ліфікацій, еліпсів, ретардацій тощо. По суті, прийомом є всяка свідо
ма дія митця, отже і все мистецтво. За умови трактування його як 
майстерності, умисного використання правил, як техне. Античне 
розуміння мистецтва як діяльності, що спирається на знання, ожи
ває у формальній теорії всупереч поширеним у XIX столітті міме- 
тичним та експресивним теоріям. У XX столітті таке розуміння стає 
винятково тривким.

Прийоми не існують самі собою, їх цінність залежить від ре
акції сприймаючого, від його «зворушення». Тож виходить так, 
що мистецтво діє на засаді браку й дисонансу, за допомогою «мінус- 
прийомів». Ейхенбаум описав поетичний шлях Некрасова, який, 
дебютуючи в час панування постромантичної естетики, став по
мітним не тому, що старі поетичні методи замінив новими, ліпши
ми («глибшими», «вищими»), а тому, що відкинув саму «по
етичність», знизив тон ліричної поезії та наблизив її в лексичному 
аспекті до прози, що дозволило по-новому відчути сам вірш.

Дисонанс не як художній недолік, а як цілеспрямований намір 
поета набуває значення на тлі загальних літературних норм, нави
чок, що їх він порушує, деавтоматизує, спричиняючись таким чи
ном до нового естетичного сприйняття. Аналіз «мінус-прийомів» 
навів Ейхенбаума на висновок, що «Мистецтво живе на основі пе
реплетіння й протиставлення своїх традицій, розвиваючи й пере
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творюючи їх за принципами контрасту, пародії, порушення тра
диції, зміни. Воно не має жодного причинного зв’язку ані з «жит
тям», ані з «темпераментом», ані з «психологією» [11]. Ця «естети- 
зуюча» формула, спрямована проти популярного соціологізму й 
генетизму, надовго окреслила поле літературознавчих досліджень 
XX століття. Її продовженням є іманентний підхід структуралістів, 
кар’єра «історичної поетики» як науки про еволюцію літератур
них форм, студії над актуалізацією старих мотивів (топосів) та 
Давніх епічних форм у творчості великих письменників. Майстром 
подібного аналізу є Шкловський [12].

Формалістичні дослідження прози мали два спрямування. Пер
ше, започатковане Шкловським, займалося композицією епічних 
жанрів, таких як новела чи роман. Друге, пов’язане з особами Ей- 
хенбаума та Виноградова, цікавилося мовною структурою прозо
вих творів, розглядаючи її в контексті оповіді й позиції оповідача. 
В основі обох спрямувань були певні елементарні відмінності, де
тальний розгляд яких належить до значних набутків формалістич
ної поетики. Аналогічно до означеної вище різниці між матеріа
лом та формою Віктор Шкловський став розрізняти матеріал і 
художню тему (сюжет). Матеріалом певного літературного твору 
може бути «життя». Але не тільки воно: як свідчать праці про про
зу Бокаччо, Сервантеса й Стерна, в матеріал твору входять відомі 
фабульні схеми, буденні мотиви й перебіги подій (топи). Вони скла
дають фабулу твору. Однак

плин описуваних подій, навіть при розкритті їх причинного зв’язку — 
Це ще не тема. Темою можемо назвати лише пов’язаність усіх елементів ху
дожнього твору, що їх поєднує світогляд митця, його цілісне ставлення до 
Дійсності. Конструкція теми естетично обумовлена. Вдаючись до ретардації 
Дії роману за допомогою не лише інтриги чи вимушеного розлучення героїв 
або й аварії корабля, але й завдяки таким технічним засобам як переміщення 
розділів, творець використовує ті закони естетики, які зумовлюють компо
зиційні прийоми [13].

Певні інтерпретаційні труднощі пов’язані з категорією фабу
ли. Трактована як «плин описуваних подій», вона має становити 
елемент внутрішнього світу твору, теми. Фабула не є «життям», 
митець добирає події відповідно до певної ієрархії і лише потім 
компонує їх в художню систему. Борис Томашевський у своїй 
«Поетиці» (1925) однак стверджує, що одна й та сама фабула може 
бути викладена по-різному. Спільність фабул не означає тотож
ності творів. Томашевський вирізняє «художньо сконструйоване 
розташування подій у творі» [14] і називає його темою: це поняття 
сумарне, воно сполучає в єдине ціле словесний матеріал твору і
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пов’язані з ним значення (думка, зображений світ). Як і в Шкловсь
кого, фабула — це сукупність подій у їх взаємному внутрішньому 
зв’язку» [15]; це може бути зв’язок причинний чи тільки часовий. 
Елементарними складниками теми є мотиви: повязані з фабулою, 
вони означають перехід від однієї ситуації до іншої. У темі вони 
втрачають логічний чи часовий зв’язок задля художньої конструкції, 
яка безпосередньо впливає на свідомість читача.

«Система прийомів, що надає вірогідності введенню окремих 
мотивів та їх комплексів називається мотивуванням» [16]. Тома- 
шевський виділяє композиційне, реалістичне й художнє мотиву
вання. Він один з небагатьох формалістів, що цікавляться вірогід
ністю в літературі, але розуміє її згідно з тенденцією школи, як 
компроміс між об’єктивною життєвою можливістю й літератур
ною традицією. Автор «Поетики», зрозуміло, надає перевагу ху
дожньому мотивуванню. «Усякий реальний мотив має бути ніби 
вщеплений у конструкцію твору й специфічно освітлений. Сам вибір 
реалістичної теми має бути художньо зумовлений» [17].

Зосередження уваги на внутрішніх зв’язках твору, а не на його 
стосунку до дійсності зумовлює своєрідне подання героя. Літера
турна постать виникає з трансформації матеріалу в художню тему, 
є засобом «нанизування» мотивів, а з іншого боку є персоніфіко
ваним мотивуванням їх зв’язкїв. Як у Томашевського, так і в усіх 
працях Шкловського персонаж є похідною випадків, вчинків, подій: 
важить не так його психологічна вірогідність, як функція в пере
бігу акції [18].

Зазначені положення привели до теорії епічних жанрів. 
Шкловський, наприклад, створив теорію новели як поєднання мо
тивів, яке веде до несподіваної, парадоксальної розв’язки. Фор
малізм надихнув Володимира Проппа на створення «Морфології 
казки» (1928). Це спроба опису універсальної системи чарівної каз
ки, системи, що її реалізують окремі тексти. Подібно до Шкловсь
кого і Томашевського, а перед тим до великого дослідника фольк
лору Олександра Веселовського, Пропп намагається виділити 
складники казкової фабули, проте його не цікавлять тематичні 
складники — мотиви. Аналізуючи кількасот казок, доходить вис
новку, що в цих творах повторюються певні дійові схеми: це функції 
або «вчинки героя, окреслені під кутом зору їх важливості для плину 
дії». Казку як жанр визначає невелика кількість функцій (31); їх 
послідовність має сталий характер. Функції належать до незмінних 
елементів чарівної казки, незалежно від того, хто і як їх виконує. 
Персонажі та їх атрибути змінюються в конкретних казках. Функ-
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Ціональна пов’язаність творить інваріантну синтаксичну схему 
жанру: окремі казки є її варіантами [19].

Пропп досліджував фольклор, той тип літератури, де мало що 
можна сказати про цілеспрямовані художні заміри індивідуально
го творця. Дослідницький матеріал тут цілком підтверджував пе
реконання формальної школи, що література — це іманентна сис
тема, яку творять різного типу правила й схеми виразу, повторю
вані, автоматизовані чи актуалізовані в окремих творчих діях. Ця 
Думка під впливом Проппа ожила в сучасній семіотиці оповіді. 
Ожила як пошук у різнорідних, індивідуальних та конкретних зраз
ках фабульних текстів спільної моделі, що надає конкретиці необ
хідної логіки.

Формалісти вельми прислужилися дослідженню мовної струк
тури прозових творів, першим тут був Борис Ейхенбаум, що ана
лізував «мовлену оповідь» (сказ). У цьому жанрі акт оповіді є чин
ником, що формує фабулу твору. В оповідній ситуації «сказу» мова 
як мовлення конкретного оповідача рохрахована на такого ж кон
кретного слухача, а не на абстрактного читача. Текст містить 
відчутні прикмети порозуміння, пройнятий діалогом. Інтонацїї 
(тонічні порухи), семантика («народна етимологія», каламбур), 
лексика висуваються на перший план та активізують сприйняття, 
V такому типі творів слово стає важливішим за рїч, мовлення — за 
відтворюваний світ [20].

Проблему мовної природи літературних творів узагальнив 
Віктор Виноградов. Він увів категорію наратора як «оповідача» та 
«образу автора» як тієї частини особи письменника, яка виявляється 
в мовному оформленні твору. Способи вживання мови творять 
характеристики «суб’єктів мовлення» в літературі: з погляду «фор
малістичного» це характеристики іманентні, зумовлені конструк
цією творів. Однак вони не є семантично нейтральні: засвідчують 
зв’язки твору з традиціями мови й манерою літературного висло
ву. «Образ автора» — це літературна (мовна) роль письменника, 
виконана в певному творі або навіть і в усій творчості [21].

Михайло Бахтін розпочав свій науковий шлях з полеміки з 
формалізмом, а все ж можна констатувати очевидну подібність між 
міркуваннями Ейхенбаума й Виноградова та «Проблемами по
етики Достоєвського». Літературний твір як висловлювання серед 
інших висловлювань, мова як представлення суб’єкта мовлення, 
Діалог мов як діалог світоглядів — це були ті літературні феноме
ни, котрі, осмислювані поза жорсткою опозицією змісту й форми, 
відкрили поле дослідження романної семантики, нерозривно по-
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в’язаної з історичною людиною та світом її цінностей. Таким чи
ном формалізм породив дві протилежні тенденції: перша тракту
вала літературу як реалізацію понадособових схем та моделей, 
друга — як слово, отже як феномен, тісно пов’язаний з особистіс- 
ним, історично й ідеологічно зумовленим суб’єктом.

Праці Виноградова та Бахгіна з’явилися наприкінці 20-х років, 
коли формалізм уже втрачав «догматичне вістря», а первинний 
Іманентний дослідницький підхід доповнювався проблематикою 
зв’язків літератури з «життям». Сама категорія життя інакше ок
реслюється в «антиформаліста» Бахтіна (і його учня Волошино- 
ва), коли під «життям» розуміється суспільний контекст вислов
лювання та світоглядний характер слова [22], та інакше у Виног
радова, котрий реконструює образ автора на підставі даних тек
сту. Ще інакше пишеться про «життя» у працях Юрія Тинянова, 
дослідника мови вірша, котрий пильно зацікавився літературною 
еволюцією.

У статтях «Літературний факт» (1924) та «Про літературну ево
люцію» (1927) Тинянов зосереджується на історичних аспектах яви
ща літературності. Він тут розвиває положення інших формалістів, 
що, визначаючи літературність як систему прийомів, спрямованих 
на збудження цікавості читача, розуміли її динамічно, а не суб- 
станційно. Саме поняття прийому було відносним: і Шкловський, 
і Ейхенбаум вказували, що певні художні ефекти набувають зна
чення на тлі загальноприйнятих уявлень як їх заперечення, дисо
нанс, новина; ці ж ефекти згодом автоматизуються і втрачають ес
тетичну цінність, вже не сприймаються як живе мистецтво, творять 
репертуар шаблонів та схем, які можуть бути забуті або — як ка
зав Шкловський — відновлені в цілком новій ситуації й функції. 
Категорія прийому мала функціональний характер: коли писали, 
наприклад, про ретардацію чи паралелізм як про чинники збуд
ження уваги читача, не пов’язували цих операцій з жодним конк
ретним матеріалом. Паралелізм інакше реалізовувався в поезії 
(принцип звукових повторень) та інакше в прозі (в конструкції 
фабули). Конструктивні засади—динамічні, вони розбивають усякі 
спроби статичних дефініцій.

Усе це схилило Тинянова приділити увагу «літературному 
факту», а не універсально трактованій літературності. «Не слід, 
виходячи з поза- та надпітературних висот метафізичної естетики, 
силоміць «підбирати» до терміну «належні» явища. Термін конк
ретний, визначення еволюціонує, як еволюціонує сам літератур
ний факт» [23]. Літературний факт — це явище (твір, текст, вис
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ловлювання), яке відчувається в певній ситуації як літературне, ху
дожнє, на противагу до фактів щоденного життя. Він залежить не 
так від структури самого феномену, як від суспільних норм худож
ності, котрі — як свідчить історія літератури — змінюються залежно 
від епохи чи середовцща. Єдина стала риса усіх можливих літера
турних фактів — це те, що вони є мовними конструкціями.

Заум був завжди — у мові дітей, сектантів тощо, але тільки в наш час він 
став літературним фактом. І навпаки— те, що нині літературний факт, завтра 
стає звичайним буденним фактом, зникає з літератури. Шаради, логогрифи — 
Для нас дитяча гра, а в епоху Карамзіна, коли підносилися словесні тонкощі та 
гра прийомів, вони були літературним жанром [24].

Такий підхід позначається на картині літературної еволюції. 
Твір набуває значення на тлі «найближчого літературного ряду» 
та на тлі «ряду позалітературного» [25]. Контекстом для нього є 
такою ж мірою літературна традиція, як і буденна мовна стихія 
(позалітературний ряд). Література— це процес переміщення того, 
Що мовне, у сферу «літературного життя» та зворотна ексапсія того, 
Щ о «літературне», у сферу побутової мовної практики. Цей дина
мічний рух пов’язаний з історичною дійсністю, а не з суб’єктивно 
трактованою інтенцією письменника і не з його умисними худож
німи операціями. Літературні прийоми набувають значення на тлі 
особливостей читацького сприймання, особливостей, зумовлених 
нормами й традиціями літературного життя. Саме літературне 
життя — це не анклав поетів, а форма життя суспільного.

Тинянов розглядає історію літератури як процес визнання мов
них явищ, несумісних з нормами літературності певної епохи, та 
Деградації явищ «високомистецьких». Літературність окреслюється 
як результат взаємодії мови, літературної традиції та ситуації, як 
Функція. Навмисне підкреслюємо це твердження, позаяк значима, 
оперта на художній досвід та конкретну дослідницьку практику тео
рія Тинянова постала в період, коли інші течії літературознавства 
усе ще вірили в можливість вловлення того, що незмінне у кожно
му можливому літературному творі, що становить його сутність. 
Певно ж, тут ідеться про феноменологію Романа Інгардена. Якщо 
Для Тинянова взагалі існує якийсь сталий визначник літератури, то 
Це — як зазначалося — мовна структура твору. Цього явно замало; 
необхідні ретельні історичні дослідження для з’ясування, чому пев
на мовна конструкція визнана в певний період літературою.

Юрій Тинянов тісно співпрацював з Якобсоном. Обидва досл
ідники написали 1928 року статтю «Проблема изучения литерату- 
Рьі и язьїка», яка, опублікована в журналі «Новьій Леф», була
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комплексом передумов до тез Празької структуральної школи 
(1929). До того, в праці «Проблеми віршованої мови» (1924) Тиня- 
ков увів поняття «динамічної мовної структури»; це органічна си
стема складових вірша. У поетичному творі всі елементи взаємо
пов’язані й підпорядковані провідній конструктивній засаді. Фун
кція цієї засади полягає в деформації усіх чинників вірша таким 
чином, аби вони набували значення лише в співвіднесенні з ху
дожньою системою [26]. Тинянов оперує поняттям форми, але ро
зуміє його по-своєму: не як феномен, протиставлений змісту, і навіть 
не як художнє опанування матеріалу.

Єдність твору — це не замкнена симетрична система, це 
цілісність, яка динамічно розвивається; її складники поєднує не ста
тичний знак рівності та суми, їх сполучають зв’язки співвіднесе
ності та інтеграції. Форма літературного твору має бути усвідом
лена як динамічне явище [27].

Тиняновська форма — це структура. Вона набуває характеру 
значення не так стосовно змісту, як з огляду на функцію, яку вона 
виконує у сфері ширших структур, таких як літературний напря
мок, стиль епохи чи автора. В контексті літературного життя по
значає явища історичного характеру. Таким чином ми опиняємо
ся в центрі структуральної свідомості.

Епоха російського формалізму скінчилася досить швидко і не 
з наукових причин. Молода радянська держава підтримувала той 
тип літературних досліджень, які єднали мистецтво з суспільним жит
тям, з класовою боротьбою, які надавали перевагу питанням зобра
ження і зосереджувалися на змісті твору, на його ідеології. Пропо
зиції формалістів рідко відповідали таким вимогам. Але не можна 
звинувачувати в кризі формальної школи лише зовнішні обставини. 
Цей напрямок, схоже, вичерпався сам собою, творячи передумови 
дня концепцій, що явно виходили за межі його принципів.

Прикладом тут може служити соціологічна орієнтація Тиня
нова та його «структуральне» визначення твору. Але не тільки це. 
Йдеться також про ідею поетичної функції та проект лінгвістичної 
поетики Якобсона. Про морфологію казки Проппа та її семіотичні 
продовження. Про психологію мистецтва Виготського. І врешті 
про філософію слова Бахтіна. Велич формальної школи полягає у 
неабиякій інтелектуальній сназі, яка відкрила шлях великим літе
ратурознавчим теоріям XX століття.
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CTPYKTYPAAIAM
Але в чому виявляється по

етичність?..
Якобсон

Однією з прикмет мислення XX століття є надання переваги не 
причинно-наслідковим зв'язкам, а розгляду явищ як елементів пев
них систем, в їх одночасності та взаємопереплетінні. Поняття функції 
витісняє категорію генези. Предмети, спрямовані на виконання пев
них функцій, досліджуються як доцільні впорядкування елементів, 
які набувають значення в стосунку до цілісної структури, у свою 
чергу структура уявляється як мережа відношень між елементами. 
Отже структура — це порядок предмету; сам предмет можна розу
міти широко, як особистість, релігійний обряд, суспільні стосунки 
Доби чи твір мистецтва.

Так трактоване поняття структури походить з теорії організму 
— як системи елементів, спрямованої на виконання життєвих 
Функцій [1]. Риси структурного мислення даються взнаки в гуман
істиці з початку XX століття. Дільтей увів поняття психічної струк
тури, Коффка й Вертгаймер займалися так званою психологією 
обрису (гештальтпсихологією), Фройд означив структуру несвідо
мості та її функції, Інгарден описував органічну будову літератур
ного твору, а Лукач цікавився конкретною цілісністю історичного 
процесу, у сфері якої набувають значення окремі факти.

Настанова Лукача була типова для будь-яких структурних 
підходів; Клод Леві-Строс писав, що дослідження явищ культури 
має пройти дві фази: опис фактів у їх предметній конкретиці має 
переходити в аналіз цих фактів у загальному контексті явищ, що 
супроводжують їх появу [2]. Відмовляючись від категорії часової 
послідовності, прибічники методу вивчають вплив структури на її 
окремі елементи: це явище визначається як «структурна при
чинність» [3]. Суттєво також, що структура розглядається не як 
статичний феномен, а як комплекс можливих перетворень, яким 
підлягають складники без зміни характеру самої системи.

Онтологічному розумінню категорії структури можна проти
ставити її епістемологічний сенс. Йдеться, наприклад, про те, що
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«...поняття суспільної структури належить не до емпіричної 
дійсності, а до сконструйованих на її основі моделей» [4]. Струк
туралізм тут покликається на давне розрізнення «предмету дослід
ження» та «предмету дійсності». Предмет дослідження похідний 
стосовно наукового поступу, результат пізнання. В принципі та
кий предмет має відтворювати «неусвідомлену інфраструктуру» 
досліджуваного явища. Вона становить систему взаємопов'язаних 
елементів. З погляду епістемології осмислення цих зв'язків суттєв
іше за дослідження самих елементів. Відношення досліджуються в 
аспекті моделі; шукається формальна спорідненість між структу
рами різних типів та рівнів: такі відповідності між ними мають 
назву ізоморфних.

Таке розуміння тенденцій структурного розвитку рішуче 
відрізняється від «органічних» підходів початку XX століття. На
скільки ті підходи трактували людські діяння та їх витвори як не
повторні, індивідуальні цілісні системи, настільки новітній струк
туралізм націлений на пошук спільних (зразкових) рис в усій куль
турній діяльності людини, в мові, звичаях, економіці й мистецтві. 
Це пов'язано з відмінним поглядом на людську активність.

Загальне переконання, що певний факт набуває значення з ог
ляду на своє місце й функцію у вищій системі, під впливом мовоз
навства доповнилося положенням, згідно з яким культурна 
діяльність людини спрямована на порозуміння, а окремі діяння та 
їх витвори функціонують у суспільній комунікативній сфері. У про
цесі порозуміння основну роль виконують системи правил, які 
забезпечують надання інформації та її сприйняття. Ці системи існу
ють незалежно від індивідів, що ними послуговуються [5].

Як пише Леві-Строс, між загальною структурою історичного 
процесу та практичними діями конкретних індивідів виступає посе
редником концептуальна схема, яка суттєво впливає на порядок і 
характер суспільної активності [6]. Звідси також випливає положен
ня, що самі діяння та їх витвори слід розглядати не у їх психічній та 
історичній «конкретиці», а у співвіднесеності з оцією схемою (систе
мою правил), у сфері якої вони набувають характеру знаків.

Переконаність у символічному характері культурної діяльності, 
особливо мистецької, дуже давня: звертаючись до традиції, струк
туралісти суттєво її модифікують. Дієві норми набувають значен
ня не так у співвіднесенні з символізованими чи відтворюваними 
сутностями (як це описував Гегель), не так стосовно індивідів (пись
менників, митців, священиків), котрі в символі виявляють свою 
психіку (як подавала теорія виразу), як у контексті системи комун
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ікативних елементів та норм, що забезпечують, точніше уможлив
люють об'єктивний та загальний характер символізації. Відтак 
предмети культури, трактовані як знаки (символи), подаються з 
огляду на їх порядок, на розташування й функціональне викорис
тання норм комунікації, а не з огляду на виявлену, значиму, сим
волізовану сутність (вираження) [7].

І

Хоч структурне мислення нині характерне чи не для всіх галу
зей науки, пальму першості тут віддають мовознавству. Можна 
сказати, що тріумфальний поступ структуралізму XX століття роз
почався «Курсом загальної лінгвістики» Фердінанда де Сосюра, 
Циклом лекцій, прочитаних у Женеві в 1907-1911 роках та опублі
кованих посмертно унями професора в 1916 році. Спробуємо як
найкоротше викласти тези де Сосюра: нас цікавить не так лінгвістич
ний структуралізм, як його явні та безпосередні впливи на літера
турні дослідження.

І. Аби науково досліджувати мову, слід її трактувати як систе
му автономну, незалежну від зовнішньої дійсності. Значення сло
ва, яким доти вважався предмет — референт, у концепції де Сосю
ра зумовлене місцем знаку в системі, а не властивістю референта. 
Мова існує як система відмінностей:

Візьмемо елемент означаючий чи означуваний, мова не містить ані уяв
лень, ані звуків, які передували б мовній системі, містить лише понятійні 
відмінності та звукові відмінності, зумовлені цією системою. Те, що наявне в 
знаку завдяки уяві чи звуковому матеріалу, має менше значення ніж те, що 
наявне довкола нього в інших знаках [8].

Це визначення збігається з поняттям структури як єдності відно
шень, що домінують над окремими елементами. Ж. Мунен (G. 
Mounin) у своїй книзі про де Сосюра зауважує, шо женевський уче
ний вживає термін «система» для синхронного розгляду мови, а по
няття структури не виступає в його працях. Ця категорія введена в 
Мовознавство дослідниками празької школи структуралізму. В трак
туванні Ніколая Трубєцкого структура означала спосіб упорядкуван
ня відношень у фонологічній системі. Згодом поняття структури по
ширилося також на модель відношень у сфері висловлювання [9].

П. Аби виявляти свою думку та спілкуватися, слід опанувати 
систему мови. У випадку рідної мови це відбувається несвідомо. 
Окрім словника кожен мовець володіє знанням коду та метамов- 
них операцій. Кожен користувач мови є несвідомим граматиком.
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III. Індивідуальне мовлення (parole) є похідним та підпоряд
кованим стосовно системи мови (langue). Остання є загальною здат
ністю до вживання мови. Мовлення є емпіричною реалізацією цієї 
універсальної здатності. Лінгвісти повинні відділяти систему від 
мовлення: в мові криється те, що суттєве для всякої комунікатив
ної діяльності, позаяк вона є комплексом можливостей, тоді як 
мовлення — це випадкове використання цих можливостей, психо
фізіологічний аспект законів системи [10].

IV. Мова є для Сосюра предметом дослідження, визначеним 
певним поглядом. Цей погляд має синхронний характер, сприй
має мову як систему можливостей вислову, а не як конкретну мов
ну практику. Дослідник здійснює горизонтальний розтин, аби ви
ділити свій об'єкт із суспільного досвіду. Мову можна порівняти з 
іншою комплексною системою знаків, але не можна показати її 
історії. Діахронний підхід — це не те саме, що історична грамати
ка: він не стосується елементів мови, історії фактичного мовлення, 
а вивчає послідовність мовних систем.

Ж. Мунен називає де Сосюра «несвідомим структуралістом» 
(«Le structuraliste sans le savoir»). Це правда, що вчений з Женеви не 
послуговувався поняттям структури і явно не переймався «онто
логічним» чи «епістемологічним» сенсом цієї категорії. Однак його 
методологічні настанови надовго визначили аспект і спосіб осяг
нення предмету в гуманітарних науках. Це були настанови дослі
дження об'єктів культури іманентним чином, незалежно від існу
ючих обумовленостей. Це був постулат синхронних досліджень. І 
зрештою фундаментальне для всього структуралізму переконан
ня: людська діяльність— це реалізація сталих, наявних до неї кодів, 
систем, умовностей. Ця думка цілком виразно означається в твер
дженні: «Мова — це не діяльність мовця, це готовий продукт, па
сивно засвоєний індивідом» [11].

Якщо за Полем Валері погодимося, що «література є нічим 
іншим, як лише поширенням (extention) та застосуванням певних 
властивостей мови» [12], то завдання структурних досліджень пись
менницької творчості окреслюються чітко, а сама наука про літе
ратуру набуває доти не стріваної логіки. Ця логіка визначила про
цес рецепції думки де Сосюра в літературознавстві XX століття. 
Тут маємо дві фази:

Дослідники з Празького лінгвістичного кола (1926 — 1948) роз
почали свою діяльність з творчого розвитку й доповнення кон
цепцій де Сосюра на грунті мовознавства, водночас пропонуючи 
принципи дослідження поетичної мови як системи функціонально
го порозуміння стосовно етстетичних цінностей.
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Чеський структуралізм вніс вагомий вклад у розвиток теорії 
літератури й теорії літературної комунікації, вклад, який і донині 
Ще визначає класичні наукові позиції, явлені в «Теорії літератури» 
Веллека та Воррена чи в «Нарисі теорії літератури» Гловінського, 
Окопєнь-Славінської та Славінського.

Народження структурної лінгвістики тісно пов'язували з тео
рією знаку. На цю теорію посилалися вже празькі дослідники (Му- 
каржовський), але зі справжній розвитком семіотики стикаємося 
ПО другій світовій війні, коли такі вчені як Л. Єлмслев, Н. Хомсь- 
кий, Е. Бенвеніст чи А.Ю. Греймас [13] розвинули пропозиції де 
Соссюра, зосереджуючи увагу на значеннєвій структурі висловлю
вання та творенні сенсу. Поняття знакової системи поширилося на 
різні галузі культурної діяльності (література, аудіовізуальні мис
тецтва, обрядовість, мітологія); постала проблема узагальнення 
значень та семантичних трансформацій при переході з однієї систе
ми до іншої. Так трактована семіотика стала реалізацією сосюрі- 
вського проекту семіології як «науки, що вивчає життя знаків у 
Житті суспільства» [14].

Структуралізм та семіотика не є окремими доктринами, в га
лузі мовознавства їх можна вважати двома фазами розвитку мето
ду, запропонованого де Сосюром. Все ж варто пам'ятати, що існує 
також «нелінгвістична» семіотика, вчення, яке розвивалося неза
лежно від течій структуралізму (йдеться про теорію знаку Пірса), 
як і про те, що вчення, які послуговуються у XX столітті катего
рією структури (дослідження Лукача, Піаже, Мерло-Понті), не 
були неодмінно пов'язані з семіотикою, а навіть — як у випадку 
Лукача — виразно їй протистояли.

Також слід зазначити, що ані структуралізм, ані семіотика в 
принципі не були літературознавчими дисциплінами. Незалежно 
від своїх наукових джерел (психологія, лінгвістика) дуже швидко 
стали міжгалузевими методами і відтак потрапили до традиційної 
Проблематики теорії літератури. Інша річ, що кардинально пере
мінили цю проблематику.

2

Чеський структуралізм — наукова доктрина, що постала з 
Діяльності таких учених як Ніколай Трубецкой, Роман Якобсон, 
Вілем Матезіус, Богуслав Гавранек, Фелікс Водічка і Ян Мукар- 
Жовський, котрі згуртувалися у виниклому 1926 року Празькому 
лінгвістичному колі. У 1929 році на І Конгресі славістів ці вчені
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явили «Тези празького кола». Роком раніше Роман Якобсон, про
довжувач російського формалізму, написав разом з Юрієм Тиняно- 
вим статтю «Проблема изучения литератури и язика», яка була ніби 
пролегоменами до тез чеських структуралістів. В обох публікаціях 
відчутний вплив теорії де Сосюра. Слідом за метром з Женеви Якоб
сон і Тинянов повторюють, що задля історичного дослідження яко
гось факту культури належить насамперед з'ясувати закони систе
ми, до якої він належить. Щодо літератури тут виникають особливі 
вимоги: літературний твір є такою формою індивідуального вис
ловлювання, що належить як до системи мови, так і до системи есте
тичних норм та цінностей, пов'язаних з його появою й сприйнят
тям. Історичні студії завжди загрожують втратою того, що має бути 
суттєвою метою дослідження: самої літературності [15].

Структуралізм успадковує іманентний підхід формалізму. Успад
ковує також його зацікавленість мовною матерією літератури. Однак 
переформульовує проблематику: літературний твір, залежний від тра
диції та від системи мови, функціонує в суспільному процесі порозу
міння. Як і кожне висловлювання, літературний твір виконує комун
ікативну функцію, це повідомлення, що єднає відправника з одержу
вачем. Однак це повідомлення особливе. «Ця теорія свідчить, що по
етична мова тяжіє до увиразнення автономної цінності знаку, що всі 
рівні мовної системи, які в мові спілкування виконують лише служ
бову роль, набувають в поетичній мові автономної цінності тої чи 
іншої ваги» [16]. Поетичний твір виконує естетичну функцію, і вона 
визначає характер комунікативного зв'язку в поезії.

Ці загальні положення детально опрацьовані в працях чесь
кого літературознавця й естетика Яна Мукаржовського. У 1931 році 
він зазначив, що твір мистецтва — це «структура, себто система 
елементів, естетично актуалізованих та організованих у складну 
ієрархію, яка набуває цілісності завдяки домінуванню одного з еле
ментів над іншими» [17]. Категорія структури зумовлює новий 
підхід до художньої конструкції: виникає питання функції окре
мих елементів стосовно цілого, способу впливу домінанти та ієрар
хічної пов'язаності різних рівнів структури. Це питання особливе 
суттєве, коли йдеться про літературний твір, що є мовним текстом, 
який містить рівні фонологічний, морфологічний, лексичний, син
таксичний. Інша проблема пов'язана з участю складників худож
ньої структури в оформленні естетичної функції як провідної у творі.

Праці Мукаржовського поставали в тісному зв'язку з 
лінгвістичними осягненнями празьких дослідників. Одним з таких 
осягнень було відкриття фонології, науки про найменші елементи
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мови, фонеми, котрі, самі не наділені значенням, виконують дис- 
тинктивну функцію у творенні вищих систем, таких як морфема та 
вираз. Ця дисципліна, яку розробляв у Празькому колі Трубєц- 
кой [18], суттєво вплинула на пізніші версії структуралізму (Леві- 
Строс виводив з неї принципи структурного аналізу), але насам
перед безпосередньо запліднила дослідження поетичної мови на її 
найнижчих рівнях, переважно звукових.

У праці про «Май» Махи (1928) та в студії «Про поетичну 
мову» (1940) Мукаржовський тонко проаналізував роль таких чин
ників як звукова інструментовка, тембр. Інтонація, слововживан
ня й синтаксична будова у творенні значення тексту. Довів, що 
окремі елементи вірша (слово, речення, рядок) мають динамічний 
характер, підлягають законам значеннєвої акумуляції, відтак ко
жен елемент висловлення цілком розкриває свій сенс завдяки вход
женню до вищого складника. Дослідив роль контексту в поетично
му значенні. В праці «Поетичне називання та естетична функція 
мови» (1938) писав:

Внутрішній склад мовного знаку зовсім інший у поетичній мові, ніж у 
комунікативних висловлюваннях. В останніх на перший план виходить відно
шення назви до світу, а в поезії — зв'язок назви з контекстом сповіщення. [...] 
Цінність назви тут визначається лише тією роллю, яку вона відіграє в усій зна
ченнєвій системі твору [19].

Поетична функція моделює семантику твору. Літературний об
раз відзначає послаблений зв'язок з дійсністю, значеннєву динаміку 
контексту посилює розмаїття його співвіднесень: суттєвою рисою 
поезії є багатозначність. В літературній комунікації зв'язок твору з 
Дійсністю залежить не лише від творця: «Це співвіднесення тут знач
но помножується; твір викликає реалії, знані читачеві, але такі, що 
Жодним чином не можуть бути безпосередньо уявлені творцем, по- 
заяк вони є складовою частиною особистого досвіду читача» [20].

Відношення поетичного твору до дійсності опосередковане 
його особливою структурою. Тут грають роль всі елементи тексту, 
зокрема елементи неуявлювані, такі як евфонія та ритм; в живописі 
їм відповідає барва, в музиці — звук. Аналіз літературного твору 
не полягає у відтворенні його стосунку до світу; це також не чисто 
формальний аналіз:

...він набуває можливості з'ясування «формального», а проте конкретно
го «семантичного жесту», який організовує твір як динамічну єдність від найп
ростіших елементів до найзагальнішого плану. Попри свою позірну «фор
мальність» семантичний жест є чимось зовсім іншим, ніж форма, трактована як 
«зовнішнє вбрання» твору: він є семантичним фактом, значеннєвою інтенцією, 
хоч би й не чітко окресленою. А власне завдяки тому, шо має значеннєвий харак
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тер, уможливлює розуміння та означення зовнішніх зумовленостей твору — 
зв'язків з особою поета, з суспільством, з іншими галузями культури [21].

Наслідком структурного підходу є своєрідна соціологія літе
ратури. Вона представлена у книзі «Естетична функція, норма та 
цінність як суспільні факти» (1936). У першому формулюванні по
етичне мистецтво ніби не має нічого спільного з «позамистецькою» 
дійсністю. Як налаштованість на саме висловлювання поетична 
функція нейтралізує зв'язки тйору з зовнішнім світом. «Завдяки 
зображальній, експресивній та апелятивній функціям використан
ня мови входить в практичні сфери, натомість четверта функція [по
етична — З.М.] виривається з безпосередніх зв'язків з практикою» 
[22]. Мукаржовський підхоплює кантівський мотив «безінтересно- 
го зацікавлення» («das interesslose Wohlgefallen»). Однак всупереч 
Кантові твердить, що естетична позиція не є універсальним антро
пологічним феноменом, а — як і всі схильності людини — має 
історичні та суспільні межі. Зумовлена нормами й цінностями, що 
функціонують в певну епоху. Щоправда, вона стосується мистець
ких явищ, але їх сфера соціологічно вловима. Історія літератури 
показує, як змінюються уподобання публіки і як різні мовні струк
тури набувають естетичної значимості. Естетичність є історичним 
феноменом з огляду як на об'єкт, так і на суб'єкт мистецтва [23].

В теорії художньої комунікації рангом суб'єкта мистецтва над
ілений не лише творець: принципово новим є звернення уваги на 
читача як активного чинника «естетичності». «Структурою є на
самперед кожний окремий твір мистецтва як такий. Однак якщо 
він має розумітися як структура, мусить сприйматися, а також тво
ритися на тлі певних художніх умовностей (правил), продиктова
них традицією та прийнятих свідомістю творця й читача»[24]. Влас
не цю систему умовностей Мукаржовський називає «мовою мис
тецтва». У випадку поетичної мови це певна система виразу, над
будована над природною мовою та функціонально налаштована 
на естетичні завдання; мова, знаки якої «нахилені» над собою, пра
вила якої мають привернути увагу читача до конструкції худож
нього предмету. Така його суспільна функція: парадокс полягає в 
тому, що те, завдяки чому твір має відділятись від дійсності, його 
самодостатній характер, спирається по-суті на давню суспільну 
умову, котра створила категорію естетичності власне як таку.

Пишучи про суспільні джерела «естетичності», Мукаржовсь
кий звертає водночас увагу на той факт, що художні явища мо
жуть впливати на суспільне життя і що здатні в цій сфері виконува
ти функції, які виходять за межі чистої самодостаносгі. Анал|зую-
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чи чеську поезію XIX століття, дослідник твердить, що поетична 
мова «виявилася частиною системи народної мови як стале утво
рення, що має свій власний розвиок, і як поважний чинник розвит
ку людського мовлення загалом» [25]. Мукаржовський підкрес
лює, що поезія з її особливою мовною свідомістю відіграла вели
ку ролу у пробудженні народної свідомості чехів, яким одвічно 
загрожували австрійські впливи.

Будова літературного твору набуває в комунікативному трак
туванні нового мотивування й нового пояснення. Твір мистецтва є 
повідомленням: збудований так, аби його зрозумів сприймаючий. 
Разом з тим збудований так, аби сприймаючий зрозумів його як 
факт мистецький: це естетичне повідомлення. Комунікація пов'я
зує літературу з глобальною діяльністю людини, естетична функ
ція її з цієї діяльності виділяє: мистецтво стає своєрідним прихист
ком серед буденної практики [26].

Сприйняття мистецтва як комунікативної діяльності має в на
уці про літературу далекосяжні наслідки. Вона перестає цікавити
ся неповторним, творчим характером явищ мистецтва, нехтує їх 
зв'язками з особистістю письменника; зосереджує увагу на тих 
складниках твору і на тих аспектах літературної ситуації, які зу
мовлюють у літературі розуміння, сприйняття, «декодування». Літе
ратурна система постає як розташування норм та умовностей, 
спільних для автора (відправника) та читачів (одержувачів), як код 
[27]. Соціологія літератури є в цьому випадку соціологією комун
ікації. Це позначається на концепції історико-літературного про- 
цесу. Дослідники з празької школи визначили розвиток літерату
ри як розвиток естетичних структур і такій дефініції підпорядкува
ли всю проблематику, пов'язану з історичним та суспільним об
грунтуванням літературних явищ. Найбільш цікавим видається за
стосування структурної методології у трактуванні процесів роз
витку. Поєднання синхронного й діахронного ракурсів виявляєть
ся в категорії літературної структури, яка в дослідженнях Мукар
жовського, а згодом Фелікса Водічки трактується не лише як пред
мет, але також як процес. У статті «Про структуралізм» (1946) Му
каржовський писав:

У нашому розумінні структурою можна вважати лише такий комплекс еле
ментів, внутрішня рівнована якого має динамічний характер: переборює нега
разди й відновлюється. Єдність такого комплексу виявляється в діалектичних су
перечностях. З плином часу структура не втрачає своєї тотожності, тоді як її 
внутрішній порядок, взаємозалежність елементів безнастанно міниться [28].

Літературний твір є структурою не тому, що становить гото
ве, сформоване висловлювання, а тому, що творить діалектичну

227



значеннєву єдність, яка змінює свій сенс залежно від контесту; цим 
контекстом є вища літературна структура, означувана як течія, 
жанр, тенденція, як і пов'язані з цими системами норми й очіку
вання читача. Тож основною одиницею історичного процесу в літе
ратурі (і ширше — в мистецтві) є не окремий твір, а ця вища систе
ма, на тлі якої твір набуває значення. Тут переходимо до аналізу 
поглядів Водічки, висловлених у праці «Історія літератури, її про
блеми й завдання» (1942).

Згідно із загальною спрямованістю методу Водічка твердить, 
що літературна структура — це не емпіричне явище, а науковий 
предмет-:

Адже увага істориків літератури здавна зосереджена на чомусь такому, 
що існує поза літературними творами, як інтенційний набір усіх можливостей 
літературної творчості; його сфера обмежується творчістю одного автора, пев
ним жанром або ж періодом (романтизм, реалізм тощо). Такий підхід стосовно 
змін відношення плинних та сталих елементів літературної творчості послідов
но виявляють новіші напрямки літературної естетики, які щодо цього комплек
су документів, нематеріального, існуючого в свідомості читачів, а при тім відчут
ного у всіх літературних творах, вживають термін структурі»[29].

Літературна структура діє подібно до мови: художня практика 
становить реалізацію, актуалізацію або й заперечення іманентної для 
літератури системи можливостей. «В структурі літературного твору 
видно прояв розвитку літературної структури» [ЗО]. Творча діяльність 
розуміється як вплив структури на власні елементи.

Конкретні літературні твори набувають значень двох типів: 
перший тип — це значення, зумовлене відношенням твору до пер
винних тенденцій розвитку літературної структури. Його оцінює 
дослідник. Естетичне значення твору залежить від читача. Водічка 
повторює за Мукаржовським, що головною метою всіх творів є 
естетичний ефект. У його проекті історії літературт домінує іманен
тна перспектива, налаштовайість на сприйняття творів як функціо
нальних механізмів, що викликають цей ефект.

Оскільки естетична цінність твору визначається не лише тен
денціями розвитку структури, але й ставленням читачів, то історія 
літератури, зосереджена насамперед на описі літературних рядів, 
на інтерпретації руху структури, повинна брати до уваги також 
питання сприйняття, досліджувати стосунок публіки до літератур
них норм. Водічка також не вилучає зі свого проекту такої тради
ційної теми як генеза творів та їх зв'язки з історичною дійсністю. В 
іманентній перспективі ці проблеми однак набувають іншого фор
мулювання: йдеться про художню генезу (відношення до літера
турної традиції); автор трактується й розглядається у функції твор
ця. Ідеологія — як складник значеннєвої конструкції твору.
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Негативним джерелом структурної теорії історичного проце
су в літературі явно є позитивізм. Відрізняється вона також від 
концепцій, сформульованих на початку XX століття і навіть пізніше. 
Наприклад, Лукач, пишучи про те, що певний твір набуває зна
чення завдяки входженню до ширшої системи, мав на увазі цілісну 
конкретику історичного процесу, а не літературну структуру. Іма
нентна перспектива Водічки призводить до специфічного розумін
ня змін в літературі. Категорія літературної структури — це ніби 
синхронний розтин історії літератури. Інтерпретація літературно
го «становлення» як напруги між елементами тієї самої структури. 
•Як же окреслюється перехід до іншої, відмінної структури? Водіч- 
ка пише про механізм протиставлення як про причину змін літе
ратурних напрямків (наприклад, романтизм — класицизм), але в 
контексті ретельних досліджень окремої структури саме поняття 
протиставлення звучить абстрактно і невідомо, належить інтерп
ретувати його як історичний факт чи лише як суб'єктивне явище. 
Відтак розвиток літератури виглядає подібно до розвитку мови у 
Де Сосюра: це послідовність літературних систем. Таким чином 
синхронний ракурс переходить в діахронію. Проте діахронія не є 
історією і завжди викликає питання, як виглядають феномени пере
ходу, вичерпаності певної структури, заміни її іншою.

Мукаржовський намагався розв'язати цю проблему, посила
ючись на творчу особистість. Вона, а не структура є призвідцею 
змін, суб’єктом літературного процесу. Індивід проте не творить 
структури, навпаки, загалом реалізує можливості системи:

Теперішність завжди криє в собі своє минуле і майбутнє, у зв'язку з чим 
і порушення, викликані частковими суперечностями між намірами творця 
(поета) та попереднім станом структури, не вільні від обумовленості. Як ба
чимо, навіть заперечення існуючої поетичної структури в пенім сенсі передба
чає появу відповідних творчих індивідуальностей, здатних до реалізації пев
ної тенденції розвитку [31].

Індивід як суб'єкт, що актуалізує можливості системи, зміни 
ЯК наслідок тенденцій, що криються в сталій, хоч динамічній струк
турі, історія літератури як розташування структур і як їх (випад
кова) послідовність: усе це відповідає відношенням, які де Сосюр 
означив категоріям langue і parole. Цьому відповідає спосіб окрес
лення проблематики, аналогічний до синхронного кута зору. Зв'яз
ки науки про літературу з мовознавством набули в чеському струк
туралізмі подвійного обгрунтування. Література стала предметом 
лінгвістики, позаяк є мовною конструкцією. Література досліджу
валася за допомогою методів, що походять з лінгвістики, бо — як 
на Мукаржовського і Водічку — становила системну дійсність, 
структуру структур [32].
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з
Наукових концепцій Романа Якобсона не можна звести до 

положень чеського структуралізму, хоч він власне був одним з 
творців цієї школи. Мовознавець і літературознавець водночас, 
Якобсон вийшов з настанов російського формалізму, творчо пере
осмислив іх під час діяльності в Празькому лінгвістичному колі, 
аби завершити практично застосованими дослідженнями «поезії 
граматики».

Молодий Якобсон мав виразну методологічну свідомість: 
твердячи, що «предметом науки про літературу є не література, а 
літературність, себто те, що робить певний твір твором літератур
ним» [33], відділяв предмет дослідження від реального побутуван
ня літератури. Цій вказівці лишався вірним до кінця: полишаючи 
літературній критиці міркування про історичний та суспільний 
характер конкретних творів, цікавиться тим, що «перетворює сло
весне повідомлення на твір мистецтва» [34]. У 1920 році твердив: 
«Поезія — це мова в естетичній функції» [35], а 1933 року у статті 
«Що таке поезія?» писав: «Але в чому виявляється поетичність? — 
в тому, що слово відчувається як слово, а не лише як представник 
названого предмету чи як вибух емоції» [36]. Це визначення ли
шається у сфері наукових обріїв Мукаржовського: його підтверд
жує пізніше окреслення поетичної функції як «налаштованість 
(Einstellung) на саме повідомлення (комунікат), зосередженість на 
повідомленні задля нього самого» [37]. Але в цій же статті з'яв
ляється точніше визначення поетичності: «Поетична функція — це 
проекція принципу еквівалентності з осі вибору на вісь комбінації: 
еквівалентність стає провідним прийомом ряду» [38].

Аби вловити своєрідність наукової позиції Якобсона, треба 
здати собі справу з перевороту, який він вніс до традиційних «іде
ологій» поезії. Поетичність є однією з властивостей всякого вис
ловлювання. У свою чергу поетичний твір є нічим іншим, як сло
весним повідомленням. Як такий він реалізує загальні механізми 
мови та бере участь у звичайних процесах комунікації. Має відправ
ника та адресата, апелює до словесного коду, спільного для цих 
обох суб'єктів. Щось говорить, когось виражає і на когось впли
ває. Націлений на виконання певних завдань, окрім інформації 
(пізнавальна функція), виконує функції експресивну, апелятивну, 
фатичну, метамовну [39]. Як доцільно організований текст вико
нує також поетичну функцію; яка є «налаштованістю на саме по
відомлення». Ця функція виявляється у кожному висловлюванні
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як його естетична властивість, а в поетичному повідомленні стає 
Провідною.

Категорія налаштованості викликає різні питання. Підказує 
психологістські й релятивістські інтерпретації, Про чию налашто- 
ваність ідеться? Автора, котрий так будує висловлювання, аби воно 
естетично впливало на читача, чи й читача, котрий в особливій 
налаштованості сприймає структуру повідомлення, визнаючи її 
художньою [40]. Якобсон, антипсихологіст, ці сумніви лишає поза 
увагою, пише про налаштованість повідомлення на саме повідом
лення (комунікату на сам комунікат). Зосереджується на об'єктив
ному, а не суб'єктивному субстраті налаштованості, над тими ри
сами висловлювання, які обертають його на твір мистецтва.

Це мовні риси. Поетичне висловлювання певним чином вико
ристовує загальні механізми мови. У статті «Два аспекти мови і 
Два типи афатичних порушень» Якобсон приділяє увагу відношен
ню складників висловлювання до коду й до контексту:

Адресат зауважує, що певне висловлювання (сповіщення) являє собою 
комбінацію складових частин (речень, слів, фонем тощо), вибраних зі сховища 
усіх можливих складових частин (коду). Складники певного контексту пере
бувають між собою в стані суміжності, тоді як у субститутивному розмаїтті 
альтернатив знаки поєднані на засаді різної міри подібності — від рівнознач
ності синонімів до спільного ядра, характерного для антонімів [41].

У «сховищі усіх можливих складових частин» (в системі мови) 
переважають метафоричні відношення: тут елементи в певному сенсі 
еквівалентні, тож взаємозамінювані. В мовному плині переважа
ють відношення, грунтовані на метонімії (суміжності). Поезія є 
таким видом діяльності, де еквівалентність, характерна для відно
шення елементів у коді, переноситься в порядок дискурсу, що роз
вивається за принципом суміжності. Поетична функція — це мета
форизація мовного плину.

Якобсонівське використання категорій «метонімії» та «мета
фори» віддаляється від теоретико-літературної традиції. Метафора 
— це не поетичний троп, а ситуація, в якій два елементи мови по
єднуються на засаді подібності. Семантична подібність, властива 
метафорі у її традиційному значенні, це лише одна з можливостей 
«метафоричного процесу». Який емпіричний критерій цієї «мета
форизації дискурсу», характерної для поезії?

Поетична функція — це проекція принципу еквівалентності з осі вибору 
на вість комбінації: еквівалентність стає провідним прийомом ряду. В поезії 
склад дорівнює складові того самого раду, виразний наголос дорівнює виразно
му наголосу, так як і відсутність наголосу дорівнює відсутності наголосу... [42].

Поетичне повідомлення відзначається повторюваністю звуко
вих фігур, яка в свою чергу дає волю значеннєвій подібності; на
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приклад, римовані слова, у звичайній мові загалом семантично відда
лені, розкривають у поезії схожість означуваних об'єктів, рис, явищ.

...проекція звукових еквівалентностей на ряд як його конструктивна за
сада зумовлює неминучу семантичну еквівалентність, і в кожній мовній пло
щині кожен елемент ряду викликає одне з тих двох взаємозалежних відчуттів, 
яке Гопкінс слушно визначив як «порівняння в ім'я подібності» та «порівнян
ня в ім'я відмінності» [43].

Це викликає питання про відношення поетичного знаку й пред
мету. Як пам'ятаємо, поетична функція має «поглиблювати 
відчутність знаку», слово в поезії має відчуватися «як слово, а не 
як представник предмету». Тож на чому грунтуються семантичні 
ефекти поетичних заходів?

Здається, в працях Якобсона маємо справу з суттєвою різни
цею між явищем означення й значення. Відношення словесний знак 
—референт, таке істотне для всіх міметичних концепцій літерату
ри, замінюється «внутрішнім» відношенням: залежністю елементів 
позначення та значення, залежністю, яка конструює знак. Згідно з 
положеннями де Сосюра поетичні значення мають внутрішньомов- 
ний характер, є наслідком організації означаючих елементів [44]. 
Суттєву роль тут відіграють так звані граматичні значення, пов'я
зані з використанням лексичних та морфологічних категорій. Роз
ташування звукових відмінностей та подібностей зумовлює зна
ченнєві структури, що не так відображають «зовнішні» предмети, 
як творять іманентні, неповторні семантичні об'єкти. Поетичні за
ходи провадять до того ж до переоцінки «внутрішньої форми» сло
ва, тобто підкреслюють вагомість його морфем. Таким чином ху
дожні знаки набувають мотивування, невластивого довільній сис
темі мови.

В міркуваннях Якобсона означається проблема, яка з антич
них часів непокоїла різні теорії поезії. Це питання звукового сим
волізму. Якобсон пише про сематичне забарвлення окремих го
лосних (о — темне, є — світле), але проблема тут куди загальніша. 
Йдеться про сприйняття поезії як діяльності, що знімає умовний 
характер відношення елементів означаючих та означуваних і по
вертає значенню природне мотивування. Наголос на «внутрішній 
формі», парономазії, каламбури, анафори, епіфори, усякі різнови
ди паралелізму — все це засоби, що мають на меті підкреслення 
єдності між звуком та значенням.

Поезія не є виключною сферою, де дається взнаки звуковий символом, 
проте вона є сферою, де внутрішній зв’язок між звуком та значенням перехо
дить з прихованого стану в явний і виявляється найбільш відчутно та інтен
сивно. Більше від звичайного нагромадження певних видів фонетичних кате
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горій чи контрастного зіставлення двох протилежних видів категорій у зву
ковій тканині рядка, строфи чи всього поетичного твору, функціонує як 
«підводні течії значення» — згідно з образним висловом Едгара По [45].

Усі ці операції не перечать граматичній організації ряду, навпа
ки, вони є її творчим використанням: тому Якобсон пише, що деякі 
поети врівноважують відсутність лексичних тропів наявністю тропів 
граматичних, прихованих у морфологічній та синтаксичній струк
турі мови. Аналізуючи польську народну пісню «Ти підеш горою...» 
[46], Якобсон досліджує специфічно вжиті флексійні категорії, їх 
частість і позицію в рядку та строфі, розглядає фонологічну будову 
рим, звертає увагу на подібність та протилежність лексичних утво
рень. Повсякчас лишається у сфері структури вірша, окреслюючи 
його семантику, послуговується мовними, а не предметними опози
ціями. В інтерпретації значення не виходить за межі того, що вини
кає з принципів мови і що є їх витонченою й складною реалізацією. 
Розглядаючи твір на рівні організації, Якобсон досліджує умови 
творення поетичного сенсу, але не відтворює цього сенсу як єдино 
можливого прочитання вірша. В такому підході протиставляється 
всій літературній критиці: вказуючи на семантичні можливості по
езії, що криються в її будові, саме цією вказівкою обмежується.

Якобсон відмовляється від пошуків, які переважали в працях 
формалістів та в деяких текстах Мукаржовського: від пошуків по
етичної мови. Поетичність— це не система, діалект чи субкод мови, 
а функція. Є одна мова та багато функціональних практик [47]. Усі 
вони підлягають засадам граматики, хоч використовують її по- 
різному. Тож поетика як галузь, що вивчає структуру художнього 
висловлювання, має бути частиною мовознавства. Дослідження 
«поезії граматики» повинні творити «граматику поезії». Аналітич
на практика Якобсона, явлена також при розгляді польських віршів 
(Міцкевич, Словацький, Норвід, Тувім, Г алчинський), відзначаєть
ся точністю, рідко стріваною в міркуваннях про поезію.

Хочеться підкреслити, що Якобсон — структураліст. Його кон
цепція «граматичних значень» як фундаменту поетичності випе
реджає інші спроби досліджень семантики літературного вислову, 
трактованого як мовна конструкція. Одним із основних положень 
структуралізму, сформульованим ще де Сосюром. є твердження 
про несвідомий характер мовної діяльності. Природна мова, ясна 
річ, є суспільним набутком людини, але всі ті процеси мовлення, 
Що є для мовознавців нескінченним джерелом досліджень, здісню- 
ються ніби поза свідомістю індивіда, автоматично. Особливо це 
стосується звичайної комунікації, орієнтованої на ужитковий ха
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рактер мови. Одна з особливо цікавих статей Якобсона має назву 
«Structures linguistiques subliminales en poesie» («Підсвідомі мовні 
структури в поезії»). Предметом роздумів тут є народна пісня. 
Складна граматична й звукова будова твору й зумовлена нею ба
гатозначність виникла безрефлексійно, передаючись усно від поко
ління до покоління.

Схильність до безпосереднього й спонтанного сприйняття фактів, без 
раціонального розкриття процесів, що їх зумовлюють, не відокремлена в усній 
традиції та тих, що її передають. На рівні складних фонологічних і граматич
них структур у праці індивідуального поета інтуїція може відігравати роль 
основного, а часто навіть єдиного творчого чинника. Ці структури, що діють 
з особливою силою на рівні підсвідомості (au niveau subliminal), можуть фун
кціонувати без жодної участі логічного міркування чи предметного пізнання 
як у праці письменника, так і в сприйнятті чутливого читача [48].

Можливо, ця думка дещо з'ясовує в суперечці щодо поетич
ного генія. Якобсон підкреслює роль інтуїції та несвідомості в ху
дожньому творенні, але знов заперечує приписування цих рис лише 
окремим обранцям. Цей же геній відчувається в народній твор
чості, це «геній граматичний», здатність, яка потенційно жевріє в 
кожному користувачеві мови. Виникає питання про чинники, внас
лідок яких ті самі граматичні спроможності «продукують» поетів, 
та ще й поетів таких різних. Чи фонологічний та граматичний 
рівень, який в теорії Якобсона визначає семантику висловлюван
ня, не формується сам явищами зовнішнього характеру стосовно 
системи мови та принципів поетичного вислову, такими як епоха, 
світогляд, ідеологія?

Майже всі праці Якобсона доводять, що цей ретельний лінгвіст 
та прихильник «точних» досліджень у літературознавстві не обми
нав ролі історичних обставин у розвитку мистецтва. Драматична 
стаття про смерть Маяковського (1931), аналіз прози Пастернака 
(1935), розвідка про символізм Пушкіна (1937), зрештою найнові
ше (1970) порівняння художньої свідомості в поезії та малярстві зі 
свідомістю точних наук [49]. свідчать про виняткову чуйність дос
лідника до історичної специфіки, до пов'язаності поетичних форм з 
суспільними процесами. Оригінальність Якобсона полягає в тому, 
що він ніколи не обмежувався розглядом тематики й сюжету, а 
шукав відблисків становища поета в конструкції його творів. Про
те він надавав перевагу такому аналізові вірша, за якого своєрідна 
світоглядна діалектика поета поставала з будови його поезії.

Так було в працях про поезію Норвіда, так було у чудовій 
інтерпретації вірша Міцкевича «Вуста, що кричать за народ». Його 
не цікавила абияка поезія: сам вибір матеріалу засвідчував масш
таб його цінностей.
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... Структурна концепція літератури збагатилася також дослід
женнями художньої оповіді. Ця галузь, як і аналіз поезії, спираєть
ся на лінгвістичну модель. Повторюються терміни: парадигма — як 
розташування односпрямованих можливостей генерування тексту 
та синтагма — як ряд, організований за принципом прилеглості еле
ментів, що творять оповідь. Однак змінюються дослідницькі об'єкти: 
«поетична лінгвістика» займалася мовними рівнями тексту (фоно
логічним, морфологічним, синтаксичним). Досліджувала значеннєві 
ефекти, зумовлені положенням різних граматичних елементів у па
ралельних утвореннях. Звертала увагу на мікроструктуру твору. 
«Наратологічні» дослідження не обмежуються рівнем речення, трак
тують текст як глобальну семантичну структуру, граматику якої 
можна описати за зразком граматики речення.

Біля джерел цього роду досліджень бачимо ідеї зі сфери поети
ки («Морфологія казки» Проппа) та лінгвістики вислову. Спро
бою використання й поєднання цих двох різних імпульсів був текст 
Леві-Строса «Структура мітів» (1955) [50]. Трактуючи міт як мовне 
явище, етнолог окреслив у ньому два виміри. Горизонтальний вимір 
творить оповідь про минуле, невідворотну, скомпоновану як лан
цюг логічно пов'язаних подій. Це parole (мовлення) міту. Верти
кальний вимір творять різні версії тих самих елементів історії; 
мінливі форми виконують ідентичні функції, а повторювані дії 
відтворюють сталий та відворотний порядок цінностей певного 
суспільства. Вони являють собою langue (мову) міту. Кожен опо
відний елемент міту (мітем) функціонує стосовно цих двох вимірів: 
історія інтегрує мітеми, які в дистрибутивному (вертикальному) 
порядку становлять повторювані символи цінностей. Леві-Строс 
спирався у своїх міркуваннях на категорії де Сосюра. Структур
ний аналіз оповіді, грунтуючись на лінгвістичній моделі, має два 
підходи на вибір: може трактувати цю модель на засаді гомології, 
перекладаючи мовознавчі тонкощі на мову традиційної поетики. 
Здається, так чинять Клод Бремон, Ролан Барт і насамперед Цве- 
тан Тодоров. Другий підхід пропонує Альгірдас Греймас, подаю
чи аналіз, який спирається на лінгвістичне трактування висловлю
вання, вироблене в дослідженнях Єлмслева та Хомського.

Перша версія наратології грунтується на розрізненні двох ас
пектів твору:

На найбільш загальному рівні літературний твір має два аспекти: є водно
час історією й висловлюванням. Історією в тому сенсі, що відтворює певну 
Дійсність, ймовірні випадки, постаті, які так подаються, що ніби зливаються з
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постатями реального житія. Цю ж саму історію можна передати іншими засо
бами — наприклад, кінематографічними; можна дізнатися про неї з усної мови 
свідка, не втіленої в книжку. Однак твір є водночас висловлюванням: позаяк 
існує наратор, що викладає історію, а з іншого боку читач, який її сприймає. На 
цьому рівні важливіші вже не події, а спосіб їх подання наратором [51].

Поняття історії й висловлювання запозичив Тодоров з кон
цепції Бенвеніста, але, як сам зауважив, прообраз цих категорії 
можна угледіти в опозиції фабули й сюжету (художньої теми) у 
формалістів.

Чимало визначних дослідників літератури звертали увагу на 
стиль літературного висловлювання, трактованого як продукт твор
чої індивідуальності. На противагу ньому об'єктом зацікавлень 
структуралізму стає насамперед історія, трактована як незалежна 
від семіотичного матеріалу оповідь. Зразки аналізу такої оповіді 
подав Володимир Пропп. За його прикладом структуралісти зац
ікавилися фабульними схемами, характерними для певних корпусів 
текстів (місце казки займали комікси, детективи, сенсанційні оповіді, 
зібрання оповідань одного автора, наприклад «Декамерон»). Слідом 
за Проппом послуговувалися поняттям функції як найменшого 
сегменту історії, що стосується подій та випадків. Оповідь подаєть
ся як комбінація елементарних одиниць, які становлять парадигму 
певного корпусу текстів. Функції — це співвідносні одиниці: «Ду
шею всякої функції є її [...] зародок, те, що здатне збагатити оповідь 
дозрілим складником пізніше на тому ж або й на іншому рівні» 
[52]. Персонажі оповіді підпорядковані функціям: її визначає не 
так характер, як участь у певній сфері діянь. Відтак історія скла
дається з двох рівнів: рівня функції й рівня дії (персонажів, позаяк 
вони визначаються діянням). Це дозволяє трактувати оповідь як 
одне велике речення; структура історії певним чином відповідає 
граматичній структурі речення, грунтованій на присудку й підметі.

Опис історії як комбінації елементарних одиниць певного кор
пусу текстів не вичерпує аналізу конкретної оповіді. Інтегральним 
чинником тут є ведення оповіді або, як пише Барт, нарація. Вона 
вводить абстрактні фабульні схеми в систему істотних для певно
го суспільства цінностей, що виявляються в ситуації оповіді, кутах 
зору, літературній комунікації. «Граматика оповіді», зроджена 
універсальними, нелітературними кодами нарації, набуває значен
ня, коли актуалізується в системі літератури. Барт додає, що ця 
система завжди є функцією певного суспільного порядку.

Аналіз оповіді спирається на дистрибутивно-інтеграційну мо
дель. Першим кроком є виділення рівнів тексту та їх елементів (у 
Тодорова: історія й висловлювання, у Барга— рівень функції, рівень

236



постатей-актантів та рівень нарації). Другим — окреслення зв'язків 
між цими рівнями. Вони мають ієрархічний порядок: подібно до 
того, як у мові наріжна одиниця (наприклад, фонема) набуває зна
чення внаслідок її ведення до вищого рівня (наприклад, морфеми), 
так «...певна функція набуває значення лише тоді, коли бере участь 
У  загальній дії актанта; сама ж дія набуває свого остаточного сенсу, 
коли стає розказаною, ввіреною висловленню, що має свій власний 
код» [S3]. Сенс оповіді, хоч і виявляється цілком в кінці, зроджуєть
ся «впоперек» її ієрархічній структурі, окреслюється вертикально.

Приклади структурного аналізу наводить у своїх працях Тодо- 
ров. У статті «Категорії літературної оповіді», де подаються теоре
тичні пропозиції, автор звертається до композиції «Небезпечних 
зв’язків» де Лякльоса. Кількома роками пізніше з’явилася книжка 
«Граматика «Декамерона». В першій праці Тодоров детально об
мірковує рівні історії та висловлювання, аналізує відношення між 
діями й персонажами та часом, аспектом і способом ведення оповіді. 
У другій досліджує інтригу новели та «граматику» збірки Боккаччо. 
Вирізняє там три аспекти оповіді: семантичний (зміст), синтаксич
ний (комбінації наративних одиниць) та вербальний (стосується фраз 
переказу оповіді). Зосереджує увагу на синтаксисі нарації, абстрагу
ючись від мовного характеру його елементів й підпорядковуючи 
семантику синтаксичним конструкціям, Попри певну відмінність 
об'єктів дослідження («Небезпечні зв'язки» цікавлять Тодорова як 
літературна система, новели з «Декамерона» — як певні типи інтри
ги) дослідник доходить схожих методологічних висновків.

Оповідь грунтується на принципових суперечностях між її іма
нентною системою та «порядком життя». У випадку роману де Ляк
льоса літературна структура, репрезентуючи безумовні етичні й 
суспільні цінності, руйнується наприкінці твору: у «Небезпечних 
зв'язках» перемагає «порядок життя». В «Декамероні» дослідник 
розглядає розвиток чергових інтриг як порушення усталених сус
пільних приписів: ефект новели полягає в тому, що звичний поря
док піддається сумніву, завдяки несподіваному спрямуванню подій, 
зумовленому випадком чи законами логіки, непомітними в бу
денній суєті. Тодоров твердить, що сенс оповіді іманентний, що він 
постає з комбінації елементів та інтеграції їх рівнів. Його можна 
описати за допомогою синтаксичного аналізу. Останній не в змозі 
окреслити значення оповідного твору: воно твориться внаслідок 
зіткнення «системи оповіді» з нелітературним порядком. Таким 
чином новела виходить за межі літератури; як писемний текст вста
новлює нові норми та новий порядок [54].
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Альгірдас Греймас, один з творців генеративної поетики [55], 
інакше формулює об'єкт своїх зацікавлень. Прагне розглянути еле
ментарні семантичні структури, що генерують кожен тип нарації. 
Слідом за Єлмслевом визнає, що всяке висловлювання містить план 
вираження (маніфестації) та план змісту (іманентності); причому 
відповідність між цими двома планами не є неодмінною [56]. Грей
мас аналізує та описує значеннєві елементи та операції, властиві 
глибинним структурам висловлювань, відмінним у вираженні.

У «Структурній семантиці» (1966) дослідник розмірковує, яким 
чином з обмеженого репертуару семантичних одиниць можна 
утворити незліченну кількість текстів. Аналіз цих одиниць починає 
з виділення семів: вони творять елементи наріжних значеннєвих струк
тур, організованих за принципом опозиції (наявність та брак, зло й 
добро тощо). Семи не мають своїх відповідників у плані виражен
ня, лише їх комбінації, классеми, можуть бути заманіфестовані на 
цьому рівні. Греймас пише про два типи классем: це актанти (су
б'єкти дієвості) та предикати (інтегральні одиниці, такі як функції та 
кваліфікації). Елементарна наративна секвенція має, як і речення, 
складатися з пари цих семантичних елементів. У плані семіотичного 
вираження классемам відповідають лексеми: актанти реалізуються 
як наративні ролі, приписувані окремим акторам (персонажам 
оповіді), предикати — як конкретні дії та властивості. Один актант 
може маніфестуватися за допомогою різних акторів, один предикат 
— в різних поводженнях, наближених з огляду на наративну функ
цію (наприклад, умова, пошук, боротьба). Але й навпаки, один ак
тор, що виконує стосовно різних персонажів відмінні дії, може спо
лучати кілька актантів. Семантичні одиниці нарації мають, подібно 
до одиниць мовної системи, співвідносну цінність [57].

Греймас виділяє невелику кількість актантів, наявну в кожній 
оповіді (адресант — об'єкт — адресат; помічник — суб'єкт — суп
ротивник). їх репертуар творить семантичний універсум наратив- 
ного тексту. Він є свого роду парадигмою, по-різному реалізова
ною в конкретних оповідях. В глибинній структурі оповіді також 
можна описати тип пов'язаності цих актантів у наративні синтаг
ми: кількість функцій, як і кількість актантів, обмежена. Ось як виг
лядає аналіз фрагменту казки про безстрашного героя:

На епізод, котрий є мовною одиницею висловлювання, ми наклали мере
жу наративних одиниць семантичного характеру; вона дозволяє детальніше 
пізнати засоби кожної оповіді. Цей епізод, як видно, містить всі елементи, 
необхідні для її існування; їх три: розлучення, випробування, умова. Тож 
такий епізод становить (це одне з можливих визначень) автономну одиницю 
висловлювання: він може сам функціонувати як оповідь, а водночас може
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бути інтегрований як одна із складових частин в ширшу оповідь. Місце, яке 
він там займе, визначить його функцію в глобальній царині наративної струк
тури. Епізод, випадково тут наведений, вказує на поділ акторів (лексичних 
одиниць), продиктований актантами (семантичними одиницями засобів 
оповіді). Актант суб'єкт-герой представлений актором Сином, тоді як актант 
адресант [той, хто провокує випробування — З.М.] — це водночас актор 
Батько й актор Священик [58].

Актанти — це не лише особи. В семантачному універсумі тек
сту ролі помічника може виконувати здоров'я, любов, молодість, 
а супротивника — клопоти, хвороба, розчарування, власне абст
рактні категорії: зосереджені навколо семантичної опозиції, еле
ментами якої є смерть і життя. Так це виглядає в романах Бернано- 
са, що їх Греймас аналізував у «Структурній семантиці». Розгляд 
семантичного універсуму, що передбачає виділення в конкретно
му наративному тексті актантів та предикатів (функцій), не є мис
тецтвом для мистецтва: Греймас послуговується цим методом з 
метою реконструкції антропологічних моделей, що генерують 
оповіді, моделей понадлітературного виміру, які виявляються в 
різних типах семіотичної діяльності людини.

Звертаючись до тлумачної семантики Єлмслева, Греймас праг
не створити семантичну теорію, актуальну для всіх можливих опо
відей. Оскільки план змісту розділений з планом вираження, то одній 
семантиці може відповідати багато семіотик. Це дозволяє застосо
вувати метод до нелітературної нарації — візуальної, жестикуляц
ійної, до перебігів буденної комунікації (наприклад, спортивної 
трансляції). Підхід Греймаса зумовлений двома принципами. Пер
ший передбачає існування семантичних структур, незалежних від 
мовного вираження. Другий пов'язаний з переконанням, що куль
тура — це комплекс знакових систем, які маніфестують ці структу
ри: робота сенсу визначає всі види людської практики.

Задля точності варто додати, що розглянуті два рівні тексту 
(план змісту й план вираження) за Греймасом не вичерпують його 
структури. Французький дослідник ускладнив кожен з цих рівнів 
новим поділом: у плані змісту виділив не лише наративну грама
тику, але й ще глибший рівень логічних категорій та операцій, ак
туальний для всякого, не лише наративного тексту [59]. Для досл
ідника літератури істотнішим є інше доповнення. Греймас твер
дить, що та ж сама форма вираження (такі лексеми як актори та 
діяння) маніфестуються в різних семіотичних матеріалах. Тут у гру 
вступає субстанція вираження, якої генеративна поетика не брала 
до уваги. Граматика нарації мала транслінгвістичний характер. На 
противагу до Барта й Тодорова Греймас не займався рівнем літе
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ратурного висловлювання. Класифікації мовних рівнів тексту і 
трактуванню сенсу як явища, зумовленого їх інтеграцією, протис
тавив дослідження семантичної структури, яка криється в різних 
типах знакової артикуляції. Проте свідомий обмежень, до яких 
дослідника схиляє матеріал, писав: «Семіотик шукає сенсу, який 
від нього вислизає; вдається лише накреслити умови його існуван
ня, способи його маніфестації. Єдиним можливим об'єктом семіо
тики стають незліченні форми значення» [60].

У цьому ностальгійному визнанні виявилася основна дилема, 
що постає перед сучасною «семіологічною уявою». Семіотика 
приймає об'єктом своїх осягнень структури не так мовні, як ана
логічні мові. Досліджуючи тексти — впорядковані секвенції знаків 
— може зосереджувати увагу, як хотів Греймас, на значеннях і 
дошукуватися загальних для певної культури правил творення сен
су. Проте водночас, досліджуючи знаки, не може абстрагуватися 
від позначаючих елементів, матеріальних носіїв сенсу, що своєрід
но окреслюють кожен текст культури. Попри універсальні амбіції 
не може тікати від «незліченних форм значення».
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СЕМ ІОТИКА
...наука, що досліджує життя 

знаків у сфері суспільного життя...
де Сосюр

І

Розглядаючи відношення між теорією знаків та наукою про 
літературу, повернемося до проекту Фердінанда де Сосюра. Він 
формулює це відношення так:

Якщо хтось прагне розкрити справжню природу мови, йому слід насам
перед з’ясувати, що саме в мові є спільним з усіма іншими однопорядковими 
системами. [...] Завдяки цьому буде не лише внесено ясність у проблеми лінгвісти
ки, але, на нашу думку, при розгляді обрядів, звичаїв тощо як знаків усі ці 
явища також постануть у новому світлі, а звідси виникне потреба об’єднати 
їх у межах семіології та пояснити законами цієї науки [1].

Семіологія де Сосюра тісно пов'язана зі структурною лінгвісти
кою. Основні категорії цієї науки, такі як система і висловлюван
ня, визначають поняття знаку, у свою чергу концепція знаку відби
вається на трактуванні системи. У попередньому розділі простеже- 
но вияв структуралізму у літературних дослідженнях. Ця методо
логія відносно незалежна від семіотичних концепцій, хоч мовоз
навство доводить, що не можна керуватися положеннями структу
ралізму, ігноруючи теорію знаку. Все ж виникнення семіотики не 
пов'язане саме зі структуралізмом, її американський творець Чарлз 
Сендерс Пірс був філософом та логіком; він розробив найза- 
гальніші принципи теорії знаку на основі такого віддаленого від 
структуралізму філософського напрямку як прагматизм. У свою 
чергу де Сосюр вважав, що семіологія, загальніша від мовознав
ства, має бути частиною суспільної психології.

У всьому тому найзначнішим є факт, що хоч логічна семіоти
ка Пірса й грунтована на лінгвістичних дослідженнях семіологія 
де Сосюра постали як наукові теорії цілком незалежно, все ж ви
никли майже одночасно. Пірс жив у 1874-1914 роках, де Сосюр у 
і 857-1913. Це диктує потребу порівняння обох теорій [2].

Почнімо з серії цитат. Як пам'ятаємо, де Сосюр писав: «Мов
ний знак поєднує не річ і назву, а поняття й акустичний образ» [3].
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«Ми пропонуємо залишити слово знак (signe) для назви цілого, а 
терміни поняття та акустичний образ замінити відповідно на по
значене (сигнифікат) і позначення (сигнифікант)» [4].

Визначення де Сосюра не є логічною дефініцією знаку: гово
рячи про його будову, нічого не каже про функцію. Тут треба звер
нутися до концепції Пірса: «Знак чи репрезентант є чимось, що для 
когось замінює щось у певному відношенні або з огляду на певну 
властивість» [5].

Значення знаку не стосується десигнату (предмету): існують 
знаки без віднесення. За Пірсом «значенням знаку є інший знак, на 
який його можна перекласти» [6]. За Сосюром значення знаку — 
Це просто поняття; як складник знаку воно є поняттям внутрішньо- 
мовним. Де Сосюр цікавиться передусім цінністю знаку:

...можна і за слово здобути щось на нього несхоже, наприклад — понят
тя. З іншого боку, слово можна порівняти і з чимось однорідним — з іншим 
словом. Отже, вартість слова визначається не лише засвідченням того, що його 
можна «обміняти» на те чи інше поняття, тобто що воно має певне значення; 
його треба ще порівняти зі схожими на нього цінностями: з іншими словами, 
які йому протистоять. Його зміст по-справжньому визначається лише завдя
ки опорі на те, що існує поза ним. Як складник системи слово має не лише 
значення, — але — і насамперед — вартість, а це вже дещо цілком інше [7].

Лінгвіст загалом схильний зводити значення слова до його си
стемної цінності: «..поняття не має нічого споконвічного, воно є 
лише мовною вартістю, визначеною відношенням до інших одно- 
порядкових мовних вартостей» [8].

Це окреслення значення мало важливий наслідок для розвит
ку структуралізму і семіотики, насамперед завдяки своїй «іма
нентній» інтенції.

Мовний знак довільний, зв'язок між означником та означува
ним не має внутрішньої мотивації, грунтується на суспільних на
вичках, а не на природному поєднанні. Де Сосюр не здійснює кла
сифікації знаків, хоч говорить про щось таке як «знаки цілком при
родні» (наприклад, пантоміма); виділяє також категорію символів. 
«Символу властиво те, що він ніколи не є цілком довільним; він не 
«порожній», в ньому є залишок природного зв'язку між позначе
ним і позначенням. Символ правосуддя — терези — не можна зам
інити абичим, наприклад возом» [9].

Символи не входять у сферу передбачуваної де Сосюром сем- 
іології. Головним її предметом лишиться «сукупність систем, ґрун
тованих на довільності знака» [10]. Другою рисою знака є його 
лінійність, пов'язана з часовою протяжністю висловлювання чи 
просторовою протяжністю запису.
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Мовний знак має прихований характер. Послідовники де Со
сюра звернули увагу, що в природній мові маємо справу з под
війною артикуляцією [11]. Кожне висловлювання (знак) можна роз
ділити на ряд одиниць, що мають фонічну форму і значення (моне- 
ма). У свою чергу кожна з цих означаючих одиниць складається з 
елементарних неявних часток — фонем, які самі не набувають зна
чення, служать побудові систем вищого ряду. Вибір фонем, у сис
темі мови впорядкованих в опозиції (наприклад, дзвінкі — ґЯухі), 
веде до розрізнення значень в одиницях вищого рівня. Мовний 
знак не набуває значення поза системою. Подвійна артикуляція 
притаманна лише мові. Семіотика, ладна досліджувати інші типи 
людської діяльності як системи знаків, мусить починати з виріз- 
нення в них найменших дискретних часток і елементарних означа
ючих одиниць, а також принципів їх поєднання в упорядковані 
секвенції знаків — тексти.

Є певна різниця між теоріями Пірса й де Сосюра. Мовозна
вець не говорить про об'єкт, якого стосується знак. Відношення 
його елементів двочленне: те, що позначається (поняття), не існує 
незалежно від позначаючого елементу, є наслідком диференціації 
всередині системи, оприявлюваної в окремих позначаючих фор
мах. Пірс веде мову про «тріадне» відношення: є знак, предмет (ос
нова знаку) та інтерпретант, себто інший знак, на який можна пе
рекласти знак первинний. Інтерпретант — це не обов'язково по
няття: остаточним інтерпретантом («динамічним») є певна норма 
поводження, зумовлена знаком. Поняття — це безпосередній інтер
претант: «Значення — це ідея, яка пов'язує знак зі своїм об'єктом 
завдяки звичайному передбаченню, рішенню чи переконанню» [12]. 
Пірс .твердить, що відношення знак-об'єкт не є сталим; для де Со
сюра відношення позначаюче-позначуване було незмінним, бо не
залежним від використання знаку, продиктованим традицією. Ди
намічність відношення між знаком та предметом у теорії Пірса 
пов'язана з процесом інтерпретації (семіози): Переклад знаку на 
інші знаки є фактом історичним, значення знаку змінюється разом 
з розвитком знань та збагаченням досвіду. Проте філософ не ото
тожнює процесу семіози з індивідуальним використанням знаків: 
інтерпретація залежить від системи, сталого репертуару. Тож має 
об'єктивний характер, так само як об'єктивний характер, пов'яза
ний з життям суспільства, мають зміни й перенесення значення.

Тріадна концепція знаку відіграла суттєву роль в теорії комуні
кації. Пірс наголошував на комунікативному призначенні знаків. 
Він писав: «Знак звернений до когось, отже творить в думці іншої
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особи знак еквівалентний чи більш розвинутий» [13]. Твердження, що 
знак замінює щось дня когось у якомусь відношенні, вказує на гума
ністичний вимір семіотики. Виникає проблема суб'єкта, який корис
тується певним знаком задля порозуміння з іншим суб'єктом, задля 
впливу на нього, задля зміни його навичок. Відтак постають питання 
історичного суспільства, яке бере участь у процесі семіозн, себто в 
акції, котра чиниться між знаком, його об'єктом та інтерпретантом, в 
постійно оновлюваних актах надання значення (інтерпретації).

Пірс виділив три типи знаків. Перший з них становлять індек
си (показники), знаки свідчення безпосередньої присутності своїх 
об’єктів, де зв'язок між предметом і самим знаком є фактичним 
(флюгер на церкві, що вказує напрям вітру). Далі Пірс виділяє іко
ни: знак тут відтворює властивості предмету, радше є їх складни
ком. Ікон — це образ, модель, діаграма чи алгебрагічна формула. 
Знак у значенні де Сосюра — це пірсівський символ, в якому зв'я
зок між означником та предметом ґрунтується на основі умови чи 
навички, на основі закону. Пірс називає символ знаком по-суті 
[14]. Не важко помітити, що поняття символу, використовуване у 
прагматичній філософії, має значення протилежне тому, яке йому 
приписував де Сосюр. Для лінгвіста символ — це знак, природно 
Мотивований, для Пірса— довільний. Американський філософ заз
начає, що поділ знаків не є суворим, що ікон, наприклад, містить 
Деякі властивості символу, а показник не завжди можна відрізнити 
від ікону. Класифікація знаків відіграла важливу роль у розвитку 
семіотики, а категорії символу та ікону, застосовані в інтерпре
тації творів мистецтва, відкрили суттєві прикмети мистецьких пред
метів, зокрема й літературних творів.

За Чарлзом Моррісом, учнем Пірса, знак має три відношення, 
які зумовлюють три галузі семіотики. Відношення знака до його 
основи (об'єкта) названо семантичним. Тут посередником висту
пає інтепретант (значення), у зв'язку з чим знак «є чимось у певно
му відношенні», не є знаком даного предмету як цілості, а лише 
замінює його деякі аспекти. Пов'язаність знака з іншими знаками 
— в системі чи у висловлюванні — це відношення синтаксичне. 
Зрештою прагматика стосується відношення знака до суб'єкта, який 
ним послуговується. Морріс твердить, що семіотика як загальна 
Дисципліна повинна цікавитися всіма вимірами знаків (семантич
ним, синтаксичним і прагматичним), що фігурують у мистецтві, 
літературі, етиці, релігії [15].

У статті «Знак в уяві» Ролан Барт, посилаючись на положення 
Сосюра, пише про внутрішній зв'язок знаку, про відношення між
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позначаючим і позначеним: це відношення символічне. Парадиг
матичне відношення (зовнішнє й потенційне) єднає «...даний знак з, 
так би мовити, запасом інших знаків, з якого він вилучається для 
введення в мовлення». Відношення синтагматичне (актуальне) «...єднає 
даний знак з іншими знаками, які попереджають чи продовжують його 
в мовному плині» [16]. Структураліст не пише про прагматичне відно
шення, хоч сама класифікація тут здійснюється під прагматичним ку
том зору; у Варта йдеться не про абстрактні відношення, а про типи 
уяви (свідомості), які змінюються залежно від підходу до знаку. Істо
рія знаку є для нього історією «усвідомлення знаку».

Застосування категорії знаку відкриває нові перспективи перед 
наукою про літературу. З'ясовуючи відношення між знаком і тим, 
ідо він означає, ставимо питання відношення літератури до світу. 
З'ясовуючи відношення між позначаючим елементом та позначу- 
ваним, порушуємо проблему зумовленості цього відношення. 
Зрештою при використанні поняття знаку не випадає абстрагува
тися від того, що він є складником процесу порозуміння, що доз
воляє трактувати літературу як різновид комунікації.

2

Послуговуючись категорією знаку в царині літературних дос
ліджень, слід визначити, які реалії стоять за нею. Що в літературі є 
знаком, в яких системах цей знак функціонує, в чому полягає літе
ратурна комунікація?

Літературний твір — це насамперед текст, висловлення, зафі
ксоване в знаковій системі природної мови. Ця мова, згідно з тео
рією чеського структуралізму, функціонує в літературі особливим 
чином: має привертати увагу до будови комунікату, має вислов
лювання, скероване на порозуміння, перетворювати на самоцінний 
тзір мистецтва. Здається, празькі дослідники, принаймні на пер
шому етапі розвитку школи, абстрагувалися від основних функцій 
знаку, таких як комунікація та репрезентація; підпорядковували їх 
естетичним завданням твору таким чином, що це суперечило за
гальним ідеям семіотики.

Проте послуговувалися самою категорією знаку. Ян Мукар
жовський подав проект аналізу поетичного висловлювання як зна
кової структури. Систему твору поділив на означаючі та означу
вані елементи; починаючи з фонологічної будови тексту, шукав 
найменші значеннєві частини, осмислював способи їх їнтеграції в
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поетичній структурі, аби зрештою, з огляду на вплив контексту, 
реконструювати системи семантичного типу. Внаслідок цього

...поетичний твір звільнено від надто однобічної пов'язаності з дійсністю, 
окресленою його змістом, та від однобічної залежності стосовно психічних 
актів автора й читача. Таким чином звернено увагу на внутрішню конструк
цію твору, не пориваючи при тому (знову ж завдяки його знаковості) зв'язків 
з близькими йому сферами [17].

Ця стаття написана 1940 року; у 1934 році Мукаржовський ви
голосив на філософському конгресі в Празі доповідь «Мистецтво 
як семіологічне явище». Сформулював там концепцію художньо
го твору як глобального знаку:

Об'єктивне дослідження явища, яким є мистецтво, передбачає сприйман
ня твору мистецтва як знаку, який складається зі створеного митцем чуттєво
го символу, зі значення (естетичний предмет), яке міститься в суспільній свідо
мості, і з відношення до означеної речі, відношення, що вказує на цілісний 
контекст суспільних явищ [18].

Ця концепція глобального знаку дуже віддалена від сосюрі- 
вської теорії знаку. Лишився тут тільки означаючий елемент— чут
тєвий символ. Позначене, коли окреслити його згідно з ідеям фе
номенології як естетичний предмет, щоразу залежне від сприйма
ючого «мистецький знак» (чи ширше — від групи сприймаючих, 
Що послуговуються певним кодом прочитання й сприймання). Так 
само широко трактується референт знаку: «...твір відсилає до ре
алій, знаних читачеві, але ніяким чином не спроможних безпосе
редньо постати перед творцем, позаяк вони є частиною особистого 
читачевого досвіду» [19]. З цього випливає, що семантична співвідне
сеність твору невичерпна, сам твір є відкритою значеннєвою струк
турою, піддатною різним прочитанням. Як погодити з цим тверд
ження про сталу структуру твору, грунтовану на незмінності оз
начаючих елементів?

До висновків, таких як і в Мукаржовського, доходить творець 
прагматики Морріс. Він зауважив, що значення знаку не змінюється 
в залежності від способу його використання. Ширше не розвинув 
питань використання мистецького знаку, цікавлячись насамперед 
проблемою означення. Він підкреслив, що «Твір мистецтва є зна
ком, який означає певну цінність та певну ціннісну структуру. [...] 
V творах мистецтва люди втілюють свій досвід і цей досвід переда
ють тим, що сприймають впорядкований об'єкт. Мистецтво є мо
вою передачі цінностей» [20].

Трактування твору мистецтва як глобального знаку пов'язане 
з введенням його в певні комунікативні процеси, з прилученням
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до системи, яка утверджує його цінність як знаку в контексті інших 
знаків і дає змогу збагнути силу власної співвідносності (коду) [21]. 
Коротше кажучи, знаковість твіру мистецтва полягає не тілки в 
тому, що він відсилає до якоїсь дійсності, що семантична інтенція 
пов'язується з інтенціею комунікативною, але також і в тому, що 
осягається сам твір, що реципієнт здатний з'ясувати зв'язки між 
елементом позначаючим та позначеним у мистецькому знаці. У 
трактуванні Морріса мотивування цих зв'язків має прагматичний 
характер: мистецтво виражає цінності, близькі тим, хто його сприй
має, і на цій підставі відкрите розумінню. Художній об'єкт симво
лізує досвід суб'єктів, що ним послуговуються (автора, публіки), 
його значення залежить від індивіда, який відчитує цей об'єкт згідно 
зі своіми психічними особливостями. Прагматична семіотика Мор
ріса визначається як версія психологізму: цей філософ не цікавить
ся системним контекстом мистецьких знаків, трактуючи сам знак 
як опосередковане вираження певних сенсів, займається суб'єктив
ними, а не системними вимірами знакових процесів.

У Мукаржовського це виглядає інакше. Художнє позначення 
відносить знак до контексту суспільних явищ (також цінностей), 
але відбувається це в межах системи мистецьких умовностей, яку 
Мукаржовський називає мовою мистецтва. Ця мова діє аналогіч
но до природної мови: система реалізується в літературних вис
ловлюваннях, які можна сприймати в синхронному вимірі. Її 
умовність — це своєрідний код, який гарантує розуміння мистець
ких повідомлень [22].

Дещо подібно трактує знаковість мистецького твору Клод Леві- 
Строс, який в бесідах на французькому радіо [23] подав нарис історії 
мистецтва під кутом зору комунікації між митцем та публікою. 
Потреба в знанні коду особливо важлива у випадку спілкування з 
творами «незображального» мистецтва (примітивне мистецтво та 
абстрактний живопис), які, функціонуючи на основі довільних 
знаків, криють певну семантичну інтенцію.

У первісних суспільствах код мав загальний характер, визна
чений релігією чи магією; предмети мистецтва були елементами 
культу. Універсальність магічного коду уможливлювала розумін
ня мистецьких предметів, прочитання значеннєвої інтенції, котра 
передавала релігійний зміст. Первісне мистецтво було приступне 
всім членам суспільства, хоч митець був індивідом. Зрештою воно 
не сприймалося як мистецтво, а як складник обрядових норм, що 
значно посилювало семантичний характер елементів культу. Су
часне абстрактне мистецтво не може повернутися до подібних уні-
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нереальних кодів: це унеможливлює рівень розвитку суспільства. 
Воно елітарне, публіка загалом не знає умовностей (стильових ма
нер), щоразу створюваних школами, митцями та їх послідовника
ми. Воно незрозуміле суспільному загалу: Леві-Строс рішуче твер
дить, що під кутом зору потреб цього загалу воно марне. Тож у 
нинішні часи єдино зрозуміле мисгецтово — це мистецтво зобра
жальне, відповідне специфіці суспільства. У пластичному живописі 
відношення між позначаючим та позначеним мотивується за прин
ципом подібності, цей тип продукції функціонує ніби без існування 
коду, що умовно визнає внутрішню впорядкованість знаку. Твір 
зображального мистецтва є редукованою моделлю предмету [24].

Разом з проблемою моделювання семіотика виходить за межі 
комунікативної спрямованості і порушує давні питання пізнання 
в мистецтві, відношення між мистецьким знаком та означуваним 
предметом. Семіотична перспектива надає цим питанням нового 
освітлення: йдеться не про проблему наслідування, а про дію зна
чення, про зміни, що відбуваються у процесі мистецького моде
лювання предметів. Юрій Лотман— представник семіотичної шко
ли в Тарту — пише: «Модель відрізняється від знаку тим, що не 
просто замінює певний денотат, а займає його місце у процесі 
пізнання» [25]. І Леві-Строс, і Лотман розглядають мистецьку пра
цю в контексті пізнавальних операцій. Обидва дослідники зверта
ють увагу на явище редукції, що є наслідком мистецького осягнен
ня дійсності. Як писав Пірс, на якого посилається Леві-Строс, «знак 
[...j замінює щось інше у певному відношенні». Леві-Строс ціка
виться роллю пізнавальних процесів в естетичному сприйнятті. 
Глядач порівнює художню модель з власним баченням предмету, 
замислюючись водночас над іншими можливостями моделювання 
цього самого зразка. Модальність трактувань і значень — одна з 
визначальних рис мистецького впливу, що веде до багатозначності 
твору, активізує позицію реципієнта, спонукає його до інтелекту
альної співпраці з творцем.

Умберто Бко описав цей феномен за допомогою теорії інфор
мації. Художній об'єкт, передаючи певну модель дійсності, не так 
віддаляє можливість інших трактувань, як вказує на семантичну 
полівалентність об'єкта. Таким чином збурює стереотипи сприй
мання. Мистецтво «відкриває» предмет розмаїтим кутам зору. 
Інформаційно збагачує його. Це пов'язано з відкритістю самої 
мистецької структури, яка аналогічно може бути відмінно тракто
вана в різних актах сприйняття [26].
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Теорія художнього моделювання була вироблена на матері

алі образотворчих мистецтв, у співвіднесеності з її пластичним 
різновидом. Леві-Строс вважає, що в цьому типі мистецьких знаків 
відбувається природне мотивування між елементом позначаючим 
та позначеним. Лотман твердить, що такі структури мають іконіч- 
ний характер. В інтерпретації живопису й скульптури така теза не 
нова. Однак семіотики застосували її до літератури.

Схильність до такого дослідження поезії можна угледіти в пра
цях Якобсона. Цей дослідник пише, що іконічні структури — це 
такі знаки, в яких «відношення елементу позначеного до познача
ючого грунтується на подібності» [27]. Якобсон своєрідно інтерп
ретує пірсівську категорію ікону: творець семіотики казав про 
подібність знака та об’єкта, а не про відношення подібності всере
дині елементів знаку. Відмінності в розумінні ікону привели до 
різних трактувань проблеми іконічності літератури. Перше відоме 
нам з проекту «лінгвістичної поетики».

Стверджуючи за де Сосюром, що знаки природної мови ма
ють характер довільний та системний, Якобсон досліджує типи 
мистецьких операцій, які ведуть до вторинної мотивації між умов
но впорядкованими елементами мовного матеріалу поезії. Ці за
ходи грунтуються на явищі паралелізму. В одній з останніх статей 
Якобсон схильний визнати паралелізм різновидом іконічності. 
Пропонує доповнити класифікації знаків Пірса чертвертим типом: 
мистецьким засобом (artfice), наближеним до ікону з огляду на 
визначальний для нього принцип подібності. «Паралелізм як ха
рактерна риса всякого мистецького засобу є операцію співвідне
сення певного семіотичного факту з іншим, еквівалентним йому в 
межах того самого контексту, також тоді, коли саме співвіднесення 
лишається тільки домисленим, еліптичним» [28].

Мотивації між елементами позначаючими та позначеними у 
вірші Якобсон найліпше розкривав на рівні фонологічному й 
морфологічному, де повторювані звукові фігури, поетичні етимо
логії, рима, синтаксичний паралелізм визволяють семантичні 
інтенції незалежно від значення окремих слів. Семантика твору 
формується як явище внутрішньомовне, подібність у сфері позна
чаючих елементів навіює подібність значень. Проте тут не йдеться 
про подібність знаків до об'єктів.

Інша можливість іконічності криється в синтаксичній органі
зації висловлювання, де, наприклад, сурядність відповідала б не
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залежності випадків, а розташування деєслів — послідовності подій. 
Марія Рената Маєнова твердить, що «...наскільки лексика (реперту
ар морфем) складається з довільних одиниць, настільки граматичні 
конструкції встановлюють певний «порядок», певні елементи част
кового мотивування знаку» [29]. Проте це завжди буде неповне мо
тивування, всього лиш навіювання іконічності, якою вона може ви
являтися за допомогою умовних знаків та правил мови. Редукція 
має тут вимір значно більший, аніж у пластичних мистецтвах.

Міркування семіотиків доводять, що проблема подібності та 
наслідування дійсності в літературі значно складніша, ніж це зда
валося теоретикам реалізму. Одна чи є вона нерозв'язною? Семіо
тика з'ясувала, що не можна розглядати цих питань, ігноруючи 
питання мовного матеріалу літератури. Дослідження Лотмана 
свідчать, що це засадниче обмеження літературної творчості не раз 
використовувалося в процесі мистецького моделювання дійсності. 
Це стане очевидним, коли питання наслідування в літературі розг
лянемо з цілком відмінної позиції.

Таке нетрадиційне трактування проблеми мімезису запропо
нував Леві-Строс: як живопис чи скульптура відтворюють видимі 
предмети, так література відтворює мову. Об'єктом наслідування 
в поезії є не події чи погляди, а «великі лінгвістичні предмети, що 
творять системи або частини мови» [ЗО]. Мова літератури — це не 
прозоре опосередкування дійсності, це матерія, що наслідує іншу 
матерію, буденну мову. Процес мистецького відтворення (вислов
лення через висловлення) із огляду на фізичну тотожність моделі 
та її об'єкту має тут шанси досягнення макимальної вірогідності. 
Тотожність позначаючих елементів не означає однак тотожності 
значень. Мова літератури, наслідуючи властивості щоденної мови, 
входить, як ікон, до її характерних властивостей, водночас цю ж 
мову означує, представляє, моделює. Як і у всіх інших мистецт
вах, процес відтворення викликає редукцію певних рис, переміну 
образу в знак.

Леві-Строс, не будучи літературознавцем, обмежується лише 
означенням проблеми. Питання іконічності літератури, творчого 
наслідування мови мовою розвинув і застосував при дослідженні 
літературних текстів Лотман. Він пише: «Уже саме введення слова 
до віршованого тексту рішуче змінює його природу: зі слова мови 
воно стає відтворенням слова мови і відноситься до нього, як об
раз дійсності у мистецтві до відтворюваного життя. Воно стає зна
ковою моделлю знакової моделі» [31]. Лотман грунтовно займається 
питаннями реалізму в літературі, але підходить до цієї проблеми з
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боку семіотичного: цікавиться не так подібністю чи вірогідністю 
художнього образу, як змінами значень, котрі відбуваться в про
цесі моделювання мови в літературі, та їх наслідками для літера
турного пізнання дійсності.

Дослідник вводить категорію вторинних моделюючих систем 
чи систем, надбудованих над природною мовою (примарна систе
ма) та оперуючих додатковими, відмінними від мови закономірно
стями сенсу. Обмірковуючи проблему відображення дійсності, звер
тає увагу на той факт, що мистецькі операції призводять до зміни 
означення, відтак денотований літературою світ різниться від того, 
що трактується як його взірець, «Вторинна моделююча система 
художнього характеру конструює власну систему денотатів, яка 
являє собою не копію, а модель світу денотатів у загальномовно- 
му значенні» [32].

Аби розкрити феномен літературного моделювання, зміни ста
рих значень і творення нових, Лотман звертається до розрізнення, 
запропонованого Єлмслевом [33]. Аналізуючи впорядковану сек
венцію знаків, якою є текст, не говорить про позначаючі й позна- 
чувані елементи висловлювання, але (аналогічно до погляду на 
мову як на форму вираження й форму змісту) послуговується ка
тегоріями плану вираження й плану змісту. Мистецький знак ок
реслює як перетин цих двох рядів елементів, а не як атомістичну 
єдність signifiantTa signify. Дослідника літератури найбільше ціка
вить зв'язок між планом вираження й планом змісту; семіотик по
казує можливості переходу елементів однієї площини в другу, пе
ретворення форми в зміст і навпаки. Це явище виступає в поетич
них засобах, таких як метафора чи порівняння, де знаки природної 
мови слугують формами вираження нових значень та означення 
нових предметів. Голландський сир і щит варяга у природній мові 
не мають між собою нічого спільного, у вірші Лєрмонтова ста
новлять план вираження поетичного змісту. Означають той самий 
предмет: місяць.

Зміна значення й означення випливає з функції мовного знаку 
в художньому творі. Слово, висловлення, первинною функцією 
якого було означення якогось фрагменту дійсності (денотату), саме 
може стати предметом означення, літературного зображення. Та
кий процес визначає реалістичне письмо. У поетичному романі 
Пушкіна висловлювання одного з персонажів, Ленського, предме
том якого є романтичний гнів, в контексті авторського коментаря 
втрачає предметну наповненість, стає мало значимою стильовою
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манерою, наслідуваною й водночас висміюваною з реалістичного 
погляду. Є лише вираженням змісту, що сам собою звичайний та 
банальний [34]. Межа між планом вираження й планом змісту не є 
в знакових структурах неперехідною: мистецькі операції ведуть до 
творення нових сенсів на базі природної мови.

Пізнавальні властивості літератури явно не обмежуються її при
четністю до мови. Вторинні знакові системи функціонують на ос
нові своєрідних, їм притаманних моделей світу. Вони історично 
змінювані: Лотман вказує на відмінності між монолітним світог
лядом літературного романтизму, його ідеологічною переоцінкою 
в реалізмі, який прагнув позбутися стильових манер в ім'я правди 
дійсності, та образом світу у драмах Піранделло, де дійсність мало 
не зникає, стає ніби знаком, прихованим за багатоманітними, 
взаємопов'язаними кутами зору. Семіотичні дослідження з'ясову
ють, що буденна мова може бути (як і інші елементи природного 
світу) предметом художнього моделювання. Відношення між 
дійсністю та літературою в таких випадках значно ускладнюється: 
твір безпосередньо моделює натуральну мову, яка сама є примар
ною системою категорій моделювання світу. Над цією першою 
системою надбудовуються вторинні системи, що відтворюють і мо
делюють притаманне мові бачення світу.

Праці Лотмана відкривають широке поле для семіотики як те
орії різних знакових систем. Хоч де Сосюр вказузав на існування 
інших, ніж мова, незалежних від неї семіотичних систем, сучасні 
дослідники схильні вбачати джерело й модель дії значення в оди
ницях цієї першої системи. Переконаність у всебічності мови схи
лила Романа Барта до перегляду сосюрівської семіології. У «Сис
темі моди», праці стосовно знакових аспектів ужиткових предметів, 
дослідник зазначив:

Можливо, слід відхилити міркування де Сосюра й визнати, що якраз 
семіологія є частиною мовознавства. Провідне завдання цієї праці — навести 
на думку, що в суспільстві, такому як наше, де міти й ритуали набувають 
раціональних форм, себто остаточних фори вислову, людська мова є не лише 
моделлю, а й основою [35].

Барт цікавиться процесами значеннєвих трансформацій на 
грунті сучасної ідеології, а не, як Лотман, у сфері літератури. Обох 
дослідників однак єднає переконання, що будь-яка культурна 
діяльність, спрямована на означення дійсності, попередньо визна
чається моделлю мови і що відтак зміни сенсу чи й продукування 
нових значень слід осмислювати, співвідносячи їх з цією наріжною
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системою. Лотман проаналізував значеннєві процеси, пов'язані з 
трансформацією плану змісту у вираження, з поетичною зміною 
денотації, з діалогом «стильових» точок зору. Усі ці процеси поси
люють пізнавальні можливості літератури. Барт, навпаки, зосеред
жує увагу на питаннях ідеологічної фіксації мовних значень, на ви
користанні того, що позначене в мові завдяки сенсу, накинутому 
пропагандою і масовою культурою. Обидва дослідники займають
ся тим самим семіотичним процесом, що його коротко описав Леві- 
Строс: «...в невпинному реконструюванні за допомогою тих же ма
теріалів саме те, що раніше було метою, покликане відігравати роль 
засобу — означене перетворюється в означник, і навпаки» [36].

Розглядаючи функціонування сучасного міту, Барт послуго
вується категоріями денотації й конотації, запозиченими з глоссе- 
мантики Єлмслева. Денотація — це відношення між змістом знаку 
та його сферою в природній мові. Вона визначає спосіб застосу
вання цього знаку. З процесом конотації маємо справу тоді, коли 
знак (єдність означаючого та означуваного, форми й змісту) стає 
новим означаючим; сполучений з новим означуваним творить іншу 
одиницю, знак вищого рівня, або — вищої значеннєвої системи 
[37]. В сучасному міті відправним пунктом є мовний знак, наділе
ний усталеною в суспільному звичаї денотацією. Це може бути 
окреме слово, ширше висловлювання, а також образ, що має свій 
понятійний відповідник. Процес конотації — це процес мітологі- 
зації: старе значення стає означаючим, носієм нового сенсу, старий 
знак, існуючи перед тим як автономна мовна одиниця, стає вже 
тільки однією з частин іншої системи. Новий сенс має характер 
водночас мітологічний та ідеологічний: під пеленою старих, добре 
знаних знаків, котрі тут слугують лише формами, реципієнтові 
підсовуються й накидаються значення, що моделюють його уяву 
та організують обрій вибору.

Продуцент міту, творець нових значень у старих формах цілком 
свідомий ідеологічного характеру своєї діяльності; його мета поля
гає в опануванні чи й просто керуванні поводженням реципієнтів. 
Сам реципієнт мусить сприймати міт в його денотативній чистоті, 
як природну передачу інформації, як правду про світ. У свою чергу 
роль мітолога має полягати в розкритті ідеологічних (і семіотич
них) механізмів міту, в аналізі його значеннєвого підґрунтя. Ролан 
Барт. семіолог, так і робить: у своїх «Мітологіях» «прочитує» міти 
масової культури. Відтак визнає за семіологією як наукою про зна
ки й значення статус суспільно заангажованого вчення [38].
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У концепції Барта література — це така семіологічна система, 
якій притаманні можливості протистояння міту. Це можливості 
двох типів: перший відповідає сучасній поезії, яка порушує мову, 
умовності, скам'янілі значення з метою осягнення того, що філо
софи визначають як сенс самих речей, сутність:

«Хитка» структура поняття— використовується тут максимально: на про
тивагу до прози поетичний знак прагне розкрити весь потенціал означуваного 
в сподіванні на осягнення врешті-решт того, що можна назвати трансцеден- 
тальною властивістю речі, її природним (а не людським) сенсом. Звідси есенці- 
алістські амбіції поезії, переконаність, що лише вона може вловити річ як таку, 
тією власне мірою, якою поезія претендує на те, аби стати антимовою [39].

У свою чергу літературна проза (не всяка, а така, яку Барт 
вважає «хорошою») спроможна дистанціюватися від міту завдяки 
його оречевленню, завдяки такому поданню мови й традиції, в яко
му він постає як скам'янілість, як світогляд, ідеологічний забобон, 
У всій історичній та ідеологіній обумовленості. Барт розкриває 
процес демістифікації на прикладі роману Флобера «Бувар та Пе- 
кюше»: оголюючи кліше в мові й мисленні дрібного міщанства, 
Флобер вибудовував «контрмітичну» мову. Подібні механізми 
даються взнаки в «Пані Боварі»: «Мова письменника повинна не 
являти, а означати дійсність» [40].

Таким чином повертаємося до проблеми, яку поставив Леві- 
Строс, до проблеми літератури (літературного твору) як знаку 
Дійсності та як наслідування мови, як <<дистанційованого» відтво
рення, що свідомо оперує кодом, за допомогою якого література 
промовляє і який водночас (як описали Лотман та Барт) представ
ляє й демістифікує. Це відбувається завядки складній дії значення. 
Ця дія, коли йдеться про реалістичну літературу, має характер 
особливо складний; вона переміщує й трансформує семантичні ут
ворення, які вже є наслідком попередніх значеннєвих змін: суспільні 
міти, занурені в мову. Письменник ніби мітолог: досліджує 
Дійсність, розкриваючи наявні в ній поклади «штучності». Там по
мічає міти, де заполонені ними бачать лише природу й дійсність. В 
мовній денотації виявляє складні ідеологічні конотації. Наступна 
фаза — це явлення міту як міту; письменство постає таким чином 
як засіб опротестування, як праця з мовою, «приневоленою» різно
го роду навичками, забобонами, класовими точками зору, праця, 
Що має на меті подання ідеологій у формі зримих предметів, знаків, 
отже продуктів штучних, відносних, нав'язливих.

Легко помітити, що такі погляди на літературу не вигадані 
Бартом: критик визнає, що вони інспіровані теорією й театраль
ною практикою Брехта, практикою, націленою на з'ясування й
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оголення ідеологічних значень там, де звичайний глядач їх не зау
важує. Пізнавальний порух літератури є порухом революційним: 
завдяки «опредмеченню» цих значень письменних робить їх зри- 
мими й збуджує думку того, хто читає (бачить) літературу.

Сучасна теорія літератури намагається вхопити цю проблему 
зусібіч. Інтерпретація реалістичного стилю Пушкіна; явлена Лот- 
маном, спирається на концепції, близькі до Бартових: обидва сем
іотики вважають, що література, означаючи світ, означає також 
мову. Означаючи її, водночас демаскує, оголює, вказує на істо
ричні й ідеологічні обмеження мови (стилю). На іншому полюсі 
бачимо ідеї Бахтіна, котрий пише про романні образи мов та про 
ефект відстороненості, якого досягає письменник завдяки діалогу й 
зударянню опредмечених стилів.

4

Ведучи мову про семіотичну теорію літератури, неможливо 
оминути концепції читання, зумовленої визначенням твору як впо
рядкованої секвенції, знаків (тексту). Почнімо з питань, відносно 
нових, власне з науки читання Ролана Барта. Подібно до того, як 
інші типи ладської діяльності, читацька активність описана цим дос
лідником як дія значення, його актуалізація, переміщення, 
співтворчість. Пишучи про сприйняття літературного твору, Барт 
обмежується відношенням текст-читач, усуваючи з поля зору авто
ра, його літературні ролі та «кодй надання». Особу письменника 
трактує як один з мітів історії літератури та літературної критики, а 
не як реальність, яка мала б визначати плин читання. У читанні такі 
реальності — це текст і становище читача. Певно, тому Барт не по
слуговується терміном «літературна комунікація», зосереджуючи 
увагу лише на одному її складнику, що ним є процес читання.

У праці «Критика і правда» (1966) назвав читання «любов'ю й 
жаданням твору», індивідуальним та ірраціональлним досвідом, 
який не підлягає обговоренню. Всяка спроба опису такого досвіду 
була б зрадою на користь мови: посередництво мови змінює інди
відуальний феномен на критичний текст, прикметою якого є 
свідомість і творче ставлення до мови, а не вірність стосовно про
цесів читання [41].

■ Кількома роками пізніше Барт зважується на подання «сте
нограми» свого читання. Пише книжку «S/Z», присвячену новелі 
Бальзака «Сарразін». Ця книга є спробою осмислення не так нове
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ли, як саме контакту з нею, є ніби «читанням читання». Визнаючи, 
що сенс твору неосягненний і що кожне читання є його продук
том, Барт обмірковує сам процес продукування цього сенсу у внут
рішньому світі читача [42]. Він коментує твір Бальзака речення за 
реченням, ніби переписуючи його наново. Таке читання-писання 
(lecture-re&riture) веде до сегментації тексту на мінімальні одиниці 
сенсу (Іехіе). Лексі — це частка читання (лектури), видокремлена у 
процесі читацької структуралізації (structuration), елемент, у яко
му схрещуються найрізноманітніші значення. Аби їх назвати, слід 
усвідомити всі, літературні й позалітературні, контексти, в яких 
вони можуть фігурувати.

Ці значення зумовлюють основні семантичні поля, що прой
мають текст новели. Барт називає їх кодами, але треба пам’ятати, 
що це способи організації (продукування) сенсу, а не правила його 
передачі чи розуміння. Вказують потенційні напрямки читання, 
його поклики (voix). Перелік відкритих коментатором новели «Сар- 
разін» кодів може мати певне дидактичне значення. Перший з них 
має назву «код наративних чинностей»; він дозволяє читати нове
лу як певну історію, «Код чисто (purement) семантичний» нале
жить до означуваних, які творять атмосферу й характеристики, 
наявні в оповідях. «Код культурний» інформує читача про систе
му історичних та суспільних відношень тексту. «Код герменевтич- 
ний» вказує на присутність в оповіді певної таємниці й допомагає 
її розкрити. Врешті «код символічний» або «символічне поле», як 
каже Барт, надає текстові логіку, «радикально відмінну від логіки 
міркування чи досвіду. Вона визначається як логіка сну, за допо
могою ахронічності, замінюваності, зворотності [43].

Структуралізація текствих значень згідно з наведеними кодами 
може відбуватися лінійно — це порядок читання-коментування, за
стосований Бартом. Кожна одиниця читання є тут схрещенням чи 
накладанням багатноманітних кодів. Разом з тим помічені Бартом 
(й застосовані при читанні) коди мають певну загальнішу цінність: 
це і  travers (наскрізні риси) кожної оповіді — як правила чи радше 
напрямки продукування сенсу. Таку глобальну функцію виконує 
передусім символічне поле, зумовлюючи всю складну багатоз
начність твору та його значеннєву продуктивність у процесі читан
ня. Остаточний сенс оповіді є наслідком праці тексту і читача.

Розгляд Бартом читання значно відрізняється від досліджень 
літературної комунікації. Ці дослідження значно розвинулись ос
таннім часом і вони в основному визначають структурну концеп
цію сприйняття.
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Теорія літературної комунікації бере за зразок картину спілку
вання, створену мовознавством та теорією інформації. Кожне мовне 
висловлювання передбачає відношення адресант-адресат (відправ- 
ник-одержувач), себто елементарну комунікативну ситуацію.. Умо
вою розуміння висловлювання є опанування його коду. Адресат 
повинен знати мову, якою послуговується адресант. Додатковим 
чинником є прагматичне тло висловлювання, котре реально сполу
чає два суб'єкти мовної комунікації. У випадку художнього вислов
лювання справа складніша, позаяк завершений літературний твір 
віддаляє (чи відхиляє) прагматичне тло. Але важливіше те, що мова, 
якою послуговується література, хоч і становить реалізацію систе
ми природної мови, але це така реалізація, в якій значення функціо
нують у сфері реалій, надбудованих над цією мовою чи просто та
ких, що не мають з нею нічого спільного, як-от жанр, літературна 
традиція, художня умовність чи стиль. Читач, аби зрозуміти літера
туру, має опанувати коди «понадмовні». Літературна комунікація 
здійснюється в мові, не тотожній мові звичайній, в мові літератур
них норм певної епохи, напрямку, літературної культури.

Ця складність детально розглянута у працях чеських структу
ралістів. Мукаржовський вказав на історичні й суспільні виміри 
цього процесу. Водічка інтерпретував історію літератури як зміну 
літературних систем порозуміння. Якобсон окреслив поетичну ко
мунікацію на тлі комунікації мовної. Сучасна польська теорія літе
ратурної комунікації утверджує цей напрямок досліджень. Акту
альна категорія естетичної (поетичної) функції; повторювано за 
Якобсоном, що поетичне повідомлення є таким комунікатом, який 
привертає увагу до власної структури. Утримується також тенден
ція дослідження контакту сприйняття (як і всього функціонування 
літератури) в системних категоріях; сама творчість трактується як 
«parole», себто як індивідуальна реалізація репертуару можливос
тей літературної мови («langue») [44].

Як подається в такому трактуванні постать читача? Поетика 
змальовує його дуже детально: це віртуальний адресат, індивід, 
що опанував «мову твору», себто систему норм та умовностей, 
що визначають його будову. Ця наука не цікавиться фактичним 
читачем, розглядає адресата як внутрішньотекстову реальність. Але 
теорія літературної комунікації не обмежується поетикою. Останнім 
часом її творчо надихає проблематика багатозначності літерату
ри, її підцатності різним способам прочитання, проблематика, ра
ніше помічена феноменологією й в нових умовах піднесена рецеп
тивною естетикою й теорією відкритого твору [45]. Об'єктом вив
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чення стали конкретні прочитання, зауважено перманентний про
цес зміни сенсу твору в залежності від часу та обставин читання, 
відсутність відповідності між «кодами надання» й «кодами читан
ня». Усе це привело до студій над літературним життям, у якому 
формуються норми читання. Віртуальний читач — це хтось, кого 
спрямовує структура твору, коди надання, що функціонують у 
творі-повідомленні. Історичний (фактичний) читач сприймає текст 
відповідно до власних норм і власної культури.

Проте свобода його не безмежна. Обмежує її не лише структу
ра тексту як система означаючих, якій підпорядковується лише пев
на множина значень [46]. Читач живе у певній літературній куль
турі, яка надає йому свої норми читання. їх диктують школа, гро
мадська думка, літературна критика. Згідно з поняттями структу
ралізму ці позатекстові норми читання мають таку ж спрямовую
чу силу, як система мови. Роль читача — це роль причетного до 
літературної культури з її традицією (чи знанням авторитетних 
літературних надбань), смаком та компетенцією [47].

Інакше виглядає справа у працях Стефана Жулкевського. Цей 
вчений розглядає літературну культуру як сферу суспільного жит
тя, пов’язану з функціонуванням літератури: її творенням, при
значенням та використанням. Літературна культура — це система 
суспільних зв’язків, які виникають на стику різного роду комуні
кативних ситуацій, зумовлених літературними творами, разом з 
тим її не можна трактувати як систему, обмежену традиціями, умов
ностями й літературними нормами сприймання. Приймаючи осяг
нення структуралізму в аналізі текстів, Жулкевський водночас по
лемізує з трактуванням мистецьких феноменів у «внутрішньоліте- 
ратурній» перспективі. Літературний твір — це не лише передача 
(вираження, символ, модель) певного змісту, але насамперед склад
ний семантичний об’єкт, що виконує водночас функції символічні 
й предметні. Про символічні функції вела мову вся попередня на
ука про літературу; «вчення про літературну культуру» має звер
тати увагу також на предметний аспект літератури, на той факт, що 
літературна комунікація відбувається за посередництвом матері
альних предметів — книжок. Де спричинює інший погляд на ко
мунікативну ситуацію: йдеться вже не про коди, норми, умовності 
надання й сприйняття, а про суспільні інституції, що визначають 
тип культури, характер поширення й обігу продукції — книжок.

Складно тут окреслити всю наукову теорію й практику Жул
кевського. Пишучи про читання, дослідник наголошує на впливі 
нелітературних обставин, а спосіб читацького сприйняття (поши
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рення культури, політична агітація тощо) підкреслює також зна
чення умов читання, яких не можна звести лише до набуття (реа
лізації) читацького досвіду, як не випадає зводити живого, істо
ричного читача до ролі «користувача» нормами читання. Іншим 
полемічним моментом є сприйняття культури як «мовоподібної» 
реальності. Дослідник твердить, що вторинні семіотичні системи, 
такі як обряди, релігія, традиція, мистецтво не наділені такою ж 
спрямовуючою силою як система природної мови, у зв’язку з чим 
трактування діяльності людини в категоріях реалізації незалежних 
від неї систем та кодів є певною науковою ілюзією, характерною 
для структуралізму. Жулкевський підкреслює, що в суспільному 
житті маємо справу насамперед з діяннями, зокрема комунікатив
ними. Системний (семіотичний) аналіз може з’ясувати лише певні 
(повторювані) аспекти цих діянь, загалом вони повинні розгляда
тися в ракурсі глобальних суспільних теорій [48].

Означаючи концепцію Жулкевського, ми відхилилися від про
відної тут теми — семіотичної теорії читання. Сприймання літерату
ри викликає дві низки питань. Перша стосується способів, умов та 
запорук порозуміння між адресантом (автором) та адресатом (чи
тачем), абстрагуючись від змісту цього порозуміння. Друга містить 
питання відношення до сенсу твору, питання способу читання та 
ролі читача в процесі структуралізації значень тексту. На ці останні 
питання прагнув якоюсь мірою відповісти Барт. Його книжка «S/Z» 
суттєво вирізняється в сучасній теорії читання; її можна порівняти 
хіба що з цілком відмінною (філософськи й ідеологічно) феномено
логією читання Інгардена. Обидві прагнуть з’ясувати, як в процесі 
читацького контакту з твором вибудовується його сенс. Відповіді й 
методи різні, але дослідницькі зусилля близькі за спрямуванням. 
Проте в сучасній теорії читання переважає теорія літературної ко
мунікації, що розвивається вельми інтенсивно, порушує проблема
тику історичної рецепції творів, літературного життя й формує своє
рідну, залежну від історичної поетики соціологію літератури.

У французькій науці прийнято розрізняти «семіологію комун
ікації» та «семіологію значення», Л.Ж.Кальве, автор книги про 
Ролана Барта, протиставляє методолгію великого критика комун
ікативним трактуванням. Кальве пише, що теорія комунікації, грун
тована на лінгвістичній моделі, відходить від проблематики змісту 
літературного повідомлення на користь дослідження «комуніка
тивного озброєння», яке невіддільне від кожної можливої ситуації 
порозуміння. З цим пов’язаний процес, який можна назвати 
ідеологічною нейтралізацією мови («blanchissage id6ologique de la 
langue»). Така позиція глибоко чужа Варту, який намірився просте
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жити манівці сенсу, що їх творить і стимулює ідеологія в, здавало
ся б, невинному знарядді комунікації, яким є мова [49].

Термін «семіологія значення» здається доречним в означенні 
всіх тих досліджень, що цікавляться змістом літературної комуні
кації, продукуванням сенсу й значеннєвими трансформаціями, які 
відбуваються при зміні семіотичних систем, а зрештою розгляда
ють літературну діяльність на тлі історичної проблематики, шир
шої за історію мистецьких форм і традицій. Напевно, теорія мис
тецького моделювання Юрія Лотмана теж перебуває на цьому боці 
семіології.

В цю течію входить також Юлія Крістева з концепцією значен
нєвої продуктивності літературних текстів. Крістева відверто кри
тикує теорію комунікації. Пише, що вона виводиться зі структура
лізму, який вважав своїм великим досягненням трактування тек
сту як завершеного твору, незалежного від інтенцій письменника й 
читача. Готовий твір вписується в процес кромунікації, таким чи
ном за Крістевою проблематика обміну опанувала всю сучасну 
науку про літературу. Невипадково Сосюр, описуючи функцію 
знаку, скористався економічним аналізом грошей як чистої об
мінної вартості товару, на який вони можуть бути обмінені [50].

Але обмін не дорівнює праці, що витворює продукт, так як 
комунікація не ідентична творенню. Описуючи, як продукований 
предмет ставав товаром, Маркс розкривав явище фетишизму: зве
дення ужиткової вартості предмету до вартості обмінної. За Крісте
вою теорія літератури підлягає тиску такого фетишизму: вона уви
разнює насамперед процес обміну між адресантом та адресатом 
літературного повідомлення, умови цього обміну, його обмежен
ня та модлальності. Процес творення літературного тесту, працю, 
що передує його комунікативному обігу, вважає неістотною про
блемою, як неістотними є цінності продукованого предмету, зве
дені при такому трактуванні до поторюваних рис, пов’язаних з 
умовами порозуміння (кодами надання й сприймання).

Продукування літератури — це практика далеко не тотожна 
практиці обміну. Це праця в мові й над мовою. Більше того, літе
ратура — єдина царина, здатна здати справу з того, як працює мова, 
видобути на денне світло її трансформаційні сили [51]. Думка Крісте- 
вої збігається з переконаннями Барта, який вказував, що літерату
ра — це перманентна революція мови, порив переміщення 
((^placement), релізується в мові [52].

Дослідник літератури має справу з тривким карбом продук
тивної практики, яким є текст. Залежно від кута зору цей текст мож
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на трактувати як повідомлення, товар, непевний об’єкт комуніка
тивного обміну або ж, як це робить Крістева, як різновид взає
модії різних означаючих чинностей, які літературне висловлюван
ня засвоюють, множать і трансформують. Прикметою літератур
них творів є нескіннна інтертекстуальність [53]. Вони вбирають у 
свою структуру розмаїті означаючі елементи, уривки, кліше, цита
ти, фрагменти дискурсів, різні типи висловлювання, які в контексті 
нової цілісності змінюють первинні значення.

Крістева своєрідно розуміє діалогічність літератури. Протис
тавляє її комунікації між адресантом та адресатом; французьку 
дослідницю цікавлять перш за все зв’язки тексту з іншими дискур
сами, завершеними, присутніми в культурній традиції висловлю
ваннями. Життя культури — це життя мови, тож кожне нове літе
ратурне висловлювання не може уникнути співвіднесеності діало
гу з усталеними слідами різних суспільних мовних практик. Літе
ратурний текст, свідомо чи несвідомо, їх засвоює, посилюючи влас
ну значеннєву амбівалентність. Крістева вважає, що літературний 
код вищий стосовно всіх інших культурних кодів; не тому, що він 
найзагальніпіий, а тому, що спроможний увиразнювати різні оз
начаючі практики: релігійні, наукові, магічні, в діалозі з ними вип
робовуючи значеннєву витривалість мови. Авторка «La revolution 
du langage po&ique», твердить, що письменство (6criture) — це неско
риме філософське поривання, яке стало мовою (структурованим 
висловлюванням). Прикладом такого письменства є твори Дайте, 
Сада, Соллерса [54].

Зосередженість на інтертекстуальній функції особливим чином 
визначає дослідницький метод Крістевої. Вона цікавиться значен
нєвими змінами в літературному тексті, тут виявляються два рівні. 
Йдеться насамперед про семантичні трансформації, яким підляга
ють різноманітні оповідні утворення й фрагменти готових текстів 
(кліше, цитати) в момент введення в нову цілісність (мистецьку), якою 
є твір. По-друге — йдеться про процес творення сенсу в цьому ново
му творі. Народжується він у діалозі й полеміці, на стику різних 
текстів і різних традицій, має мерехтливий та нескінченний харак
тер. Дослідник неспроможний остаточно його окреслити, може що
найбільше описати значеннєву (signifiance) продуктивність тексту.

Теорія Крістевої постала на основі аналізу авангардних текстів 
(Малларме, Лотреамон, Джойс) або досить нетипових у літера
турній традиції (Дайте, Сад). Дослідниця воліла б узагальнити її 
на всі типи літератури. Розглядаючи конкретні мистецькі явища,
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вона застосовує квазіматематичну аксіоматизацію, що має відпов
ідати неарістотелівській логіці тексту. Це пов’язано з переконан
ням, що твір не має однієї правди, що його правда — це сам про
цес творення сенсу, його значеннєва продуктивність. Вона полягає 
у виокремленні, розподілі й зударянні означаючих елементів з 
різних рівнів мови. Цей процес набуває продовження в читанні, в 
якому читач не так пристосовується до готового тексту, як підхоп
лює цей процес творення сенсу, продовжує діалог, започаткова
ний у тексті.

Таке бачення твору розходиться з його сприйманням як parole, 
як письменницької реалізації системи (мови, художньої умовності). 
За Крістевою основою літератури є не система, а конкретна мовна 
практика й поширені словесні утворення. Літературна продукція 
щоразу долає ці наріжні дані, творить нову дійсність, як мовну, 
так і історичну. Дослідниця цікавиться ефектами новаторства, не
випадково пише про авангардну літературу. В одній з програм
них праць твердить:

Інакше кажучи, текст, не тотожний кодифікованій граматикою комуні
кативній мові, не задовольняється явленням чи означенням дійсності. Означа
ючи, тим самим перемішує реальність; являючи, бере участь в її русі, в її змінах, 
подає її в перспективі. [...] Змінюючи матерію мови (її логічну й граматичну 
організацію) й вносячи в неї суспільні сили з історичної арени (в означаючих 
елементах, модельованих становищем суб’єкта висловлювання), текст в’яжеться 
— читається— подвійно щодо дійсності: стосується мови (переміщеної й зміне
ної) та суспільства (зі зміною якого узгоджується) [55].

Як узгоджуються пропозиції Крістевої з загальшни рамками 
семіотики? Для галузі, що претендує на вчення про сенс та методи 
його генерування, дослідниця вигадала назву семаналізу 
(semanalyse). Це має бути «критика сенсу, його елементів і законів» 
[56], аналогічно до того, як психоаналіз є критикою свідомості. Вона 
досліджує всякий дискурс, всяке висловлювання під кутом зору 
продукування й трансформації значень. У такій формі окреслюєть
ся вона як критика знання, позаяк ця остання також виявляється у 
подобі дискурсу. Можна було б гадати, що Крістеву надихають 
амбіції Канта (пише про нього!), якби не те, що суб’єкт наукового 
висловлювання розуміє значно скромніше: як особистість, обме
жену історично й психологічно (хоч і ввижаються їй універссльні 
закони сенсу). Ставлячи проблеми суб’єкта, Крістева відмежовуєть
ся також від проекту Єлмслева, котрий у понятті метасеміологїі 
висунув можливість знання уніфікованого або й визначального для 
всіх типів пізнання [57].
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Таким чином дійшли ми до моменту, коли семіотика постала 
як дисципліна, інтегруюча нині всі галузі знання, як своєрідна ме
тамова наукової практики, що єднає усю її скданість за допомо
гою кількох фундаментальних категорій, таких як знак, мова, текст, 
система, сенс, закони значення. Ця робота не завершена і ще не час 
на такі, може, й фантастичні узагальнення. Слід би радше уявити 
собі, що завдяки семіотиці вже зроблено в дослідженнях культу
ри, насамперед літератури.

В цій праці всього лише зазначені кілька важливих пролем 
семіотики. Ця галузь розвивається дуже жваво й щороку прино
сить нові пропозиції й розв’язання. Читач може познайомитися з 
ними в книжках і статтях Маєнової, Жулкевського, Граєвського, 
Овчарека та багатьох закордонних дослідників, імен яких не зга
дано в цьому огляді (Жене, Тодоров, Успенський, Мелетинський, 
Богатирьов) [58].

Якби спитати ширше, які вигоди здобула методологія літера
турних досліджень при застосуванні семіотики, то їх, певно, важко 
переоцінити.

I. Семіотика, походячи з мовознавства, збудила дослідницьку 
чуйність щодо знакової структури літературного висловлювання, 
щодо того факту, що літературний сенс — незалежно від того, чи 
твір прагне імітувати зовнішний світ, виявляти творчу особистість 
або ж вербалізувати колективну думку — сформульований в мові, 
тож з аналізу тексту як впорядкованої секвенції знаків слід розпо
чинати всякі літературні пошукування.

II. Теорія знаку й знакових структур дозволила зайнятися тво
ром як реалізацією різноманітних, мовних і надбудованих над 
мовою семіотичних систем, нашарування яких призводить до скда- 
них значеннєвих трансформацій і продукування нових сенсів. Літе
ратура означилася як семіотична практика, що перебуває на стику 
багатьох систем комунікації та суспільної інтеракції.

III. Підкреслюється, що семіотичний інструментарій не ставить 
собі завдання осягнення індивідуальності й неповторності мистець
кої творчості. Твір, що трактується як текст — отже як реалізація 
системи знаків -  цікавить семіотику в загальному, спільному для 
певного суспільства культурному вимірі. Таке обмеження дослід
жень покликане гарантувати об’єктивність наукового підходу. 
Аналізуючи твір у контексті генеруючих його систем та з огляду 
на функції, які він виконує в певній культурі, ми змушені до по-
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рівняння його з іншими утвореннями, що їх системи реалізують, 
трансформують, переоцінюють. Важливо, що семіотика наголо
шує на матеріальному (предметному) вимірі культурної діяльності, 
вимірі, який поділяє галузі культури з огляду на матеріал, а вод
ночас дає змогу їх порівнювати під кутом зору притаманної їй 
роботи сенсу.

IV. Усе це пов’язане з усвідомленням «вибору» семіотикою 
предмету своїх досліджень з емпіричного матеріалу, моделювання 
його згідно з власними принципами й завданнями. Наскільки ме
тодологічні завдання окреслені доволі ясно, настільки філософські 
передумови семіотики не завжди виразні. Деякі дослідники, наприк
лад Стефан Жулкевський, схильні визнавати її як «помічницю дос
лідницької техніки», без онтологічних амбіцій. Інші, наприклад 
Леві-Строс, вважають, що семіотичні процеси випливають із за
гального принципу антропологічного характеру, який свідчить, що 
індивідуальні поводження — це проекції багатоманітних, незалеж
них від окремих осіб системних передумов. Не вдаватимемось тут 
до розв’язання цієї проблеми. Проте, можливо, наявність цієї амб
івалентності схилила Юлію Крістеву до такого твердження: «Вона 
[аксіоматична формалізація — З.М.] ідеологічна тією мірою, якою 
дає семіотикові «свободу» вибору свого предмету й спрямування 
свого підходу (son d&oupage) відповідно до місця, яке займає він 
(семіотик) в історії» [59].

V. Міркування Крістевої певною мірою пояснює той факт, що 
семіотика увійшла в плідний контакт з такими формами сучасної 
думки як марксизм та психоаналіз. Дослідження Машере є при
кладом застосування семіотичної теорії тексту в студіях над ідеоло
гічним аспектом літератури. Праці Жулкевського поєднують осяг
нення семіотичної культури з розглядом літературної диференціації 
суспільства. Праці Лотмана й Барта вказують на світоглядні виміри 
семіотичних процесів. У свою чергу пошуки Лякана й Крістевої по
в’язують питання значеннєвої продуктивності тексту з проблема
тикою суб’єкта, трактованого в категоріях психоаналізу.

Праці Крістевої вказують на певні обмеження семіотики. Ці 
обмеження спершу були помічені мовознавцями. Категорії знаку 
і мови як системи знаків стали протиставляти висловлювання як 
значеннєву цілісність, що не зводиться до правил системи. Еміль 
Бенвеніст у 1962 році писав:

Речення як нескінченна творчість та необмежена багатоманітність ста
новить активне життя мови. Разом з реченням полишаємо сферу мови як сис
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теми знаків І входимо в універсум мови як знаряддя комунікації, вираженням 
якої є висловлювання. [...] Саме у висловлюванні, актуалізованому в реченнях, 
мова формується й міниться. Можна погодитися з класичною сентенцією: nihil 
est lingva quod non prius fuerit in oratione [60].

Бенвеніст твердить, що сенс постає не з комбінації знаків, а 
навпаки — він як цілеспрямована інтенція підлягає у висловлю
ванні розподілові на ідентифіковані кодом означаючі одиниці — 
слова. Знаки розпізнаємо завдяки знанню коду; аби зрозуміти вис
ловлювання, слід співвіднести його з дійсністю, про яку йдеться, та 
з суб’єктом мови. Семіотиці як науці про знакові системи Бенвеніст 
протисгавляє семантику, що досліджує висловлювання. Саме ж вис
ловлювання прагне розглядати у зв’язку з проблематикою мов
ної діяльності, на тлі суспільного досвіду. Тут він близький до ідей 
англійської філософії мови, котра створила теорію мовних актів 
(Дж.Л. Остін) [61].

Така зміна зацікавлень виявляє нові аспекти літератури: вже 
не йдеться про дослідження художнього тексту як впорядкованої 
та реалізовуваної системи секвенції знаків, а про трактування тво
ру як висловлювання, значимого на тлі інших різновидів суспіль
ного дискурсу, прилученого до діалогу з ними, увиразненого в 
процесі інтеракції. Ці ідеї, хоч не завжди узгоджено, виражала 
Крістева. Проте їх джерела були різні: йшлося про філософію сло
ва Михайла БахтІна [62], дослідника, котрий у тридцятих роках 
помітив обмеження структурної теорії мови і в опозиції до неї ство
рив оригінальну теорію літератури.
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вальну функцію літературний твір є для Лотмана моделлю, з огляду на кому
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чіткого розмежування семантичних елементів відбувається складне переплет
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сису (спосіб оповіді) й логосу (предмет, зображуваний світ) пише французь
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49. Див.: Calvert L.J. Roland Barthes, un regard politique sur le signe. -  
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заголовком «Teoria akt6w mowy a badania literackie».

62. Див.: Kristeva J. Le mot, le dialogue et le roman...



ЛІТЕРАТУРА Ж  ДІАЛОГ
(ВЛХГШ, 1897 —  1975)

Слово стає ареною двох голосів.

Михайло Бахтін увійшов у радянську літературознавчу дум
ку наприкінці двадцятих років минулого століття, вже на схилі 
формалізму та в час формування празької структурної школи. Тоді 
опублікував книгу «Проблеми поетики Достоєвського». У тому ж 
1929 році з’явилася ще одна книжка, авторство якої приписується 
Бахтіну. Це «Марксизм і філософія мови» — праця, опублікована 
під іменем Валентина Волошинова. Роком раніше видана книжка 
Павла Медведєва «Формальний метод у літературознавстві. Кри
тичний вступ до соціологічної поетики», яка знов таки пов’язана з 
ім’ям Бахтіна. Дослідження щодо спільного авторства цих трьох 
праць належить В.В. Іванову, учневі й приятелеві Бахтіна [1]. Не 
вдаючись до пильного розгляду його аргументів та мотивів, мо
жемо твердити, що ці книги, хоч і відмінні тематично, репрезенту
ють спільну концепцію мови, літератури й суспільства. їх можна 
трактувати як дослідницькі результати однієї наукової індивіду
альності чи однієї школи, об’єднаної як особою метра, так і систе
мою принципових положень та критичних посилань. Ведучи мову 
про думку Бахтіна, слід звернутися до його праць, виданих в шістде
сятих роках. Це друге, змінене видання «Проблем поетики Дос
тоєвського» (1963) та написана в сорокових роках і видана 1965 
року докторська праця <Лворчість Франсуа Рабле і народна куль
тура середньовіччя й Ренесансу». До того ж слід взяти до уваги 
статті, писані віл наукового дебюту Бахтіна (1924) аж до його смерті, 
розпорошені в літературній пресі, а згодом зібрані й видані в книж
ках «Вопросьі литературьі и зстетики» (Москва, 1975), «Зстетика 
словесного творчества» (Москва, 1979), «Литературно-критические 
статьи» (Москва, 1986).

Ця багата бібліографія не полегшує аналізу наукового дороб
ку Бахтіна. Справа ускладнюється тим, що цей дослідник, хоч був 
помічений сучасним літературознавством лише в шістдесятих ро
ках, через деякий час набув неослабної популярності, про що
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свідчать переклади його книжок на англійську, французьку, німець
ку, польську та інші мови, а також численні праці про нього, що з 
являються в Росії, Франції, Польщі [2].

В цій ситуації, коли важко додати щось нове до наявних інтер
претацій, вбачаємо наше завдання в проблемному упорядкуванні 
багатої думки Бахтіна. Почнемо з розгляду критичних міркувань 
ученого, які виявляються в полеміці з формалізмом, присутній у 
всіх статтях, в книзі про Достоєвського та в праці Медведєва, а та
кож у ставленні до мовознавчого структуралізму, характерному для 
книги «Марксизм і філософія мови», згодом для статей, писаних у 
шістдесяті роки. Потім спробуємо проаналізувати поетику Бахтіна, 
що ґрунтується на своєрідній філософії слова. Тут постає надзвичай
но складна проблема діалогу й діалогізму як явища не лише літера
турного, а й суспільного. Погляди Бахтіна на роман пов’язуємо зі 
своєрідною соціологією літератури, цілком виразною в праці про 
Рабле, присутньою у всіх текстах ученого та його школи.

1

Полеміку з російським формалізмом Бахтін розпочав уже в 
написаній 1924 року праці «Проблеми змісту, матеріалу і форми в 
словесній художній творчості». Він виступає тут як оборонець 
поетики змісту, як прихильник гегелівського підходу, згідно з яким 
форма охоплює, втілює зміст — внутрішній чи зовнішній. Цей 
начебто банальний кут зору однак пов’язаний з методологічною 
свідомістю. Бахтін пише, що формалісти, зосереджуючи увагу на 
синтаксичних аспектах твору і, ширше, літературного мистецтва, 
цілком ігнорують вплив того, що він визначає як «семантичний 
ряд» і що є системою законів пізнання й діяння. Література не може 
бути пояснена лише на основі закономірностей специфічно літера
турних, позаяк: «Естетично значима форма охоплює не порожне
чу, а семантичну інтенцію, автономну й зумовлену життям» [3].

Особливо неприйнятно, що формалісти зосереджують свої дос
лідження на матеріалі літературного твору, ототожнюючи літера
турність з єдністю мовних операцій. У самій мові для них важить 
звук, чуттєвий матеріал; сприйняття літератури (поезії) визнача
ють як емоцію чуттєвого, а не семантичного характеру [4]. Не по
годжуючись зі зведенням літературного мистецтва до мовного ас
пекту, Бахтін не приймає також концепції мови, яку формалісти 
запозичили з лінгвістики. У 1924 році у реферованій тут статті Бахтін
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починає свою полеміку зі структуралізмом, полеміку, від якої не 
відступиться до кінця своєї наукової діяльності. Цікавлячись вис
ловлюванням, дослідник твердить, що лінгвістика бачить у цьому 
висловлюванні тільки й виключно розташування слів. Сенс вислов
лювання в такому трактуванні виводиться з системної детермінації, 
відстороненої від культурного, семантичного й ціннісного контек
сту, в якому насправді це висловлювання відлунюється. Мовознавчі 
дослідження спроможні потрактувати ці явища синтаксично, не дуже 
даючи собі раду зі сферою семасіології і вже цілком лишаючись без
порадними стосовно ширших словесних систем, таких як буденні 
висловлювання, діалоги, дискурси, трактати, романи. Власне ці явища 
становлять суттєвий елемент літератури. Мова входить до літера
турного твору не як комплекс лінгвістичних одиниць, а як суспіль
но конкретна практика мовлення.

«Матеріалом поезії є мова як система живих суспільних оці
нок, а не як сукупність лінгвістичних можливостей» [5]. Це тверд
ження вказує на близькість критики, до якої вдався Павло Мед- 
ведєв у книзі «Формальний метод у літературознавстві», до інте
лектуальних обріїв, накреслених у перших статтях Бахтіна. Мед- 
ведєв піддав сумніву насамперед вимисел поетичної мови як систе
ми, що протиставлена мові щоденній. Предметом науки про літе
ратуру має бути конкретний твір, що містить історичні й світог
лядні риси, характерні для всякої форми комунікації. Медведєв ста
вить питання про те, чим прикметна література в глобальній ідео
логічній творчості. Вбачає цю специфіку в мистецькій конструкції, 
котра «зачиняє» відкритий та динамічний процес ідеології в ком
позиційні та жанрові рямці. Проте це не означає, що література 
являє собою актуалізацію сталих мистецьких схем. Медведєв пи
сав: «Основні принципи формалістичного мислення дають змогу 
пояснити лише перегрупування, переміщення й рекомбінації в 
межах певного, цілком готового матеріалу. Не додається жодної 
нової риси до вже сформованого світу мови та літератури» [5]. За 
Медведєвим література за всієї своєї специфіки занурена в ідеолог
ічне середовище, а художні зміни є реакціями на це середовище. 
Твір — це знакове явище, суспільні оцінки проникають до нього в 
значеннях слів, зумовлених суспільним використанням знаку, а не 
через абстрактну систему мови. Отже тут стикаємося з тими ж ос
новними .положеннями, що й у книзі «Марксизм і філософія мови».

Дискусія з формалізмом закінчена. Бахтін підриває практичні 
принципи формальної школи в праці про Достоєвського. Критич
не вістря спрямовується проти наукових концепцій з-поза російсь
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кого культурного кола. Це стосується школи Фосслера, названої 
Волошиновим «ідеалістичним суб’єктивізмом» та лінгвістики де 
Сосюра, означеної як «абстрактний ідеалізм» [7]. Метою полеміки 
є не «гола» теорія: «Марксизм і філософія мистецтва» завершуєть
ся конкретними міркуваннями з галузі стилістики, які містять цінні 
вказівки для дослідницької практики у сфері різних, не лише літе
ратурних форм висловлювання. Прикметно, що Волошинов не 
торкається таких суттєвих для російського формалізму, а згодом 
для структуралізму питань як питання «літературності», своєрід
ності художньої творчості, її відмінності від інших життєвих явиш. 
Цікавиться літературою як суспільною практикою мови.

Варто з’ясувати назву книжки. Волошинов, пишучи наприкінці 
двадцятих років свою працю, зупинився не тільки біля осягнень 
формалізму та структурного мовознавства. Ці напрямки, що відки
дали проблематику розвитку та суспільних обумовленостей мови, 
критикував з позицій історичного матеріалізму. В принципі прий
маючи лінгвістичне поняття знаку, співвідніс його з марксистсь
кою концепцією базису й надбудови, аби відтак зайнятися питан
ням ідеологічних аспектів літературних мовних форм. Ось провідні 
тези «Марксизму й філософії мови»:

I. Існує тісний зв’язок між мовою та ідеологією. Подібно до 
Маркса, Волошинов твердить, що немає ідеології поза знаковим 
матеріалом, так само як немає живого, реального процесу мови, 
який не був би процесом ідеологічним.

II. Поняття мовної спільноти не збігається з поняттям суспіль
ного класу. Багато суспільних верств послуговується тією самою 
мовою. Це одна з причин схрещення в знаку різних суспільних 
орієнтацій, що зумовлює його полісемічний характер, динаміку й 
багатовекторність притаманних йому значень. Лінгвістика абст
рагується від ідеологічного характеру знака, трактуючи його як 
об’єкт завершений, монологічний, виокремлений з контексту та вер
бального акту

III. Значеннєву цінність слова зумовлює його позиція в акті 
мовлення. У процесі висловлювання маємо справу з контактом 
суб’єктів, котрі посідають різне становище в суспільному просторі. 
У свою чергу цей простір пов’язаний з матеріальним базисом. 
Суб’єкти надають різних значень однаковим мовним формам.

IV. Акти мовлення творять готові словесні конструкції, які на
лежить досліджувати як діалогічні явища, продукти взаємодії, як 
суб’єктивні контакти, що мають ідеологічне пояснення [8]. Звідси 
випливає можливість матеріалістичного підходу до літературних
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умовностей і жанрів. Індивідуальний вибір певної стильової фор
ми чи її панування в стилі епохи визначальне. Відкритий об’єктивізм 
незалежної мови, суб’єктивізм мови залежної або ж частковий об
’єктивізм позірно залежної мови формує відношення письменника 
до різних типів «чужої мови», зрештою відтворює реальний сусп
ільний контакт. «Організуючий центр всякого висловлювання, вся
кого виразу — не всередині, а зовні: в суспільному середовищі, що 
оточує особу» [9].

Волошинов, прихильник соціологічного підхрду в лінгвістиці 
й поетиці, полемізує також зі своєрідним «соціологізмом» де Со
сюра. Суспільність мови структуралісти пов’язують з імператив
ною дією норм вираження й принципів порозуміння. У світлі та
кого трактування індивідуальність висловлювання зумовлюється 
тільки й виключно психічними особливостями окремих суб’єктів. 
Структуралісти заперечують можливості впливу індивідуальної 
ініціативи на зміни системи. Інакше у Волошинова: якщо для цьо
го дослідника не існує чисто індивідуального висловлювання, то 
не тому, що воно повторює чи актуалізує сукупність мовних норм, 
а через те, що виникає в певному суспільному середовищі, в сло
весних актах, котрі є.взаємодією двох чи більше суб’єктів [10]. 
Предметом лінгвістики (й поетики) має стати взаємний мовний 
вплив, комунікація та різні форми діалогу. Це мусить пов’язува
тися з введенням науки про ідеології в сферу міркувань про текст.

2

Теоретичні принципи лінгвістики й соціологічної поетики зу
мовлюють новий погляд на літературні жанри й форми. Це трак
тування під кутом зору семантики. Приклад такого аналізу дає 
Бахтін в праці «Слово в романі» [11]. Дослідник звертає увагу на 
те, що для мовознавства в принципі не існує питання вірогідності 
висловлювання: «системне» слово набуває значення завдяки відно
шенню до інших слів: у парадигмі мови й синтагмі висловлюван
ня. Натомість у популярній версії семантики правда є логічною 
цінністю речення: зумовлюється відношенням слова до предмета. 
Слово інтенційно спрямоване, вказує на позамовну дійсність.

Бахтін піддає сумніву обидва ці підходи, вказуючи на те, що 
слово не є незайманим феноменом і містить у собі історію кон
текстів, в. яких воно вживалося. На противагу де Сосюрові твер
дить, що суспільна історія слова триває в його значенні. Слово у
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висловлюванні вступає в контакт не лише зі своїми «сусідами», а 
набуває семантичної вартості завдяки діалогу з давніми вживання* 
ми. Так само предмет не існує як чисте ізольоване явище: з’являється 
в людському світі «вбраний» у мову, оцінюваний і «переломлюва
ний» крізь практику мовлення. Бахтін відкидає як структурну аб
стракцію, що воліла б замкнути слово в понадособовій системі, 
так і фікцію інтенційного називання, характерну для «суб’єктивно
го ідеалізму», що обмежує значення до означування об’єкта суб
’єктом. У пізнішій статті «Проблема тексту...» Бахтін зазначив:

Слово не випадає віддати одному мовцеві. У автора (мовця) свої невід’ємні 
права на слово, але свої права є і в слухача, свої права чиї голоси лунають 
у пошукуваному автором слові (адже нічиїх слів немає). Слово — це драма, в 
якій беруть участь три персонажі (це не дует, а тріо) [12].

За такого підходу словесний образ предмету постає як зіткнен
ня багатьох різноманітно виявлених інтенцій. Традиція висловлю
вання про певний предмет вводить до мовного знаку діалогічну 
напругу, якої неспроможна описати ані лінгвістика, ані логіка. 
Кожне висловлювання згідно з концепцією Бахтіна орієнтується 
на правду [13], але сама правда є не феноменом логіки, а явищем 
діалектичним, зустріччю, зіткненням, змаганням мовних кутів зору. 
Суттєва тут понятійна відмінність. Слово чи мовний знак, трактова
ний як одиниця системи, — це наукова абстракція, елемент нейт
ральний. Вживане Бахтіним поняття слова репрезентує висловлю
вання чи його частину, наділену всіма індивідуальними, полемічни
ми, суспільними відтінками. У книзі про Достоєвського слово озна- 
чається як голос, отже як репрезентація конкретного суб’єкта. В та
кому ракурсі слово чи голос не піддається лінгвістичному аналізу:

Лінгвістика вивчає саму «мову» з її специфічною логікою в аспекті її 
загальних рис, як те, що уможливлює діалогічне спілкування, від самих же діа
логічних стосунків лінгвістика послідовно відсторонюється. Ці стосунки ле
жать у сфері слова, оскільки слово за своєю природою діалогічне, тож вони 
мають вивчатися металінгвістикою, що виходить за межі лінгвістики й має 
самостійний предмет і завдання? Діалогічні стосунки не можна звести до відно
шень логічних та предметно-значеннєвих, які самі собою позбавлені діалогіч
ного моменту. Вони мають втілитися в слово, стати висловлюваннями, стати 
виявленими у слові позиціями різних суб’єктів, аби між ними могли зав’яза
тися діалогічні стосунки [14].

В. Іванов порівняв металінгвістику, запропоновану Бахтіним, 
із сучасною транслінгвісгкою [15]. Таке зіставлення не видається 
слушним. Обидві науки прагнуть вийти у своєму аналізі поза межі 
речення і зосередитись на ширших мовних системах. Річ у тім, що 
транслінгвістика як стосовно словесного дискурсу, так і інших різно
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видів тексту застосовує трансформовану модель аналізу речення, а 
одиниці висловлювання трактує формалізовано, займаючись рад
ше логікою виникнення сенсу, аніж конкретним значенням [16]. Прак
тична металінгвістика, яку розвивав Бахтін у книгах про Достоєвсь- 
кого і Рабле, є семантичним аналізом роману, ґрунтованим на кон
статації, що сенс та ідея тексту зроджується діалогічними стосунка
ми, отже стосунками, пов’язаними насамперед зі становищем 
суб’єктів, явно чи приховано зацікавлених у висловлюванні.

Думка про напругу, яка виникає між силами, що криються у 
підґрунті всякого висловлювання, позначається на концепції діа
логу, Бахтін підкреслює обопільно активний характер будь-яких 
словесних дій. Цього явища неспроможна помітити стилістика (і 
поетика!), яка оперувала поняттям діалогу в опозиції до категорії 
монологу. Діалог у стилістиці — це обмін реченнями й думками. 
Монолог — це індивідуальне висловлювання, яке набуває сенсу 
завдяки інтенціі суб’єкта [17]. У «Проблемах поетики Достоєвсько- 
го» вказується, що всякий монолог у підтексті є діалогом, позаяк 
мова, виявляючи індивідуальність суб’єкта, виявляє водночас його 
пов’язаність із суспільством і його відношення до інших людей. 
Діалогічність пов’язана з комунікативною спрямованістю всякого 
висловлювання. Але мова для Бахтіна є чимось більшим, ніж фор
ма порозуміння. Вона є спонукою до дії. «Таким чином, друкова
ний мовний виступ ніби зав’язує ідеологічну бесіду більшого мас
штабу: на щось відповідає, щось відкидає, щось підтверджує, перед
бачає можливі відповіді й заперечення, шукає підтримки і т.д.» [18].

Перш ніж ближче приглянемось до форм діалогу в літературі 
й до жанрової класифікації, яку здійснює Бахтін, послуговуючись 
цією категорією як критерієм поділу, варто підкреслити її важли
вий теоретичний та світоглядний вимір. До часів Бахтіна говори
лося, що мистецтво є або наслідуванням, або вираженням. Фор
малісти перші почали досліджувати літературні тексти як елемен
ти комунікації. Ці дослідження, продовжені структурною лінгвісти
кою та новітньою поетикою, занехаяли вимір мовної взаємодії, 
зосереджуючи увагу на загальних, системних механізмах комуні
кації, майже витіснили з поля зацікавлень людський характер 
спілкування. Михайло Бахтін, доводячи, що всяка експресія має 
знаковий характер, що художнє наслідування предметів обумов
лене попередніми традиціями обговорення цих предметів, що не
має чистого «відтворення» світу, як немає чистого, неповторного 
«вираження» індивідуальності, спостеріг суб’єктивні і разом з тим 
суспільні аспекти висловлювання, вираження, наслідування, явлені
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в універсальному ладотворчому гуманістичному діалозі. Вчений 
відзначив: «Мова живе лише в діалогічному спілкуванні її корис
тувачів. Діалогічне спілкування і є справжньою сферою життя 
мови. Все життя мови, в будь-якій галузі її вживання (побутовій, 
діловій, науковий, художній тощо), пройняте діалогічними взає
минами» [10].

Варто нагадати, що Бахтін, акцентуючи суб’єктивний та діало
гічний характер людської діяльності, ніколи не забуває проте, що 
людина оперує знаками; діалог відбувається у словесному матері
алі, а ширше — в семіотичному і можливий лише на цьому шляху. 
Така позиція відрізняє Бахтіна в колі гуманістичної думки психоло
гічної спрямованості (Дільтей) чи ідеалістичної (Фосслер). Від под
ібних концепцій підхід, що тут розглядається, зрештою рішуче відме
жувався, про що свідчать розділи «Марксизму й філософії мови», 
присвячені критиці психологізму й теорії експресії. Знаковий аспект 
— це прикмета діалогічності людини, прикмета, на яку було зверне
но належну увагу лише в XX столітті. Заслуга школи Бахтіна — її 
інтерпретація в дусі історичного матеріалізму [20].

Який стосунок цієї філософської проблематики до осягнення 
літератури? Присутність діалогу в літературній продукції виявляєть
ся у світлі міркувань Бахтіна принаймні на трьох рівнях. Перший 
рівень має найзагальніший характер: він визначається положен
ням, згідно з яким літературний твір, як і всяке висловлювання, 
бере участь в універсальних комунікативних процесах. Ситуація 
творення обертається ситуацією порозуміння, полеміки, діалогу з 
моменту публікації твору, діалогу, в якому беруть участь не лише 
автор і читачі, але також і всі «треті» чинники, з огляду на які відбу
вається літературна комунікація. З другим рівнем стикаємося у 
зображенні реальності твору: це діалог між персонажами, діалог 
оповідача з читачем, діалог оповідача з персонажем, прихований 
діалог персонажа з самим собою, діалог автора (оповідача) з пев
ними ідеями й традиціями. Цей тип діалогу в найзагальніших ри
сах описаний стилістикою, яка незалежно від Бахтіна звернула увагу 
на такі тонкі матерії, як невласне пряма мова, оповідь (сказ), внут
рішня полеміка, внутрішній монолог. Принципово нове, що вніс 
Бахтін у цю проблематику, полягає в наголосі на явищі багато
мовності літератури й присутньому в художньому творі діалозі 
мов (третій рівень). Обґрунтування особливого впливу мовної взає
модії на літературну практику визначає бахтінську генологію.

Дослідник починає з розрізнення поезії та прози. У праці «Мар
ксизм і філософія мови» читаємо, що вимисел мови як монолітної
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системи походить з монологічної системи «офіційного» слова, яке, 
виражаючи панівну ідеологію, не зносило дискусії та сумніву [21]. 
Цей вимисел спирається на мітичний світогляд, який характери
зується «цілковитим зрощенням слова й конкретного ідеологічно
го сенсу» [22]. Наслідком впливу міту на літературу є епос. Епопея 
за Бахтіним спирається на безособову та безпосередню традицію, 
на загальнообов’язковий кут зору й оцінювання, що виключає різні 
можливості трактування теми. Предметом епосу є події віддалені і 
вже завершені, що дозволяє авторові (переважно колективному) 
триматися історичної дистанції й шаноби. Творець не втручається 
в хід зображуваних подій, не входить в контакт з героями, не спро
стовує їх думок та слів. Вони існують для нього не як живі люди в 
історії, а як освячені часом і традицією божества, яких щонайбіль
ше можна описати [23].

Мітологчіна свідомість, що виявляється в об’єктивній оповіді, 
здається цілком віддаленою від такої особистішої форми літерату
ри як лірична поезія. Зближує ці два роди становище офіційного 
слова. За Бахтіним значення поезії завжди пов’язувалося з центра- 
лізаційними тенденціями в народі. Слово в поезії хоче сягнути рангу 
слова монологічного — прагне виявляти особистість автора, неза
перечність переживання; у своїй експансивності не сприймає інших 
точок зору. Суцільне мовлення не сприяє також індивідуалізації 
мови, не сприяє також засвоєнню мови чужої. Таким чином, роз
виваючи одну народну мову, поезія стимулює централізаційні чин
ники і практикує форми висловлювання, придатні для панівної іде
ології. Бахтш підкреслює парадокс поезії: форма, яка найбільше 
воліла б уникнути всякої офіційної тенденції, яка хоче неповтор
ним чином виразити суб’єкт чи проникнути в «незаймане» осердя 
об’єкта, трактована на тлі розвитку мови, виявляється чинником 
зміцнення мовних механізмів, цілком протилежним її прагненням. 
Це відбувається через те, що поезія не помічає суспільної полівапент- 
носгі слова, у своїх амбіціях відкриття суб’єкта та об’єкта не здає собі 
справи з історичності, відносності свого кута зору, своєї мови та ба
гатоманітності контекстів, в яких існують ужиті нею слова.

Тож у концепції Бахтіна епос і лірична поезія, осмислювані в 
контексті суспільних процесів, виконують певну ідеологічну роль: 
не зауважуючи місцевих, етнічних або ж часових відмінностей мови, 
беруть участь у процесі формування мови літературної, котра є 
чинником офіційності [24]. Інша річ — драма. Цей рід природно 
ґрунтується на діалозі, не може ігнорувати різниці суб’єктивних 
думок, стилів, мов, які тут характеризують персонажів. І все ж дра
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ма у класифікації Бахтіна є виявом тенденцій «монологічних». 
Письменник передає за допомогою персонажів свої погляди й 
міркування, авторитарно сполучає зображувані мислені концепції. 
Драма за Бахтіним є позірним діалогом: зіставлення питань і відпо
відей персонажів без можливості приписання їм власного голосу й 
власного світогляду [25]. Як пам’ятаємо, діалог для Бахтіна не є 
питанням стилістики, хоч виявляється в стилістичних рисах. Є пи
танням контакту між суб’єктами мовлення, що виявляється насам
перед в семантиці мовлення: йдеться тут про обмін особистими 
поглядами й зустріч мов — світоглядів.

Це дозволяє окреслити складне становище слова в романі. За 
Бахтіним роман — це єдиний жанр живий і незавершений, в якому 
мова застосовується у всій суспільній диференціації й функціональ
ності. Лише він є результатом таких історичних процесів, у яких 
явище багатозначності стає наріжним чинником літературних змін. 
Це відбувається в ситуаціях повалення догм, ситуаціях, антропо
логічним вираженням яких є сміх. Історичні й культурні злами 
показують відносність офіційних точок зору і партикулярність (іде- 
ологічність) офіційних мов. Багатомовна практика мовлення вхо
дить у літературу: виявляється в стилі і в зображеному світі єдино
го жанру, що відповідає поваленню авторитетів: роману. Адже 
найсуттєвішою рисою цього жанру є те, що, пишучи про світ, він 
разом з тим робить своїм предметом спосіб мовлення про цей світ, 
історично відносну мову індивіда-персонажа [26]. Чужа мова, чу
жий стиль стильово оформлений світогляд стають темою твору. 
Ця риса відрізняє роман від епосу, драми й ліричної поезії. Її відзна
чає свого роду пізнавальна «несвідомість»: як в епістеміології Канта 
звертається увага на залежність правди від системи категорій, в яких 
трактуємо світ, так у романі відносність правди, відтворення обра
зу розкривається як відносність суб’єктивної свідомості, що вияв
ляється у відносності й полівалентності слова [27].

З

Розглядаючи історію роману, Бахтін спостерігає в цій формі 
кілька відмінних тенденцій розвитку. Варто зазначити, що сама 
логіка відмінності має диктуватися історією роману, поданою на 
тлі історії мови, а не апріорним жанровим поділом. Роман завжди 
співвідноситься у своїй словесній тканині з іншими мовами, хоч це 
співвідношення може мати явний чи прихований характер. Перші
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дві тенденції, помічені Бахтіним у розвитку жанру, це «софістич
ний» роман, що знайшов своє продовження в романі рицарсько
му, бароковому й сентиментальному, та складна щодо означення 
його протилежність, а саме романи Сервантеса, Рабле, твори Війона 
і практично весь новочасний роман. Софістичний роман, одностиль- 
ний та одномовний, випрацьовує мову оповіді, спрямованої тільки 
виключно на об’єкт, організуючи світ, здавалось би, в одній сис
темі цінностей. Бахтін твердить, що ця лінія все ж відмінна від пер
винної наївності епосу й міту й зароджується в сприятливу для 
всякого роману добу багатомовної свідомості. Однак вона націле
на на притлумлення багатостильності мови, на відтворення світу в 
стилі, який би був протиставлений мовленню певних середовищ та 
різнорідності діалектів. Це роман діалогізований, його художні й 
ідеологічні ефекти виявляються в контрасті з конкретним мовлен
ням, полівалентним та внутрішньо багатоманітним. Першим з цих 
ефектів є вироблення мови «літературної», певної абстрактної нор
ми, яка цей тип роману воліла б накинути багатомовному суспіль
ству. Такий роман свідомо підтримує централізаційні тенденції і 
подібно до епосу та ліричної поезії сприяє зміцненню панівної ідео
логії. Проте йому бракує спонтанності епосу: як і Лукач, Бахтін твер
дить, що романний жанр — це продукт розпаду мітичної свідомості.

Стильова лінія софістичного роману проймає дальшу історію 
літератури: різні типи творчості, схильні до ідеологічної й тема
тичної ясності висловлювання, являють собою той самий випадок 
творення монолітної мови літературної репрезентації, мови, що 
свідомо відмежовується від практики мовлення і водночас досягає 
ефекту «чистості» та «ясності» на тлі оцієї складної, багатоголосої 
практики.

Друга стильова лінія робить явище формування літературної 
мови об’єктом пародії.

Так охарактеризована мова рицарського роману стає в практиці другої 
стильової лінії одним з багатьох учасників діалогу мов: прозовим образом 
мови... У «Дон Кіхоті» образ мови рицарського роману набуває здатності до 
внутрішньодіалогічного спротиву новим авторським інтенціям, стає вираз
ним двоголосим образом [28].

Бахтін пише про «ефект чужості», на який здобувається автор 
завдяки відтворенню світу під кутами зору різних мовних свідо
мостей: поважний тон, що плекається в рицарському романі й про
довжується у всякій «одномовній» творчості, переломлюється в 
зіставленні різних стилів, зумовлених різними точками зору. Діа
лог мов, котрий в романі першої лінії був лише тлом сприйняття, 
входить до відтвореної дійсності й диктує самі засоби відтворення.
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Це веде до виникнення романних образів мов. Роман другої 
лінії вводить чужу мову, стиль і кут зору за принципом стилізації 
чи пародії. Розкривається історична залежність погляду та експресії 
на прикладі мовної поведінки персонажів. Подібний механізм в дуже 
витонченій манері застосовує Пушкін, коли в «Євгенії Онєгіні» опи
сує персонажів, послуговуючись їх внутрішньою мовою: це дає змогу 
показати культурне коріння персонажів, їх заглиблення в сентимен
тальний чи романтичний світогляд. Таким чином, мінімалізуючи 
авторський дискурс, Пушкін полемізує з різними картинами світу. 
Автор не поспішає з вираженням власної правди: розкриваючи 
відносність інших стилів та візій, свою точку зору ставить на їх схре
щенні [29]. Романна свідомість у такій версії виходить за межі яко
гось стилю і стає всебічною критичною свідомістю.

В історії новочасної літератури переважає роман другої лінії, 
роман багатомовний. Художня практика Достоєвського, описана 
Бахтіним у явленій раніше, ніж «Слово в романі», книзі (1929), яка 
становить конкретний випадок цієї другої лінії. «Роман другої лінії 
перетворює цю організовану й облагороджену буденну мову, мову 
літературну на важливий матеріал для своєї оркестровки, а людей 
цієї мови, себто літературних людей з їх літературними думками й 
літературними вчинками — на своїх достеменних персонажів» [ЗО].

Характерною рисою роману Достоєвського є не так багато
манітність мов, як багатоманітність індивідуальних позицій — го
лосів. Введення чужих стилів, подання персонажів за допомогою 
оречевлених образів мов ще не означає, що персонажі здобувають 
суб’єктивну позицію, аналогічну авторській. Навпаки, в стилізації 
й пародії маємо справу з їх підпорядкуванням інтенції автора. Така 
сама картина в більшості європейських романів, де діалогові стилів 
рідко відповідає діалог ідей. Це романи гомофонічні. Рівнознач
ний діалог може явитися там, де різниця стилів лучиться зі значи
мою різницею ідей, де персонажі наділені свідомістю повноправ
них суб’єктів, а не користувачів мов. Це характерно для поліфоні
чних творів Достоєвського. Тут відбувається зрівняння позиції пер
сонажа й автора, який входить у літературний світ у ролі партнера 
в діалозі ідеї.

Конфлікт ідеї — суттєва тема творів Достоєвського. Автор 
«Злочину й покарання» подає цю тему дуже своєрідно: йдеться не 
про абстрактні, філософські світогляди, а про образи світу, тісно 
пов’язані з особистістю людини й протиставляючі цю людину 
іншим особам. їх індивідуальні та емоційні особливості зумов
люють те, що можна тут говорити про буденні ідеології як про
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сфери реальної і внутрішньої мови [31]. Зв’язок ідеї з особистістю 
героя виявляється в техніці роману: вона пройнята полемікою і 
внутрішніми діалогами. Суперечка з іншими героями, здається, 
відіграє в романах Достоєвського не набагато більшу роль,- аніж 
суперечка героя з самим собою. «В цьому випадку ідеологічні прин
ципи, що лежать в основі будови твору, уже не тільки зображають 
героя, визначаючи авторський погляд на нього, але й виявляються 
самим героєм, визначаючи його власний погляд на світ» [32].

Світ, зображений у поліфонічному романі, має багаторівневу 
структуру: провідною темою цього роману є самопізнання, тож 
не так зовнішній світ, як значення цього світу для героя. Сам герой 
вдається до аналізу дійсності, своїх дій та інтенцій; в цьому різно
виді роману немає Бога-оповідача, який у гомофонічних романах 
пояснював і мотивував усі події зображеного світу. Самосвідомості 
героя автор може протиставити не так інший, вищий, повчальний 
образ світу, як власну, індивідуальну самосвідомість, що надає 
тому світові іншого значення. «Герой — суб’єкт глибоко поваж
ного, справжнього, а не риторично розіграного чи літературно-умов
ного діалогічного спілкування. І діалог цей — «великий діалог» 
роману в його цілісності — відбувається не в минулому, а зараз, 
себто в теперішньому творчого процесу» [33]. І ще одна принципо
ва для літературної поліфонії риса: «Слово такого героя лежить в 
одній площині з авторським словом» [34].

Окреслюючи теорію й водночас аналізуючи практику поліфо
нічного роману, Бахтін не забуває, що це художній жанр, якому 
відповідає певна конструктивна єдність, свідомо задумана автором. 
Постулат ідеологічної автономії героїв ніби входить в певну колі
зію з вимогою такої єдності. Учений усвідомлює цю суперечність. 
З’ясовує її в цій же книзі. Пише, що конструктивним принципом 
поліфонічного роману є «самосвідомість героя». Це принцип се
мантичний, що зумовлює певні структурні особливості.

Логіка самосвідомості припускає тільки певні художні спосо
би свого розкриття й зображення. Розкрити й зобразити її можна 
лише допитуючись і провокуючи, а не надаючи їй уже визначеної 
й готової подоби. [...] Свобода героя, таким чином, — момент ав
торського задуму [35].

Наслідком таких семантичних засад є конструкція твору, яка 
полягає, по-перше, в перманентному застосуванні різноманітних 
типів діалогу; по-друге — в поліфонічному поєднанні розмаїтих 
голосів, позицій, ідей, світоглядів в органічну цілісність, яка влас
не і є романом, цілісність, визначену однакового мірою і «архаї
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кою жанру», і сучасними Достоєвському завданнями світоглядно
го характеру.

До цієї останньої проблеми невдовзі повернемось. Аби завер
шити мову про поліфонічний роман, слід повторити питання, яке 
ставить собі кожен теоретик літератури по читанні Бахтіна. Йдеть
ся про те, чи можливий взагалі діалог героя, себто певного «про
дукту» творчих зусиль автора, з тим же автором як «суб’єктом твор
чих зусиль» [36]. У «Проблемах поетики Достоєвського» не фігу
рує розрізнення оповідача й автора. Це теж приводить до зазначе
ного сумніву. Сам Бахтін уточнив цю проблему значно пізніше. У 
статті «Проблема тексту...» Бахтін вводить поняття «образу авто
ра», який «позбавлений безпосередньої участі в реальному діалозі 
(він бере участь в ньому лише завдяки усьому твору), зате він може 
брати участь в сюжеті твору й виступати в зображеному діалозі з 
персонажами» (наприклад, бесіда автора з Онєгіним). Сам автор 
позбавлений цієї можливості: перебуває поверхом вище як реаль
ний творець діалогів, зображених чи відтворених у романі. Кате
горію «образу автора» Бахтін запозичив з праць Виноградова; 
можна було б гадати, що це поступка формалістичній методології. 
Разом з тим не слід забувати, що як «постать автора» (автор як 
елемент зображеного світу), так і «образ автора» (властива твору 
«художня мовна свідомість») цікавлять Виноградова лише з огля
ду на мовні норми, які означаються в стилістично-соціологічних 
категоріях. Цей підхід Виноградова дещо нагадує бахтінський 
аналіз «мов-світоглядів», образних стилів персонажів. Коли Бахтін 
пише про діалог автора з героєм поліфонічного роману (чи також 
про діалог «образу автора» з персонажами), його цікавить насам
перед філософічна наповненість цього діалогу, дослідження «смис
лових відношень» [38]. В цьому аспекті автор (образ автора) набу
ває рангу героїв-ідеологів, що представляють індивідуальні й 
суспільні кути зору.

Попри сумніви, які може викликати теорія поліфонічного ро
ману, слід відзначити виняткову практичну придатність запропо
нованих Бахтіним досліджень літературного тексту. Тонкий аналіз 
різноманітних типів слова та різких форм діалогу, дослідження 
опредмечення мови в прозі, розгляд смислових трансформацій, 
властивих слову при переході з поетичного контексту до контексту 
романного, означення стильової позиції героя та автора — усі ці 
інспірації надійно запліднили літературознавство. Після Бахтіна 
вже не випадає інакше говорити про роман. Заслуга вченого — 
створення інтегрального методу, в якому аналіз засобів зображен
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ня, плану вираження, форми нерозривно пов’язаний з досліджен
ням значення, плану змісту, семантики твору. Джерелом цього 
методу була переконаність, що мова, трактована часто тільки і 
виключно як «сировина», матеріал романного чи поетичного вис
ловлювання, не є феноменом світоглядно нейтральним, що вона є 
матеріальною дійсністю, наділеною історичними значеннями, сис
темою знаків, що виплекана суспільною взаємодією. Такий підхід 
відрізняв бахтінські дослідження роману від тих студій, що зосе
реджували увагу на композиції твору, трактуючи мову як покаж
чик чи орнамент зображеної дійсності, і від постулатів формально- 
структурних, які обмежували дослідження мови роману сферою 
мистецької традиції. Сприйнятий у такому контексті метод Бахті
на не стільки досліджує «мову роману», скільки осмислює роман 
як такий під кутом зору суспільної мовної практики.

4

Якими бачаться Бахтіну стосунки між твором і традицією, як 
він осмислює взаємини між літературою та історією? Тут виникає 
питання теорії літературного процесу.

Учений, безсумнівно, спостерігав безперервність розвитку ми
стецьких форм, означених романних «архетипів», стильових та 
композиційних тенденцій. Той факт що він пов’язував розвиток 
літератури з розвитком мовної свідомості, а цю останню бачив на 
тлі ідеологічних змін, не означає, що література як певна творча 
практика «розпливалася» у вищому історичному процесі. Найза- 
гальніше можна сказати, що мова моделює стосунки між об’єктив
ною дійсністю та літературною творчістю. Таке твердження, хоч і 
правдиве, було б значним спрощенням поглядів Бахтіна. Учений 
не раз послуговується виразом «архаїка жанру», маючи на увазі 
сталі способи словесного зображення чи вираження дійсності. 
Більше того, він твердить, що «ми говоримо лише певними мов
ними жанрами, тобто всім нашим висловлюванням притаманні 
певні та відносно стійкі форми побудови цілого» [39].

Це позначається на картині літератури. Бахтін не обмежує 
поняття жанру до сфери художності; воно обіймає такі форми як 
сократичний діалог, солілоквіум, пам’ятний запис, щоденник, епі
столярна література. У цьому контексті жанри «власне літературні», 
як-от меніппова сатира, рицарський роман, пригодницькі повісті 
тощо, розглядаються як синкретичні форми, що виникли на межі
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різних практик висловлювання. Виникає питання, що з’єднало ці 
практики в монолітні структури, які диктують творчим індивіду
альностям свої правила, норми, умовності?

Стосовно «живої» літератури Бахтін не послуговується понят
тям умовності. Жанри — це не тільки «форми побудови цілого», 
але також «поле та обсяг ціннісного розуміння й зображення світу» 
[40]. Тим, що зумовлює виникнення й тривання жанру, є колектив
не «світовідчуття». В мить, коли цей зв’язок уривається, жанр стає 
умовним, перероджується в канон і нагадує мертву мову. Пам’я
таємо, як Бахтін описував відношення між епосом і романом, як 
оцінював поезію. Відношення певної форми до мови було для нього 
відношенням вираженого в цій мові світогляду.

У праці «Творчість Франсуа Рабле...» Бахтін пише, що відно
шення між романом та дійсністю опосередковане додатковою, не 
тотожною природній мові системою знаків: карнавалом. Виник
нення жанру було пов’язане з певним сприйняттям світу. Роман 
обертається в стихії сміху, подає дійсність в аспекті фамільярних 
контактів, піддає сумніву й пародіює визнану, офіційну ієрархію. 
Особливості такого сприйняття виявилися в часи розпаду антич
ної свідомості, в еллінську добу; вони функціонували не лише в 
літературі, але й в інших формах культури, у середньовіччі, на
самперед в карнавальній обрядовості. Література могла відтвори
ти цю обрядовість, як-от у романі Рабле. Зв’язок літератури з кар
навалом проте не ґрунтується на наслідуванні:

Карнавал витворив цілу мову символічних конкретно-чуттєвих форм — 
від великих та складних масових дійств до окремих карнавальних жестів. Мова 
ця диференційовано, можна сказати, артикуляційно (як усяка мова) виявляла 
єдине (але складне) карнавальне світовідчуття, що проймало всі форми. Мову 
цю неможливо перекласти більш-менш повно й адекватно на словесну мову, 
тим більше на мову абстрактних понять, але вона піддатна певному транспо
нуванню на близьку їй своїм конкретно-чуттєвим характером мову художніх 
образів, тобто на мову літератури. Це транспонування карнавалу на мову 
літератури ми й називаємо її карнавалізацією [41].

І карнавал, і література — це означаючі галузі, відмінні від 
природної мови. Але те, що карнавал артикулює за допомогою 
візуальних знаків чи жестів, в літературі має бути опосередковане 
словом, аби врешті виявитися в надбудованій над ним системі 
знаків, які творять образи. Відносна незалежність карнавальних 
норм та літературних структур веде Бахтіна до означення літера
тури як транспозиції інших мов, як творчості, яка, вбираючи 
зовнішній світ, пристосовує його до обмежень власної мови. Пе
ретворення цих обмежень на багатство засвідчує розвиток рома
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ну, жанру, що експериментує з загальноприйнятими формами мови, 
як карнавальна обрядовість експериментує з визнаними авторите
тами й догмами. Уся книга про Рабле — це проникливе вивчення 
такої транспозиції.

Як зазначалось, роман і карнавал поєднує те саме «світовід
чуття». У випадку Рабле це виявляється в методі, що його Бахтін 
визначив як «гротескний реалізм». «Справжній гротеск якнаймен
ше статичний: вік якраз прагне вловити у своїх образах саме ста
новлення, зростання, вічну незавершеність, неготовість буття» [42]. 
За Бахтіним такий гротеск провадить до реалізму, позаяк його ха
рактеризує матеріалістичне та діалектичне розуміння існування, 
стирання грані між світом тіла й світом речі, народженням і смер
тю, долання часових та суспільних меж, фамільярний сміх у 
сусідстві справ поважних та офіційних. Амбівалентний художній 
образ відповідає динамічному характеру дійсності. Лише такий 
погляд спроможний передати все її багатство: жодному з офіцій
них жанрів не притаманна така сила реалістичного відтворення.

Гротесковий реалізм Бахтін приписує Рабле: він виявляється в 
гіперболічних образах, у фантастичних вкрапленнях, в тілесності 
зображеного світу, в конкретиці й багатстві мови «Гаргантюа й 
Пантагрюеля». Роман Достоєвського написаний у XIX столітті інак
ше, його відділяють від Ренесансу чотири віки мистецького досві
ду, однак він продовжує традицію такого ж погляду на світ у його 
відносності, незавершеності та багатозначності. Достоєвський за 
всієї своєї оригінальності актуалізував жанр, що його Бахтін озна
чав як «карнавалізовану літературу». Актуалізуючи характерний 
для неї світогляд, змінив композиційну домінанту: не гротеск, а 
діалог та багатозначність визначили спосіб авторського підходу 
до відтворюваної дійсності.

Читачі праць Бахтіна можуть задати собі питання, що в його 
концепції виділяє літературу в усій культурній діяльності людини. 
Учений цього питання ніколи не ставив, хоч нерідко послугову
вався такими виразами як художність, художній метод, художній 
образ. Чи все ж таки приписував їм якесь особливе з точки зору 
естетики значення? Образ світу єднає роман з карнавалом, гротеск 
— з народною сміхового культурою, діалог — з жанрами й прак
тикою буденної мови. Інші жанри Бахтін розглядає лише на тлі 
Цієї форми, як негативне співвіднесення з традицією «карнавалізо- 
ваної літератури» або ж як поле для «ороманення» літератури. З 
усього цього можна зробити висновок, що роман становить для 
Бахтіна сутність літератури. Однак цю сутність не просто означи
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ти: ця форма перебуває на перехресті культурних норм, світогля
ду й мови. Жодній з цих галузей не надано монополії на означен
ня літературності.

Друга риса, яка визначає парадигму «карнавалізованої літе
ратури», — це багатомовність. Ця проблема детально розглянута 
в книзі про Достоєвського та в статтях про роман. Бахтін повер
нувся до неї в праці про Рабле в контексті копіткого історичного 
осмислення:

Мови — це світогляди, до того ж не абстрактні, а конкретні, соціальні, 
пройняті системою оцінок, невіддільні від життєвої практики й класової бо
ротьби. Тож кожен предмет, кожне поняття, кожен кут зору, кожна оцінка, 
кожна інтонація виявились у  точці перетину меж мов-світоглядів, виявилися втяг
нутими в напружену ідеологічну боротьбу. В цих виняткових умовах немож
ливим став будь-який догматизм мови та мовлення, будь-яка мовна наївність... 
Літературно-мовна свідомість епохи вміла не лише відчувати свою мову зсере
дини, але також бачити її ззовні, у  світлі інших мов, відчувати її межі, бачити її як 
специфічний та обмежений образ у всій його відносності та людськості [43].

Порушення догматизму мовлення, «ненаївне» відношення його 
до мови подібно до своєрідно трактованого реалізму, пов’язаного 
з динамічним («гротескним») баченням світу, притаманне «карна- 
валізованій літературі», а в перспективі бахтінської аксіології — 
усякій хорошій літературі. Обхідним шляхом доходимо до по
няття літературності. Пам’ятаємо, що критерієм порівняння родів 
було для Бахтіна відношення до словесної активності і за її посе
редництвом — до дійсності. Роман аналізує місце слова в житті. 
Контексти, що визначають певний вираз, стають об’єктом його 
осягнень. Не система, а практика мови стає предметом досліджен
ня. В цьому сенсі можна сказати: «Роман для Бахтіна — це своєр
ідна практична антилінгвістика, принципово інший погляд на мовні 
факти» [44].

Розуміння художності як сприйняття дійсності, відмінне від бу
денного чи наукового, має давні традиції в естетиці реалізму. Тут 
коріниться концепція гротескового реалізму. Але Бахтін перено
сить питання на вищий рівень: тим, що роман наслідує та осягає, є 
не лише сама дійсність, а й способи бачення цієї дійсності, зафіксо
вані в різних вербальних практиках, жанрах мови й ситуаціях сло
ва. Ця концепція хоч і продовжує давнє питання про відношення 
літератури до дійсності, виходить за горизонти Арістотеля, Гете, 
Гегеля, Енгельса. Для роману першою дійсністю є суспільні мовні 
практики. Образ світу в цьому жанрі постає за посередництвом 
діалогуючих та взаємно діалогізованих образів мов.
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Хоч Бахтін не цікавиться естетичною функцією, хоч не пов’я
зує художності з особливою організацією твору, все ж певний прин
цип наближає його до «формально-структурних» тенденцій у літе
ратурознавстві XX століття. Це твердження, що романна літерату
ра являє собою осягнення мови і що ця особливість вирізняє її з- 
поміж інших мистецтв. З цього приводу ідеї Бахтіна зацікавили 
сучасних структуралістів і навіть — парадоксально — настільки їх 
«заразили», що вони змінили власні принципи. Йдеться тут про 
відмову від різниці між художньою мовою та мовою взагалі, про 
відхилення проблематики своєрідних літературних умовностей та 
своєрідних кодів літератури. Юлія Крістева визначає всяку літера
турну продукцію як екстенсивне використання системи кодів, якими 
оперує людина, як смислотворчу діяльність, що полягає в схрещенні, 
накладанні різних типів висловлювання та різних жанрів, як перма
нентний діалог. Згадаймо, що Крістева розпочала наукову кар’єру 
з захопленої рецензії на «Проблеми поетики Достоєвського» [45]. 
Вона подала своєрідну інтерпретацію Бахтіна, але твердячи, що літе
ратура робить мову предметом осмислення й експериментів, цілком 
підписалася під програмою російського дослідника.

5

Наші міркування свідчать про те, що бахтінська теорія літера
тури має значно більше спільного з глобальною теорією культу
ри, ніж з поетикою. Так зрештою її сприйнято в Польщі: для Сте- 
фана Жулкевського дослідницька позиція російського вченого стала 
зразком аналізу становища літератури у сфері широко трактова
ного суспільного життя. Йшлося тут головним чином про книгу 
«Творчість Франсуа Рабле...» У вступі до цієї праці Бахтін твердив, 
що твір Рабле є вираженням народної сміхової культури. Красне 
письменство — не єдиний вияв цієї культури: поруч з ним інші 
форми, як-от обряди й видовища, які творять урочистість карнава
лу, а також усякі різновиди й жанри ярмарково-фамільярної мови. 
Осмислюваний у цьому контексті роман Рабле являє собою зна
кову структуру, паралельну до інших структур (обрядовості й форм 
живого мовлення); його з ними пов’язує та ж сама модель світу і 
той же стиль культури. Це модель «світу навиворіт», що розвінчує 
авторитети в ім’я веселого бунту; це культура сміху [46]. Хоч літе
ратурний твір засвоює образи карнавальних норм і мов, відно
шення між карнавалом і романом не є відношенням зображення
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чи вираження. Це взаємодія двох знакових систем, що виражають 
ту саму картину світу. Вони ізоморфні.

Послуговуючись категорією ізоморфізму, маємо на увазі функ
ціональну подібність двох відмінних сфер культури (знакових сис
тем). Вони виражають ту саму модель світу, пропонують однакову 
систему цінностей і норм на майбутнє. Але, як памятаємо, твір Раб
ле пов’язаний з карнавалом також генетично: цим визначається жан
рова традиція («мова карнавалізованої літератури»). Літературний 
твір (Рабле, Достоєвського) ніби становить висловлювання, що реа
лізує загальну мову жанру. В баченні цих питань Бахтін, здається, 
близький до структурної теорії літератури, надто тієї, що визначає 
індивідуальні поетичні набутки як актуалізацію мови традиції [47].

Пам’ятаючи про неприйняття структурної методології, явлене 
в книзі «Марксизм і філософія мови», зважаючи також на останні 
статті Бахтіна, де він полемізує зі вже сформованою системою струк
турної теорії літератури, не завадило б замислитися над принци
пами такого поєднання. Розпочати міркування слід з огляду на 
теорію літературного процесу. Бахтін розглядає літературні зміни 
як похідні двох аспектів матеріальної дійсності: історії та символі
чної, матеріально уґрунтованої мовної діяльності. Літературні 
жанри — версії цієї діяльності. Вони визначають систему традиції. 
Подібні риси для інших культурних тенденцій реалізуються як 
повторювані ритуали, наприклад карнавальних масок і жестів.

Системні риси не вичерпують багатства культури й літерату
ри. Як мовний знак у висловлюванні стає знаком ідеологічним, 
так символічні норми (літературні, карнавальні) набувають ідей
ної ваги, виявляючи певні «світовідчуття». Відношення окремих 
форм культури до цього «світовідчуття» — це не відношення вис
ловлювання до мови. Бахтін говорить не про правила, приписи, 
умовності, а про вираження. Подібно до того, як у його концепції 
мовного висловлювання йдеться про явлену в знаках позицію суб
’єкта, про голос. У випадку карнавальної поведінки цей голос є 
виразом конкретної суспільної верстви: народу. У випадку «Гар- 
гантюа й Пантагрюеля» — голосом письменника, який виявив на
родну культуру сміху в системі художніх образів («мові рома
ну»). Мова карнавалу й мова роману — це знакові системи, що 
набувають цілісності остільки, оскільки наявний зв’язок між ними 
та генеруючим їх світоглядом. Бахтін показує, як окремі елементи 
карнавальної культури стають мертвими уламками, порожніми 
умовностями, коли втрачається їх зв’язок з народним середови
щем. Розкриває також історичні процеси, які зумовили продов
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ження цього ж «світовідчуття» у відмінній від обрядових норм си
стемі знаків — у літературі.

Така соціологія Літератури позначається на концепції письмен
ника. Бахтін небагато говорить про самого Рабле, як і не цікавить
ся біографією Достоєвського. Згідно зі своєю філософією мови він 
послідовний антипсихологіст. Митець існує для нього як автор 
твору і як суспільний індивід. Проте антипсихологізм не означає 
антигенетизму: Бахтін не відкидає проблематики умов появи тво
ру. Але розуміє ці умови дещо інакше, ніж структуралісти. Хоч 
Рабле і Достоєвський актуалізують жанр «карнавалізованої літе
ратури», їхні твори є для дослідника різновидом ідіолектів. Поети
ки цих письменників — це явища, тісно пов’язані з епохою: в обох 
випадках вони становлять художню відповідь на ситуацію кризи 
традиційних цінностей та норм, є виразом культурних зламів. У 
випадку Рабле йдеться про народження історичної свідомості, у 
випадку Достоєвського — про окреслення становища індивіда пе
ред лицем деперсоналізації культури. Художній метод трактується 
як реакція на історію, а письменник — як індивід, що переживає 
цю історію найчуйніше. Це дає змогу Бахтіну говорити про фор
мотворчу ідеологію: тут мається на увазі не так жанрова схема, як 
природна єдність стилю й кута зору.

У працях останніх літ Бахтін замислювався над методологією 
літературних досліджень. Закидав структуралізму трактування тво
ру як речі, а дослідника — як натураліста, що аналізує мертві пред
мети. Обмірковуючи стосунок дослідника й літературного твору, 
повернувся до поняття діалогу. У цих категоріях висловлювався 
про розуміння явищ культури. Однак характерно, що він рішуче 
відмежовувався від модерністського суб’єктивізму й релятивізму. 
Суб’єктивне «я» визначав за посередництвом взаємин з іншими 
людьми, позицію оцінювання, неминучу в дослідженні світу лю
дини, пов’язував із аксіологічною системою суспільного середови
ща, з якого походить суб’єкт. Писав про емоційно-оціночну інто
націю, що супроводжує зближення з твором культури, але розумів 
це явище соціологічно та історично. Твердив:

Текст—друкований, написаний чи усний=записаний— не дорівнює всьому 
твору в цілому (чи «естетичному об’єкту»). У твір входить і неодмінний позатек- 
стовий його контекст. Твір ніби огорнутий музикою інтонаційно-ціннісного 
контексту, у якому він розуміється й оцінюється (звичайно, цей контекст змінюєть
ся в рані епохи його сприйняття, що надає нового звучання твору) [48].

За цими метафорами криється дуже точна думка: діалог у літе
ратурі чи зумовлений літературою не закінчується в мить появи 
твору: усякий контакт з текстом є для Бахтіна не лише прочитан
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ням, але й протиставленням, прийняттям, освітленням. Це діалог 
дослідника з твором, це діалог тексту з іншими текстами, близьки
ми як добі появи твору, так і добі дослідження. І знов невипадково 
Юлія Крістева відзначає, що характер літератури визначається не
скінченною інтертекстуальністю [49].

Ситуація діалогу пояснює ставлення сучасних дослідників до 
текстів самого Бахтіна. Доробок вченого введено в сферу найрізно
манітніших методологічних доктрин: формалізму, структуралізму, 
семіотики, прагматичної поетики, марксизму... Данута Данек розгля
дає «Проблеми поетики Достоєвського» у контексті принципів фор
мальної школи. Бальбус інтерпретує погляди вченого на розвиток 
літератури за допомогою категорій структурної історичної поетики, 
як-от синхронія й діахронія, фенотип і генотип. Жулкевський ввів 
доробок Бахтіна у сферу семіотичної теорії культури. Крістева писа
ла про категорію діалогу, розуміючи її як місце твору серед інших 
текстів. Чаплеєвич використав поняття діалогу в перспективі прагма
тичної поетики. Тодоров інтерпретував цю категорію в контексті ант
ропологічної теорії «іншого» й «інакшості» [50]. З’являються праці 
про зв’язки ідей Бахтіна з герменевтикою Гайдеггера й Гадамера...

Інтерпретацій не бракує. Здається все ж, ідеї вченого неповторні, 
вони функціонують у новітній думці про літературу за принципом 
не так методу, як глобальної інтерпретації, котра стосується відпов
ідно слова, висловлювання, жанру, роману, письменника, культу
ри, ідеології. Можна сказати, що маємо справу із своєрідною візією 
світу; навіть якщо визнати, що біля її джерел лежить марксизм, то 
все ж вона не виключає підходу персоналістського, герменевтично- 
го тощо. При тому цій візії не відмовити у дослідницьких чеснотах. 
Для нас методологічні інспірації Бахтіна криються в методі аналізу 
текстів, який ми раніше означили як «інтегральний метод» і який з 
допомогою категорії мови-світогляду пов’язує дослідження стилю з 
проблематикою історичного життя й ідеології. Цей аспект концепції 
Бахтіна, неодноразово обговорюваний на тлі його доробку, ще не 
знайшов практичного застосування. Але ж учений виробив свої по
гляди шляхом ретельних досліджень мовної структури творів: текст 
як емпіричне явище був основою всіх його теорій. Напевно, ці те
орії, так захоплено прийняті в науці про літературу, мають вести до 
конкретних змін у праці над художньою творчістю. Слід пам’ятати, 
що концепція Бахтіна вписується в рямці філософії слова, того сло
ва, яке часто було для гуманістики претекстом створення розлогих 
теоретичних візій, становлячи разом з тим конкретну матеріальну 
частку всякої символічної практики.
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Л ІТЕРАТУРА І БІДЧУЖ Ш НЯ 
(МАРКСИЗМ)

Найтверезіший реалізм, зривання 
всіх і всіляких масок...

Ленін

Хоч Карл Маркс і Фрідріх Енгельс не створили естетичної сис
теми, хоч не переймалися сутністю творів мистецтва чи їх буттєвою 
специфікою, все ж зацікавленість, яку виявляли щодо художньої 
продукції, свідчить про визнання важливості її ролі в житті людини, 
значимості її суспільних функцій. Аналіз їх висловлювань стосовно 
літератури й мистецтва вказує на певну дволінійність трактування 
проблематики. В «Економічно-філософських рукописах» Маркса 
(1844) та в «Німецькій ідеології» Маркса й Енгельса (1945-1846) з’яв
ляються питання про походження мистецтва, про загальнолюдське 
відчуття краси, про художній спосіб освоєння дійсності, про зв’язок 
мистецької діяльності зі свободою, себто всі ті теми, що походять з 
класичної естетики, позначеної іменами Вінкельманна, Канта, Шілле- 
ра, Гегеля. Вони стосуються конкретних історичних ситуацій: йдеться 
про первісне суспільство, пізніше про грецьку цивілізацію. Ці пи
тання, вже сформульовані як імперативи, з’являються вдруге, коли 
Маркс визначає ідеали комуністичного суспільства.

Тоді ж обидва мислителі пишуть «Святу родину» (1845), де 
Маркс подає широкий аналіз роману Ежена Сю «Таємниці Пари
жа». В цій праці, як і в пізніших висловлюваннях про сучасну 
творчість, немає таких виразів, як «краса» чи «естетичне чуття», 
зате аж рояться визначення на кшталт «тема роману», «пластичні 
й промовисті описи», «літературні представники класу», «теологі
чна мораль персонажа», «соціалістична література». Література 
XIX століття була для Маркса й Енгельса свідченням класового 
поділу суспільства й історичних суперечностей. Була мистецтвом, 
невіддільним від актуальної історичної практики безвідносно до 
того, як вони цю практику оцінювали.

Означена дволінійність проблематики відбилася в літературній 
критиці, що надихалася положеннями марксизму. У працях від
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кінця XIX століття й мало не до сучасної доби панівним було трак
тування літератури як результату економічно-суспільних обста
вин і як документу класової боротьби. Для Лафарга, Мерінга, Ка- 
утського, Плеханова література становила елемент надбудови, за
лежний від історичної бази. Кожен з мислителів по-своєму тракту
вав цю залежність, та все ж усі вони були схильні вважати літера
турні явища неавтономними фактами, які пояснювалися вищими 
історичними процесами [1].

Видання «Рукописів» та «Німецької ідеології» у тридцятих ро
ках XX століття змінило ситуацію. Універсальна філософська про
блематика цих праць (питання про видову сутність людини, про 
зв’язок праці з відчуженням, про творчість) спричинила пошуки в 
працях Маркса й Енгельса відповідей на універсальні питання ес
тетики. Михайло Ліфшиць, відомий філософ радянської доби, опуб
лікував збірник висловлювань класиків марксизму про мистецт
во, ввів їх погляди у сферу традицій естетики як наукової дисципл
іни, зіставив їх з парадоксами теорій Канта, Шіллера, Дідро [2].

Почалися дослідження естетики Маркса. Визнаючи поперед
ню марксистську критику скомпрометованою хибами економізму 
й соціологізму, взялися до пошуків у працях великого філософа 
відповідей на питання про сутність мистецтва та про його роль в 
подоланні відчуження [3]. У Польщі такий підхід поширився в 
шістдесятих роках. Це було сполучення марксистських положень 
з феноменологічною естетикою та з принципами чеського структу
ралізму. Це сполучення диктувалося переконаністю в самодостатній 
функції твору мистецтва. В світлі такої позиції Карл Маркс мав би 
писати про художній твір як про прекрасний об’єкт, гармонійну 
цілісність, яку характеризує неутилітарне призначення. Естетична 
цінність такого об’єкта мала бути означена як краса мінералу, кот
рий тішить око безвідносно до своїх пізнавальних чи ужиткових 
властивостей. У цій глобальній цілісності можна вирізнити струк
турні якості — джерело естетичних цінностей, а також — прита
манні лише деяким мистецтвам — якості зображальні. Естетична 
функція, зумовлена формою, мала б виділяти мистецтво серед інших 
галузей людської діяльності, її завдання — інтеграція й визволен
ня особи з процесів відчуження завдяки наданню всій людській 
діяльності характеру естетичного переживання. Людиною майбут
нього має бути в такій інтерпретації «homo aestheticus», індивід, для 
якого характерна вільна гра сил.

Концепція мистецтва, яку естетики приписують Марксові, спи
рається на досвід епох, які не знали впливу капіталістичного відчу
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ження. Стосовно сучасності вона мала оціночний сенс, в аспекті 
майбутнього — сенс проектувальний. У вільній діяльності, не спря
мованій на вироблення товарів, бачив Маркс противагу процесам 
оречевлення, характерним для новочасного суспільства. Його інтер
претатори схильні пов’язувати цю діяльність лише з мистецтвом; 
можна припустити, що у всезагальній мистецькій діяльності вони 
вбачають визволення людства. Це узагальнення думки Маркса, що 
«...людина розвивається також за законами краси», узагальнення, 
яке не враховує того факту, що існують інші чинники розвитку ]5].

Трактування художньої діяльності як самодостатнього проце
су, бачення твору мистецтва як гармонійної цілісності походить з 
естетики Канта й Шіллера, з теорій, що свідомо абстрагувалися 
від пізнавальних та практичних функцій художніх об’єктів на ко
ристь певного універсального антропологічного ідеалу, втілюва
ного в творчості. Не заперечуючи притаманних цій візії певних 
передумов долання відчуження, погоджуючись, що вона мала 
вплив на уявлення класиків історичного матеріалізму про цілісну 
людину, слід відзначити її малопридатність для дослідження літе
ратури. Невипадково Маркс і Енгельс були далекими від такої 
концепції у висловлюваннях про сучасну їм літературну практи
ку. Більше того, такі вирази, як «поетична уява» чи «вільне мис
тецтво» Маркс уживав в іронічному сенсі в полеміці з молодогеге
льянцями [6].

Проте той же Маркс у «Вступі до критики політичної економії» 
1857 року написав: «Але трудність полягає не в тому, аби зрозум
іти, що грецьке мистецтво та епос пов’язані з певними суспільни
ми формами розвитку. Трудність полягає в тому, що вони все ще 
дають нам художню насолоду і в певному розумінні є нормою і 
недосяжним зразком» [7]. Коли визнаємо, що епос Гомера стано
вить універсальний естетичний ідеал, то виникає питання, в якому 
відношенні до цього ідеалу перебуває сучасна літературна про
дукція. Чи література XIX століття, якою так жваво цікавилися 
Маркс і Енгельс, була для них лише виродженням античної мо
делі творчості, чи все-таки як мистецтво, заглиблене в історичні 
конфлікти, спрямоване на пізнання та вплив, мала своєрідні, відмінні 
від тих ідеалів цінності?

Не думаємо, що питання подолання відчуження [8] були сер
цевиною марксівської та марксистської концепції мистецтва. Про
те вони присутні в працях Маркса й Енгельса і можуть бути осно
вою естетичних норм, які виявляються в оцінках та в моделюванні 
майбутньої творчості. Тож видається доречним порушення дискусії
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щодо властивої літературним творам функції долання відчуження 
під кутом зору загальних положень історичного матеріалізму та в 
аспекті актуальності цих положень в сучасному літературознавстві.

2

Звертаючись до контексту міркувань у «Вступі до критики пол
ітичної економії», фрагментом яких є цитата про вплив епосу Го- 
мера, важко не помітити, що сприйняття античного мистецтва мало 
в Маркса сенс історичний, а не нормативний. Сила епопеї поляга
ла в активному зв’язку з життям грецького суспільства на його 
рівні історичного розвитку, а не в її відірваності від цього суспіль
ства. Митець жив у тій самій мітології і жив нею; не було мови про 
її використання в ролі декоративного чинника, як джерела чисто 
естетичної насолоди, бо не було чогось такого, як поділ у мис
тецтві між елементами змісту й форми. Категорії самодостатності 
не існувало ані в мистецькій свідомості, ані в буденній. Вона ви
никла разом з поділом праці, з появою «мистецької продукції як 
такої». Власне ця продукція, відповідна певній стадії суспільства 
та стадії матеріального виробництва, була предметом зацікавлень 
Маркса й Енгельса. Проте трактувалася вона не як спотворення 
норми, деградація ідеалу, а як природний наслідок плину історії.

Повертаючись до наведеного вище фрагменту про вплив епо
су Гомера на новочасну людину, можна зауважити, що такі вира
зи як «художня насолода», «норма», «недосяжний зразок» мають 
у Маркса інше значення, аніж в академічній естетиці. Там, де та 
естетика бачить нормативні передумови, Маркс помічає пробле
му, яку належить розв’язати. Грецьке мистецтво чарує нас, 
нинішніх, бо вже не діє як мітологія чи світогляд, бо стало для нас 
власне мистецтвом, а відтак викликає ставлення новочасної люди
ни, визначене такими категоріями як принадність, чар, естетична 
насолода, категоріями, що не так пов’язані зі структурою пред
метів нашого захоплення, як з інтелектуальним багажем сприйма
ючого, забезпеченим розвитком понять про мистецтво в добу його 
неантичної професіоналізації. Тож це питання не лише про ху
дожність творів Гомера, а й про людину іншого, ніж у давніх греків, 
світогляду.

Недоцільно було б тут перераховувати провідні твердження 
наукової теорії Маркса. Однак принаймні два з цих тверджень ви
даються особливо суттєвими для осмислюваної тут проблемати
ки. Перше походить з «Теорії додаткової вартості»:
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Аби дослідити зв’язок між духовною та матеріальною продукцією, слід 
насазмперед сприйняти другу не як загальну категорії, а в певній історичній 
формі. Адже, наприклад, капіталістичному способу виробництва відповідає 
інший тип духовної продукції, ніж середньовічному способу виробництва. 
Якщо самої матеріальної продукції не осягти в її специфічній історичній 
формі, то не можна вловити того, що є характерним для відповідної їй духов
ної продукції та для взаємодії обох. Тоді справа не піде далі утертих загаль
ників [9].

Друге дуже відоме положення походить з праці «До критики 
політичної економії»:

При осмисленні таких переворотів [соціальних революцій — З.М.] слід 
завжди відрізняти матеріальний, з природничо-науковою точністю підтверд
жений переворот в економічних умовах виробництва від юридичних, пол
ітичних, релігійних, мистецьких чи філософських, коротше кажучи — від іде
ологічних форм, в яких люди усвідомлюють цей конфлікт та борються за його 
розв’язання. Як про окрему людину не можна судити на підставі того, що 
вона сама про себе думає, так само не можна судити про таку епоху переворо
ту за її свідомістю. Навпаки, цю свідомість треба пояснювати суперечностями 
матеріального життя, наявним конфліктом між суспільними продуктивними 
силами та виробничими відносинами [10].

Здається, фрагмент з «Теорії додаткової вартості» відповідає на 
питання, чи слушне трактування мистецтва як сталої та універсальної 
діяльності людей, незмінної функції, форми, стосовно якої конк
ретний художній доробок міг би являти собою більш чи менш 
досконалу реалізацію. Нас особливо цікавить відношення між 
матеріальним та духовним виробництвом. Напрямок дії тут ви
разно означений, маємо справу з філософію історичного матеріал
ізму, отже з концепцією, для якої переконання в незалежності світу 
думки й духу є ще однією ідеологічно оманою, тією самосвідомі
стю епохи, яка неспроможна осягти всього історичного процесу. З 
іншого боку впадає у вічі те, що Маркс трактує комплекс залежно
стей в певний історичний період цілісно, з не каузально, так, що 
важко приписати йому той економічний детермінізм, що — як реф
лекс позитивістської методології— надовго опанував помарксівські 
дослідження мистецтва і що був підданий критиці «естетизуючою» 
інтерпретацією його висловлювань.

У світлі слів самого Маркса мистецтво та історія існують не в 
зовнішній залежності, у подобі суспільної (економічної) історії й 
підпорядкованої їй історії мистецтва. Вони взаємопов’язані фак
том матеріальної й практичної закоріненості мистецької діяльності 
та явищем художнього усвідомлення себе й розв’язання історич
них зламів. Мистецтво як одна з ідеологічних форм є не спогля
данням краси, а участю в реальному світі.
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Звернімося тепер до фрагменту з праці «До критики пол
ітичної економії». Здається, в понятті ідеологічної форми окрес
люється можливість розв’язання інтерпретаційних труднощів 
стосовно марксистських поглядів на літературу. Йдеться про 
якомога повніші висновки з визначення літературної ідеологіч
ної форми [11].

Першим наслідком такого визначення є те, що літературні твори 
завжди стосуються — безпосередньо чи опосередковано — істо
ричної дійсності, що становлять різновид осягнення цієї дійсності, 
щоправда відмінний від наукового пізнання, та все ж спрямова
ний на усвідомлення реальних процесів та явиш. Постає проблема 
«правдивості» та «ілюзорності» літературних ідеологічних форм, 
проблема пізнання в літературі й за допомогою літератури. З’яв
ляється також питання про індивідуальний чи колективний спосіб 
«усвідомлення» історії в творах. Це пов’язано з другим наслідком. 
Хоч літературні ідеологічні форми функціонують паралельно до 
інших видів ідеології (право, філософія, релігія, політика), все ж їм 
властива певна специфіка, вони відмінні від інших форм.

Це веде до дуже істотного питання відношення літератури до 
політики чи релігії, до ідеологій з концептуальною картиною світу. 
Вирішення цього питання викликає інше: якою мірою твір є без
посередньою реакцією на історичну ситуацію, а якою мірою ця 
реакція є наслідком впливу інших ідеологій, наскільки літератур
ний образ є відображенням історії і якою мірою він є осмисленням 
певних, актуальних для даної епохи й класу ідеологій цієї історії? 
Це питання Лукача, питання, на яке марксистська критика давала 
багато відповідей, питання, безпосередньо не висловлене Марксом 
і Енгельсом, хоч разом з тим певним чином розв’язане в їхніх тек
стах. Третій наслідок визначення літератури як ідеологічної форми 
пов’язаний з практичним характером цих форм, з їх участю не лише 
в усвідомленні, але й у розв’язанні історичних конфліктів.

Висловлювання Маркса про сучасну «мистецьку продукцію» 
дали змогу помітити, що літературна сфера не вичерпується відно
шенням митець-твір, а функціонує як одна з інституцій, організо
ваних загальними відносинами виробництва та водночас органі
зовуючих колективні норми. Власне тут можна угледіти зв’язок 
художніх явищ із загальними феноменами відчуження та його по
долання.
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з
У марксистських трактуваннях про ідеологічність літератури 

говорилося подвійно. Визначення ідеології як свідомості суб’єкта, 
зумовленої його місцем у суспільних виробничих відносинах [12], 
викликало питання чи то про особливість перетворення дійсності в 
її літературному образі, чи то про вияв у творі класових переко
нань автора.

Твердження про пізнавальну, часто документальну роль літе
ратури наявне мало не в усіх висловлюваннях Маркса. Вони фор
мулювалися на маргінесі філософських та економічних праць; літе
ратурні ситуації слугували там ілюстраціями загальних, неху- 
дожніх феноменів. Загалом домінує знана з естетики Гегеля теза, 
що література спроможна часом розкрити дійсність глибше, ніж 
наукове пізнання. Це пізнання нерідко має частковий характер, 
спрямований на захист класових інтересів (як це відбувається в 
економіці чи історії), тоді як література «в пластичних і промови
стих образах» здатна сягти історичної правди.

Зауваження стосовно роману ведуть до підкреслення різниці 
між літературним реалізмом та явленою в творчості «соціалістич
ною» тенденцією. Марксі і Енгельс не любили розлогих відступів, 
наголошували на ролі епічної акції й потребі історичної характер
ності персонажів. Енгельс навіть сформулював критерії літератур
ного реалізму; вони не далекі від вимог Гегеля:

Реалізм передбачає, окрім правдивості деталей, правдиве відтворення 
типових характерів у типових обставинах [13].

...тенденція має сама витікати з обставин і дії, її не слід особливо підкрес
лювати, і письменник не зобов’язаний подавати читачеві в готовому вигляді 
майбутнє розв’язання відтворюваних ним суспільних конфліктів [14].

Поруч із питаннями художнього образу дійсності й реалізму 
постає значно ширша проблема вкорінення літератури в загальні 
мислені структури епохи. «Обігові форми мислення» [15] станов
лять спільний, відносно незалежний від класових поділів тип сприй
няття дійсності. Маркс зазначає, що вони мають ідеологічну гене- 
зу, проте в момент домінування певної суспільної групи набува
ють поступової узагальненості як розповсюджені істини, відчуття 
й симпатії. В цьому зокрема полягає саме явище класового домі
нування. Ці структури можуть бути закріплені в науці (політична 
економія з категорією «вартості праці»), у філософії, праві (теорія 
розподілу влади), в літературі. Постать Робінзона Крузо має всі 
риси заповзятливого капіталіста, творить його стереотип. Сю, пись
менник соціалістичних поривань, в мотивуванні вчинків своїх ге
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роїв не ладен вийти поза межі «теологічної моралі». Література 
здатна ширити усталений суспільний порядок, прилучатися до 
процесу його ідеологічного відтворення.

Концепція літератури як ідеологічного образу дійсності по
в’язана в працях Маркса й Енгельса з упевненістю в експресивно
му характері мистецтва. Літературний твір виявляє класове стано
вище письменника, спосіб сприйняття дійсності залежить від сусп
ільної свідомості творця. Автор «Капіталу» пише про «політич
них і літературних представників класу» («18 брюмера Луї Бона
парта»), про Ежена Сю як про «соціал-фантаста» («Класова бо
ротьба у Франції»), про «занепад літературного генія перед лицем 
загострення історичних змагань» (рецензія на книгу Томаса Кар- 
ляйля). У цих фрагментах літературна продукція постає результа
том дії історичних обставин, а письменник — свідомим чи несвідо
мим виразником класової ідеології.

У творах класиків наявна певна неоднозначність, яка надовго 
визначила розвиток марксистського літературознавства. Її можна 
сформулювати в такому питанні: якою мірою література як про
дукт суспільного життя виявляє всі його суперечності та обмежен
ня, а якою мірою в силу своєї специфіки спроможна ці суперечен- 
ня та обмеження подолати? Енгельсова формула реалізму відпов
ідає на другу частину цього питання. Твердження з «Капіталу» про 
всезагальність обігових форм думки вміщує літературу у сфері 
нерозв’язаних конфліктів, що характеризують історичну форму.

Здається, безпосередні наступники Маркса й Енгельса не зау
важили складності означеної проблематики. Плеханов, Каутський, 
Мерінг порушували окремо або проблему літературного відоб
раження дійсності (звужуючи її до рівня економії чи соціології), 
або питання літературного вираження ідеології, зводячи її до ху
дожнього вияву класового становища письменника. Проблему 
пізнавальної та викривальної щодо ідеології функції мистецтва 
порушив у XX столітті Дьйордь Лукач. Приписував її реалістичній 
творчості, покликаючись тут на висловлювання Енгельса.

Класики історичного матеріалізму формулювали свої літера
турні вподобання на основі пізнавальних критеріїв. Шекспір був 
для них ліпшим від Шіллера письменником, бо творив образ 
дійсності, який промовляв сам собою, без потреби вияву тенденції 
дискурсивним чином. Сю — це поганий письменник, бо всупереч 
своїм прогресивним інтенціям не спромігся подолати обмеження

314



панівної моралі й виявився несвідомим рупором ідеології буржу
азії. Протилежністю Сю є Бальзак, котрий, плекаючи консерватив
ну ідеологію легітимізму, спромігся попри це відтворити історич
не і суспільне життя Франції з усіма його натугами й суперечнос
тями. Це відбулося в реалістичному романі [16]. Наскільки у ви
падку творців мелодрами маємо справу з підпорядкуванням літе
ратурного інструментарію смакам і поглядам буржуазії, настільки 
незалежний, позбавлений тенденції реалістичний метод спромож
ний ці смаки та обмеження піддати сумніву, збурити:

До того ж в інших умовах роман адресується переважно до читачів з 
буржуазних кіл, які не належать безпосередньо до нас, а тому соціалістичний 
тенденційний роман цілком виконує, на мій погляд, своє призначення, коли, 
правдиво зображаючи справжні відносини, розкриває панівні умовні ілюзії 
про природу цих відносин, розхитує оптимізм буржуазного світу, породжує 
сумніви з приводу незмінності основ існуючого, — хоч би автор і не пропо
нував іфи цьому ніякого певного розв’язання і навіть часом не ставав явно на 
чийсь бік [17].

Такі поради дає Енгельс письменниці, яка хотіла б відтворю
вати й виражати свідомість пролетаріату. «Соціалістичний тенден
ційний роман» не повинен бути тенденційним; досить, аби просто 
був літературним ідеалом, реалізованим у творчості Бальзака.

Хоч відношення літератури до історичної дійсності не є пря
мим та безпосереднім, хоч письменник відокремлений від «прав
ди» історичного процесу панівними в його епоху формами мис
лення, все ж література — це та єдина ідеологічна форма, яка спро
можна долати, оголювати, викривати інші ідеологічні форми. Вкла
даючи їх у слова, надаючи їм «зримого» («читабельного») харак
теру, звільняє читача від життєвих ілюзій, на яких грунтується па
нівна ідеологія. Розкриває «умовний» характер його переконань, 
подає їх як «ілюзії». Ясна річ, не всяка література. Відношення між 
реалістичним романом та «сентиментальною» літературою обер
нено пропорційне. Наскільки перший спроможний порушувати 
систему переконань читачів навіть буржуазного походження (а 
також, як показав Енгельс, піддавати сумніву світогляд самого 
митця), настільки другій притаманна надзвичайна сила підпоряд
кування: мелодраматичні твори прищеплюють буржуазну (дрібно- 
міщанську) свідомість класам опозиційним щодо панівного кла
су. Прищеплюють її у формі літературній (художній), отож у по
зірно неідеологічний спосіб і власне тому підступний [18].

Тож реалістичне письмо полягає не лише в правдивому відоб
раженій дійсності, але й у викритті фальші й оман, накопичених в
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ході її суспільної інтерпретації. Так визначає реалізм Толстого 
Володимир Ленін: «З одного боку, найтверезіший реалізм, зри
вання всіх і всіляких масок; — з іншого боку, проповідь однієї з 
наймерзенніших речей, які тільки є на світі, а саме: релігії» [19]. 
Правдивий образ світу постає як наслідок оголення ілюзії. І для 
Енгельса, і для Леніна «зривання масок» (оманливих умовностей) 
здійснюється коштом особистих поглядів автора. Бальзак і Тол- 
стой у своїх романах були в суперечності зі своєю класовою ідео
логією. Енгельс пов’язує перемогу літератури над світоглядом з 
методом письменника, Ленін поглиблює цей різновид аналізу.

Романи Толстого містять цілий ряд діалектичних напруженостей. 
Утопійні суспільні проекти («толсговщина») перемішані в них мало не 
ч документальним образом російського життя, консервативна ідеоло
гія з висновками, що руйнують життя аристократії та буржуазії:

Суперечності в поглядах Толстого — не суперечності його лише особис
тої думки, а відображення тих неймовірно складних, суперечливих умов, соц
іальних впливів, історичних традицій, що визначали психологію різних класів 
та різних верств російського суспільства в пореформену, але дореволюційну 
епоху [20].

Письменник прагне залагодити усі ці конфлікти в літератур
ному вимислі, як багато інших митців подають уявне розв’язання 
суперечностей, насправді нездоланних. Його романи можна сприй
мати як «великі пошуки Бога», як гасло «непротивлення злу» тощо. 
Так говорилося про творчість Толстого в посмертних статтях.

Ленін бореться з консервативною апологією Толстого в офіцій
ній критиці. Революційний вплйв письменства полягає, на його 
думку, не в художній нівеляції конфліктів (Голстой поділяв утопійні 
погляди значної частини інтелігенції), а в такому їх зображенні, 
аби вони окреслилися як вияв суперечливих та вкрай напружених 
історичних обставин. Реально не розв’язуючи жодного з цих 
конфліктів, письменник робить їх «видимими».

У світлі міркувань Леніна не виглядає, ніби література відоб
ражає зовнішній світ (як цього вимагає реалістична естетика), оск
ільки між твором та відтворюваною в ньому історією нуртують 
найрізноманітніші ідеології цієї історії. Проте не можна сказати, 
що твір — це безпосереднє вираження світогляду письменника, 
позаяк у літературній продукції особисті переконання письменни
ка чи ідеологія групи, представником якої він прагне виступати 
(толстовське патріархальне селянство), сплітається з іншими ідео
логіями, що явлені в творі чи зумовлюють творчість письменника 
поза його свідомістю. Література «втілює». «Толстой, належачи 
головним чином добі 1861-1904 років, напрочуд рельєфно втілив у
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своїх творах — і як художник, і як мислитель та проповідник — 
риси історичної своєрідності всієї першої російської революції, її 
силу та її слабкість» [21].

Літературна ідеологічна форма поділяє з іншими формами іде
ології їх обмеження та ілюзії (наприклад, омани «толстовщини»), 
проте разом з ним це така чинність, яка ці ілюзії виводить на денне 
світло, «втілює» і вже завдяки такому оприявленню — оголює. П’єр 
Машере, коментуючи статті Леніна, пише: «Якщо ідеологію мож
на подати як розташування знаків, розташування несистематичне, 
то твір пропонує прочитання цих значень, сполучаючи їх як зна
ки: завдання критики — навчити нас читати ці знаки» [22]. Машере 
підтверджує тезу Енгельса про демістифікаційну функцію літера
турного зображення. Підтверджує також те, що саме викриття іде
ології завдяки її фіксації в тексті набуває практичного значення в 
зустрічі з читачем.

У книзі «Pour une theorie de la production littdraire» [23] Машере 
детально аналізує суперечності, які зумовили твір Толстого, та 
обмірковує структурну основу прогресивності його письма. Істо
ричні конфлікти не згладилися в мистецькій гармонії; літератур
ний вимисел засвідчив їх погодження в історії. Аналізуючи «Се
лян» Бальзака, критик досліджує художні механізми реалізму. 
Система роману— це такий спосіб зображення, який — навіть коли 
люди відтворюються письменником як типи (тип селянина під ку
том зору буржуазної науки) — змушує автора до образного по
дання цих типів за допомогою численних прикладів; в сумі вони 
не так підтверджують, як викривають саме поняття та його ідео
логічні конотації. Таким чином літературний ефект значно переви
щує особистий намір автора.

Аналізуючи «Таємничий острів» Берна, Машере показує зво
ротний механізм. Пише про конфлікт між прогресивним задумом 
письменника (ідея звитяжної науки) та засобами його втілення в 
романі. Казкова тема острова виявилася неадекватною буржуаз
ним умовам керування наукою. Задум автора обертається ідеоло
гією колоніального міту. Суперечність літературних засобів ви
робництва та змісту твору незмірна, книжка про щось інше, а не 
про те, що хотів сказати автор.

Спостереження такого характеру ведуть Машере до зміни кон
цепції літературного твору. Це завершений предмет, певна струк
турна цілісність. Але критик не повинен обмежуватися художньою 
цілісністю, бо — як показує аналіз романів Бальзака, Толстого, 
Берна — це ілюзорна цілісність. Твір містить ^ своїй структурі
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різноманітні суперечності літературного виробництва, і критикові 
належить їх виявляти.

4

Сумніви в органічній єдності твору аж ніяк не мають безпосе
реднього стосунку до висловлювань класиків про літературу. Маркс 
і Енгельс пов’язували перемогу реалізму в художньому доланні 
суперечностей з письменницьким талантом, який у літературному 
шедеврі відкриває світові невідомі істини. Однак ідеї Машере зна
ходять певне обгрунтування в філософії діалектичного матеріаліз
му. Завершений літературний твір, осмислюваний у категоріях ви
мислу, гармонії, краси й естетичної цінності, становить у тракту
ванні французького критика свого роду фетиш, який використовує 
буржуазна естетика з метою приховання ідеологічних функцій літе
ратури. Поняття твору виконує роль суспільної маски: подібно до 
аналізованих Марксом масок типу товару чи грошей є результа
том притлумлення в уречевленому продукті суперечливих умов 
його виробництва. Цей процес літературного виробництва, нето
тожний механічно трактованій генезі, прагне аналізувати Маше
ре. Розкриття ідеологічних суперечностей художнього творення веде 
до визначення твору як структури, яку розривають численні на
пруження. Вказуючи на позірний характер художньої цілісності, 
дослідник прагне демаскувати мріяння естетики про одвічну красу 
й гармонію.

Таке посилання на концепцію Маркса — це вже досить відда
лена інтерпретація. Її засади варто шукати швидше в розвитку но
вітньої французької науки про літературу (дослідники кола «Теї 
Quel»: Крістева, Соллерс, Бодри,.Удебін), аніж у проведеному в 
«Капіталі» аналізі товарного фетишизму. Проте є тісніший зв’язок 
між цим аналізом та становищем літератури. На нього вказує сам 
Маркс, пишучи про мистецтво в контексті виробництва та обміну, 
споживчої вартості та вартості додаткової. Читача антологій марк- 
сівських висловлювань про літературну й мистецтво може здиву
вати, що там чимало фрагментів з економічних праць, що худож
ня творчість називається там продукцією, виробництвом, письмен
ник трактується як найманий працівник, а твір як товар.

Усе це невипадкове. В розмислах Маркса сфера «духовного 
життя» розкриває свій матеріальний вимір, «духовна продукція» 
розглядається як продукція в прямому сенсі, тож як діяльність, що 
приносить прибуток, виробляє предмети, що обертаються на рин
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ку. Літературний твір, праця генія, магічний феномен, що вихо
дить за межі будь-якої ідеології, замовляється, публікується в га
зеті чи видавництві, продається в книгарні й купується індивідом, 
який не лише кохається в книжках, але й має фінансові засоби, аби 
їх придбати. У «Маніфесті комуністичної партії» Маркс і Енгельс 
написали: «Буржуазія позбавила священного ореолу всі роди діяль
ності, які до того часу вважалися почесними і на які дивилися з 
побожним трепетом. Лікаря, юриста, священика, поета, людину 
науки вона перетворила в своїх найманих працівників» [24]. А 
кількома роками пізніше Маркс додає: «...всі так звані вищі види 
праці — розумова, художня і т.д. — перетворилися в предмети 
торгівлі і втратили, таким чином, свій колишній ореол» [25].

Література підлягає в капіталізмі законам товарного фетишиз
му. Твір мистецтва, продукт творчості, містить у собі уречевлену 
продуктивну силу, яка визначає його вартість. У випадку мистець
кої діяльності неможливо її зміряти чи обчислити. Парадокс капі
талістичної системи полягає в тому, що в ринкових умовах вартість 
виробленого предмета (наприклад, споживча чи художня) долається 
обмінною вартістю. В мить потрапляння книжки на ринок творен
ня письменника обертається в товар, художня цінність в обмінну 
вартість. Література, як і будь-яка інша духовна продукція, в бур
жуазну епоху входить у складні відносини виробництва й спожи
вання. Вони охоплюють однаковою мірою і завершений мистець
кий продукт, і весь процес літературної комунікації: спілкування з 
художнім твором зумовлене функціонуванням складних механізмів 
розподілення; як письменник у XIX столітті є не самотнім твор
цем, а індивідом, пов’язаним зі світом видавництв, залежним від 
продавця книг та оплати виробником товарів, так читач постає тут 
їх споживачем. В контакті двох суб’єктів літературної ситуації ви
ступають посередником складні механізми суспільного життя — 
інституції.

У світлі розмислів Маркса література набула виміру, малою 
мірою зауважуваного попередніми міркуваннями про мистецтво: 
виміру інституційного. Щоправда ця проблематика з’явилася вже 
на початку XIX століття: книга пані де Сталь мала назву «De la 
literature consid6r6e dans ses rapports aves les institutions sociales» (1800; 
«Про літературу, розглянуту в зв’язках із суспільними інституція
ми»). Про роль інституцій в історичному процесі писав Гегель.

Ця проблема знов набула актуальності в епоху позитивізму 
як проблема зв’язків твору з літературною публікою (Шерер, фе- 
нографічні дослідження). Збіг у часі не свідчить про тотожність ос-
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зітлення проблем. У немарксистських працях загалом порушува
лися питання зв’язків літератури з народною психологією чи з пол
ітикою. Найближчою сферою посилань була культура, трактова
на як царина духовного життя народу й протиставлена матеріаль
ним феноменам. Маркс відкинув це протиставлення. І не йдеться 
тут про знаний марксистський матеріалізм, про твердження, що 
«буття визначає свідомість», яке надто легко інтерпретувалося в 
дусі механістичного детермінізму; йдеться про спостереження ма
теріального, пов’язаного з діяльністю інституцій аспекту символі
чних явищ.

Поняття літератури як ідеологічної форми набуває в цьому 
контексті нового сенсу. Справа не в тому, що література виражає, 
відбиває, викриває ідеологічні значення, витворені релігією, пра
вом, політикою. Ця функція можлива, бо література сама є однією 
з галузей суспільної діяльності, яка підлягає складній організації, 
перебуває на тому ж історичному рівні й відтак наділена своєрід
ними можливостями. Вплив літератури не лише «естетичний»: вона 
діє подібно до інших ідеологій, за допомогою доступних їй ме
ханізмів.

Перш ніж розглянути цю нову проблему, варто звернути ува
гу на те, що продовжувачі Маркса на терені літературної критики 
не дуже здавали собі справу з його проникливих спостережень. 
Праці Лафарга, Каутського, Мерінга, Плеханова і навіть певною 
мірою Лукача підтверджували характерний для XIX століття міт 
письменства як вираження, навіть коли ішлося про багатоманітні 
матеріальні зумовленості цього вираження. Усвідомлення того, що 
мистецтво — це інституція, яка функціонує в межах складних еко
номічних механізмів, з’являється в літературознавстві значно 
пізніше, як наслідок цивілізаційних змін, що беруть свій початок у 
XIX столітті, але набувають свого апогею в нинішні часи, змін, у 
яких з особливою виразністю далися взнаки процеси масової ко
мунікації, літературного споживання та його посередницьких ме
ханізмів, керування читанням, культурної політики, професіонал- 
іазції письменства [26].

Ці проблеми означалися значно раніше в працях Маркса. Ста
ли предметом наукового дослідження, хоч не в літературознавстві, 
а в економії. Важко припустити, що таке пізнання стало предме
том особливої радості автора «Капіталу». Навпаки, той факт, що в 
епоху капіталізму навіть мистецтво підлягає законам товарного 
фетишизму, непокоїв Маркса і незмінно спонукав до вияву есте
тичних ідеалів, в основі яких були б категорії автентичної твор
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чості, свободи митця, таланту, повної реалізації індивідуальних 
здібностей... Усі ці категорії втрачали сенс буття в призначенні ду
ховної продукції XIX століття: в добу капіталізму учений спостер
ігав крайнє відчуження мистецтва. Воно мало два аспекти: стосу
валося готового продукту — твору, який незалежно від інтенції 
митця обертається в товар, що примножує капітал книготорговця. 
Другий аспект цього відчуження більш гнітючий: закони капіталі
стичного ринку впливають на саму творчість, з’являються твори, 
писані для заробітку, мелодрами й водевілі, письменники змушені 
творити, аби вижити, стають літературними виробниками. Зреш
тою Маркс твердить: «Капіталістичне виробництво вороже певним 
галузям духовного виробництва, наприклад мистецтву і поезії» [27].

Маркс трактував ці речі драматично, що зрештою не завадило 
проникливості його аналізу: особлива напруженість між науко
вою обсервацією та сферою заповітних і пріоритетних для нього 
цінностей відзначає всі праці філософа — від «Рукописів» до «Кап
італу». Спостереження щодо відчуження мистецтва обмежував XIX 
століттям, інакше писав про епос Гомера, інакше оцінював 
творчість Мільтона [28]. У своїх естетичних імперативах бачив 
мистецтво як творчу втіху. Вдруге стикаємося з парадоксом його 
розмислів: визначаючи художню діяльність як форму ідеології, 
думав не про мистецтво «взагалі», а про сучасну йому літературу, 
котра в умовах капіталістичного ринку стає «продукцією». Про
гресивна література розумілася як свідома боротьба з відносина
ми, що обмежують творчість, або ж — як у випадку Бальзака — як 
мимовільний тріумф творчості над цими відносинами. У цьому 
другому випадку і Маркс, і Енгельс, як здається, вірили в не озна
чені детальніше пізнавальні якості художності.

Естетика, яка любить ставити питання про сутність мистецтва, 
схильна приписувати класикам історичного матеріалізму певні 
думки про цю сутність. В будь-якому разі вони неоднозначні: вик
ликають питання, чи інституційний вимір художнього продукту 
— це його випадкова ознака, пов’язана з буржуазним мистецтвом, 
чи він притаманний всякому мистецтву. Маркс такого питання не 
порушував; плекаючи певні естетичні ідеали, усе ж писав про за
лежність художнього таланту від поділу праці, який визначав умови 
формування творця; говорив у зв’язку з цим про митців Ренесансу 
[29]. Згадував про інституцію меценатства. Писав також про колек
тивний, ремісничий характер малярства (школа Рафаеля). Тож ус
відомлював факт втручання інституційних чинників у всякий мож
ливий творчий процес, як і їх неминучість у будь-якій суспільній
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формації. Ця закономірність стала для нього проблемою лише у 
випадку нового мистецтва: вважав, що буржуазні форми органі
зації (інституції) сягнули рівня, загрозливого для всякої творчості. 
Пов’язував небезпеку з оберненням творчості з невиробничої праці 
у виробництво. Не йшлося про те, що митець може свій твір прода
ти, робив це здавна. Йшлося про те, що, продаючи його за посе
редництвом капіталістичних механізмів розподілення, примножу
вав капітал осіб, які не мали нічого спільного з творчим процесом: 
видавця, книготорговця тощо. Таким чином творчість наражаєть
ся на маніпуляції з боку економічних чинників, а відтак — ідеоло
гічних і політичних. Сучасна ситуація керування масовою літера
турною продукцією в ім’я зиску, а не в ім’я художньої цінності 
геніально передбачена автором «Капіталу».

Наслідком цих спостережень було питання, якою мірою мис
тецтво може противитися процесам товарного фетишизму й відчу
ження митця, процесам, які посилюються в новітні часи і які також 
мають стосунок до його «сутності», бо твір обертають на товар, а 
творця — на літературного пролетаря. Тож у марксизмі йдеться не 
лише про функцію, яку може виконувати літературний твір сто
совно буржуазної свідомості (викриваючи або випробовуючи її), 
не лише про долання відчуження читача, а також і про визволення 
самої художньої діяльності з ситуації відчуження, про надання їй 
достеменної діяльності, що реалізує всі можливості індивіда.

Вказуючи на діалектику творення й виробництва, Маркс уви
разнив дилему, з якою має рахуватися всяка суспільна теорія мис
тецтва і разом з тим будь-яка революційна практика. Ця дилема 
стосується питання про те, чи повернення до автентичної творчої 
діяльності має відбутися завдяки відкиненню суспільних форм, які 
дискримінують художній талант, завдяки поширенню творчих норм 
серед усіх членів суспільства, відтак завдяки скасуванню самої інсти
туції мистецтва, що є наслідком поділу праці, поділу на творців, 
реципієнтів та «інших». Чи це повернення має відбутися інакше, з 
урахуванням того, що в новітні часи маємо справу з таким роз
витком суспільних структур, які просто ставлять під знак питання 
реалізацію цього ідеалу вільної та індивідуальної творчості?

Здається, естетизуюча інтерпретація Маркса дає позитивну 
відповідь на першу частину питання. Це тип трактування, схиль
ний розуміти концепцію великого філософа в «зобов’язуючому» 
аспекті, як певні суспільні проекти, грунтовані на сталих імперати
вах — естетичних (краса, гармонія, спонтанність) та етичних (лю
дина, що сповна реалізує свої творчі можливості). Здійснення цих
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ідеалів Маркс пов’язував з комунізмом. Проте аналіз «Капіталу» 
свідчить, що його автор плекав переконання в невідворотності форм 
суспільного розвитку. Революція розумілася як трансформація Цих 
форм, а не їх відкидання; звільнення людини — як розв’язання супе
речностей, притаманних цим формам. Лишаючись в горизонтах, але 
і в перспективах, окреслених «Капіталом», можемо спитати, як саме 
можлива достеменна творчість у суспільстві, організованому в інсти
туції, визначеному ідеологічними системами та розвитком техніки, 
яка зумовлює нові засоби літературної комунікації й літературного 
виробництва і нові способи споживання? Це питання можна сфор
мулювати скромніше: як виглядало б долання відчуження мистецт
ва в такому суспільстві і чи воно взагалі можливе?

Цих питань Маркс не порушив. З’явилися вони в працях про
довжувачів його думки у XX столітті.

5

Мистецтво як галузь виробництва стала предметом досліджень 
франкфуртської школи [ЗО]. Вальтер Бенжамін, Макс Горкгаймер, 
Теодор Візенгрунд Адорно вивчали зрослу в тридцятих роках XX 
століття комерціалізацію художньої творчості, її підпорядкування 
масовим засобам комунікації та «вовчим» законам імперіалі
стичного ринку, політичну маніпуляцію в царині мистецтва та обез- 
личення продуктів. Соціологічний аналіз становища митця у XX 
столітті став продовженням спостережень Маркса й підтвердженням 
Його діагнозу щодо розвитку мистецтва у буржуазному суспільстві. 
Бенжамін у працях про літературні виробничі відносини розвинув 
широкий теоретичний інструментарій, пов’язаний з тим фактом, що 
твір мистецтва завжди лишається у сфері виробничих стосунків пев
ної епохи. Попри економічну термінологію йшлося тут не так про 
класову позицію письменника, як про мистецьку техніку, в новітні 
часи безпосередньо пов’язану з загальним розвитком техніки й цив
ілізації (наприклад, газета як новий тип літературних виробничих 
відносин). Бенжамін підкреслив усі художні, естетичні й моральні 
парадокси, зумовлені цивілізаційною принукою стосовно цінності 
мистецьких творів, ситуацією, за якої «письменство надолужує зав
дяки масі те, що втрачене в глибині».

У працях Горкгаймера з’являється в’їдлива критика масової 
культури як феномену, грунтованого на наслідуванні, шаблоні й 
дешевому смаку публіки, феномену, що сприяє літературному «ви
робництву» та відчуженню достеменних цінностей творення. Саме
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так оцінював Маркс продукування водевілів. Філософ XX століття тонко 
проаналізував крайнощі новітній культури. Це з одного боку масова 
продукція, а з другого — велике авангардне мистецтво. Оцінював ці 
крайнощі як ситуацію кризи і не був у цьому самотнім. Так само писав 
Адорно, а також — з відмінних естетичних позицій — Лукач.

Усі марксистські естетики замислювалися на тим, як могло б 
мистецтво вийти з цієї виразної кризи, як митець міг би опанувати 
поширювані процеси відчуження самого мистецтва. Відповіді були 
різні. Лукач висловлювався за відновлення у XX столітті реалі
стичних методів й засуджував авангардну літературу як виражен
ня оманливої свідомості митця у капіталістичному суспільстві. 
Проте він був тим філософом, котрий пов’язав себе з молодою ра
дянською державою і дивився на світ з точки зору близької пере
моги соціалізму.

Діагнози «франкфуртців» були більш песимістичні. Бенджамін, 
який з великою симпатією стежив за розвитком соціалістичної дер
жави, не вірив у достеменність та прогресивність реалістичних ме
тодів, створених буржуазією, у добу пролетарської революції. Інші 
філософи цієї школи, особливо занепокоєні процесами політичної 
маніпуляції за допомогою масової культури у фашистській дер
жаві, зацікавилися становищем великого авангардного мистецтва. 
Твори митців авангарду, таких як Джойс, Пікассо, Шонберг, митців, 
що відмежувалися від широкої публіки й не підлягали її вподо
банням, становили для них оазу людяності, самобутності, неза
лежної від процесів відчуження, та прогресивності, що неспівмірна 
з миттєвими політичними вимогами. Вбачаючи шанс мистецтва в 
доланні відчуженості, звужували цей процес до індивідуальних, 
вільних пошуків митця, протиставленого загалу.

Процеси, спостережені Бенжаміном та Горкгаймером, ще 
більше посилилися нині. Доля соціалістичної літератури засвідчи
ла, якою утопійною та небезпечною для мистецтва була позиція 
Лукача. Все ж марксистські естетики оцінюють діагнози франкфур
тської школи як консервативні, а програмний для неї різновид 
мистецтва — як елітарний [31]. Усе це не применшує актуальності 
поставленого в тридцятих роках й присутнього в підтексті праць 
Маркса питання, яким чином мистецтво, залежне від загальних 
виробничих та цивілізаційних процесів, спроможне утримати ви
сокі гуманістичні цінності, яким чином здатне боротися з повсюд
ними процесами відчуження.

На це питання неможливо відповісти без детального аналізу 
інституційних вимірів літератури.
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Здається, Машере послуговувався виразом «літературна про
дукція» дещо метафорично: його цікавили образні, притаманні літе
ратурному вимислу ефекти творчості. Відносини літературного 
виробництва були «духовні» (ідеологія, трактована як розпоро
шені значення), засоби цього виробництва: художні прийоми та 
умовності («система роману»), які визначали специфіку літерату
ри, творили внутрішню історію мистецтва й не мали багато спільно
го з сучасним процесом виробництва, що відбувається в позаліте- 
ратурній сфері. Відтак література (трактована як «літературність») 
перебувала осторонь ідеології, яка могла (чи навіть мусила) щось 
робити [32].

Це розмежування нівелюється, коли візьмемо до уваги, що те, 
чим є «література», система літературних засобів виробництва, за 
допомогою яких письменник «формує» ідеологічний зміст і які в 
певних випадках можуть викривати цей зміст, не є чимось нейт
ральним, позбавленим суспільної закоріненості. В структурних 
підходах, до яких (всупереч деклараціям) близький Машере, озна- 
чається як ідеологічна проблематика все те, що існує зовні стосов
но «форми», достеменно літературної. Тому й інтенційність літе
ратури розглядається тут незалежно від її матеріалу, як система 
відношень, до яких прилучається твір. Соціологія літературного 
життя займається, наприклад, художніми школами, перелуннями 
текстів, читацьким обігом: література розуміється тут як специфіч
на інституція, керована власними, іманентними законами, цікави
ми для загальної соціології. Проте відомо, що ця «іманентна» інсти- 
туційність літератури є лише певним аспектом суспільного життя і 
що риси, покликані визначати цю художню форму, набувають в 
контексті загальних суспільних закономірностей нового виміру, 
який далеко виходить за межі естетичного досвіду. Більше того — 
цей чистий досвід надається до інтерпретування його одним з ас
пектів ідеології, яку література як інституція творить і відтворює. 
Це відбувається зокрема завдяки такому чиннику як мова, так інтим
но пов’язаному з літературним досвідом.

Але тут до речі теоретичний відступ. Як зазначає Луї Альтус- 
сер, ідеологія не обмежується символічним буттям, системою зна
чень, так чи інакше розпорошених у суспільній свідомості. У пра
цях Маркса й Енгельса буржуазна держава трактувалася як чин
ник панування заможних класів і як знаряддя підпорядкування 
інших класів. Альтуссер показав, що це підпорядкування здійсню
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валося за допомогою загальних інституцій на кшталт правничих 
кодексів, культурної політики, етичних систем чи шкільництва, або 
ж за допомогою механізмів суспільної й політичної організації. 
Ці механізми ніби існували незалежно від економічної бази: їх 
функція полягала в прилученні всіх індивідів до певних способів 
мислення й реагування, ототожнюваних з універсальною морал
лю, вірою, сподіваннями народу чи сутністю мистецтва. Таким 
чином панівна ідеологія цементувала суспільний організм, нада
ючи йому характеру єдності й гармонії, редукуючи чи приховую
чи класові суперечності. Ідеологічні механізми держави проймали 
індивіда на всіх рівнях його поводження: релігійному, морально
му, родинному, освітньому, мистецькому, їх вплив грунтувався 
на маскуванні: ідеологічний дискурс подавався як дискурс загаль
ний і позачасовий [33].

Маркс, меткий оглядач ідеології у всіх її виявах, описував, яким 
чином вона проникала в мову:

Для буржуа тим легше— за допомогою своєї мови— виявити тотожність 
меркантильних та особистих відносин, і навіть загальнолюдських, що сама ця 
мова є витвором буржуазії, а відтак відносини гендлярства стали як в дійсності, 
так і в мові основою всіх інших відносин. Наприклад: properieti — власність і 
властивість; property — власність і своєрідність; eigen у значенні меркантиль
ному і в значенні індивідуальному; valeur, value, Wert; commerce, Verkehr; 
echange, exchange, Austausch і т.д. Усі ці слова вживаються на означення як відно
син комерційних, так і відносин між індивідами як такими. В інших сучасних 
мовах справа виглядає точнісінько так само. [...] Добродушний та легковір
ний Жак ле Бономм так дослівно і з такою щирою шанобливістю сприймає 
цей буржуазний каламбур — гру слів Eigentum та Eigenchaft [власність та 
властивість], — ще [...] силкується поводитися як приватний власник стосовно 
своїх власних властивостей [34].

Зв’язок з мовою є за Марксом однією з істотних рис ідеології. 
Цитований фрагмент вказує на вклинення ідеологічного змісту в 
систему мови, в її лексику, вклинення, яке приховує свій тенденц
ійний характер, послуговуючись нейтральним та багатозначним 
інструментом. В центрі «Німецької ідеології» знаходимо ідеї, що 
явно вийшли поза межі вчень XIX сторіччя і виявили свою акту
альність в суперечках марксизму зі структуралізмом. Ці ідеї набу
ли розвитку в праці Валентина Волошинова «Марксизм і філосо- 

. фія мови» (1929). Як пам’ятаємо, Волошинов трактував мовні зна
ки як слова, тож як певні системи висловлювання, в яких стика
ються суб’єктивні сили різного суспільного походження. Против
лячись трактуванню цих знаків лише як елементів системи (струк
туралізм де Сосюра), зосереджував увагу на історичних функціях
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мови, на її ролі в ідеологічному дискурсі. Як і Маркс, Волошинов 
твердить, що нейтральний мовний знак наділений багатими смис
ловими можливостями, які призводять до того, що в конкретному 
висловлюванні він здатний набувати різних ідеологічних ціннос
тей. Акт мови єднає індивідів, що мають різне становище в сусп
ільному просторі, завжди пов’язаному з матеріальною базою.

Прагнення до скасування потенційної ідеологічності знаку, до 
його трактування як явища універсального та надкласового ха
рактерне для панівного прошарку і є чинником посилення цього 
стану панування:

У звичайних умовах суспільного життя ця закладена в кожному ідеоло
гічному знаку суперечність не може сповна розкритися, бо ідеологічний знак 
у сформованій панівній ідеології завжди дещо реакційний і, так би мовити, 
намагається стабілізувати попередній момент діалектичного плину соціаль
ного становлення, акцентувати правду вчорашнього дня як сьогоднішню прав- 
ДУ [35].

Цей вислів можна трактувати як передумову осмислення мов
ної функції в літературних ідеологічних формах. Згідно з тезами 
Маркса про багатовекторність суспільних напруг у мовному зна
ку, згідно з твердженнями про «обігові форми думки» і про «мови 
історії» можна дошукуватися ідеології в мовній організації твору. 
Власне так Волошинов та Бахтін аналізували способи нараціі, сти
льові форми, діалогічні напруження у висловлюваннях, трактую
чи їх як прикмети взаємодії, що відбувається ів літературі й за по
середництвом літератури. Роман становив у такому трактуванні 
зіткнення багатьох мов-світоглядів, мов, за якими криються певні 
суспільні позиції.

Характер наших міркувань дозволяє звернути увагу ще на один 
вимір ідеологічності літератури. Пам’ятаючи, що Маркс писав про 
її інституційний характер, варто замислитися над тим, у якому 
відношенні перебуває мовна організація твору до механізмів, які 
використовує держава для підтримання панівної ідеології. Вихо
дячи за межі аналізу тексту-товару, можна за Марксом повторити 
усі ті суспільні відносини, які тут зумовлюють рух: виробництво 
— споживання літератури. Цікавитися роллю мови в цьому про
цесі означає цікавитися другим полюсом буття літератури, механ
ізмами її функціонування.

Література входить до складу інституцій, що забезпечують 
процеси висловлювання й комунікації. Це не специфічно художні 
інституції. Це історичні форми мовної діяльності, вироблені (та
кож і завдяки літературі) в школі й поширені через неї. У книзі
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«Les fran9ais fictifs» Рене Балібар показує, яким чином панівний у 
буржуазній державі клас (Франція XIX сторіччя) прагнув за допо
могою літератури нав’язати усьому суспільству свою мову як єди
ну й понадчасову. У висновку, який у певних положеннях напро
чуд подібний до концепції Волошинова, авторка простежує зв’я
зок літератури й шкільництва. Система освіти, один з головних 
ідеологічних механізмів капіталістичної держави, культивувала 
літературну мову як загальнонародну, готуючи таким чином місце 
для класового пріоритету у сфері висловлювання, пріоритету, ут
верджуваному згодом в письменницькій діяльності та літературній 
критиці. У світлі міркувань французької дослідниці література за
лучалася до послуг пануючій ідеології не лише завдяки пропаганді 
змісту цієї ідеології (який вона не раз опротестовувала), а й завдя
ки інституалізаціі свого матеріалу.

У Франції XIX століття контакт з літературою зміцнював існу
юче суспільне розшарування. Елементарною умовою причетності 
до літературної культури є освіченість. Самого лише вміння чита
ти й писати, завдяки реформі освіти поширеного наприкінці XIX 
століття, було замало: Балібар показує гострі класові контрасти у 
сфері шкільництва, поділеного на два рівні (початковий та вищий). 
Вивчення літератури провадилося в школах вищого рівня. Пара
докс полягав у тому, що саме вивчення мови як мета початкових 
шкіл підлягало літературним нормам, які за Балібар мали диск
римінаційний характер. «Літературна мова» у сфері фонетики, лек
сики й синтаксису, визначена не суспільним досвідом, а художні
ми зразками, становила не лише предмет навчання, але й міру осо
бистої культури, а відтак чинник суспільної нівеляції. Як пише Ба
лібар, ця мова служила підпорядкуванню класів нижчих, «неосвіче- 
них» або «малоосвічених» моделям мислення буржуазії.

Такий пріоритет утверджувало вище шкільництво, і то не лише 
з огляду на майнове розшарування (безкоштовна початкова шко
ла, платні ліцеї). Шкільне тлумачення літературних текстів було 
сферою посиленого проникнення ідей, відповідних актуальній куль
турній політиці капіталізму. Власне тут відбувалося закріплення 
«обігових форм мислення» як форм універсальних, в категоріях 
моральності і краси. Літературна мова трактувалася як ясне зосе
редження цінностей, з яким читач повинен ідентифікуватися в про
цесі читання. Такі цінності визначали «антологію», себто добір 
текстів, які визнавалися гідними представляти «літературу», «твор
ця», «мистецтво», «історію», «народ», «француза». Цілком зрозу
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міло, що ці поняття функціонували як ідеологічні знаки, сповнені 
змістом, пристосованим для тривалої буржуазної кон’юктури.

Ще одним аспектом підпорядкування за допомогою літерату
ри й в ім’я літератури було творення «літературної культури», 
приступної лише тим, хто брав участь в обігу книжок. Як свідчать 
документи, у XIX столітті це було досить обмежене коло осіб. 
Активний контакт з книгою виділяв їх у всьому суспільстві. Однак 
це була не відмінність позицій чи ідей, а приналежність до різних 
культурних сфер. Таким чином література як інституція утверджу
вала суспільне розшарування, навіть якщо сама не була його при
чиною [36].

Балібар творчо розвиває інспірації Маркса. Питання відношен
ня літератури до дійсності в такому трактуванні значно виходить 
поза сферу огляду, відображення чи навіть пізнання. Як ідеологіч
на форма література кожним моментом свого існування занурена 
в історичному процесі й залежно від особливостей цього процесу 
по-різному виконує свої функції. Контакт літератури з дійсністю 
виявляється як контакт твору з читачем, як питання суспільного 
рівня читача, як практична проблема його причетності до участі в 
культурі. Цю проблему з винятковою виразністю окреслив Маркс 
у статті про цензуру: «Подібно до того, як кожен учиться читати й 
писати, так само і право читати й писати повинен мати кожен»[37].

7

Подвійна ідеологічна функціональність літератури: «внутріш
ня» (ідеологічні мотиви, що їх література всяк «формує», а також 
у певних випадках — демістифікує) і «зовнішня» (інституція літе
ратури як чинник утвердження панівної ідеології) — може прова
дити до негативного визначення самої художньої діяльності, яку 
тоді слід вважати практикою збереження й утвердження омани, ви
користовуваної владою. Ця думка стосовно певних типів продукції 
XIX століття не була чужа Марксові й Енгельсу. Однак обидва 
мислителі спільно твердили, що найліпша література вислизає з 
такої пастки. Відомо також, що самим письменникам ситуація 
підпорядкування ніколи не була до вподоби: або піддавалися їй 
несвідомо, або ж відверто поставали проти класу, економічне па
нування якого загрожувало їх творчій незалежності. Парадокси 
цього змагання розкрив Жан Поль Сартр, називаючи письменни
ка паразитом буржуазного класу; погоджуючись з платнею за свою
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працю та примножуючи прибуток книготорговця, митець водно
час робив усе, аби дистанціюватися від обріїв мислення того, хто 
йому платить [38].

Це дистанціювання мало різні форми, від реалізму, що комп
рометує «загальноприйняті омани», через позицію «мистецтва для 
мистецтва» аж до авангардних експериментів XX століття. Новітнє 
мистецтво опротестовує ідеологію існуючого світу, відкидаючи 
утерті форми виразу: реалістичний метод став оцінюватися в наші 
часи як автоматизований художній захід, продукт міщанської дум
ки. Поезія, драма і роман бунтують проти буржуазних мотивів та 
проти зужитих традицій, надаючи перевагу структурам дисгармо
нійним, неоднорідним, сповненим дисонансів. Футуристи поста
вили під сумнів старе суспільство, заперечуючи значення слів як 
носіїв ідеології. Мистецтво дадаїстів протиставилося споглядальній 
позиції реципієнта, активізуючи її на основі шоку. Драма XX сто
ліття збурює звичні моделі вираження й контакту, оголюючи сте
реотипні форми бачення світу, притаманні мові, й демаскуючи їх у 
будові дії, в поводженні персонажів, зрештою — у відкиданні тра
диційної інтриги. Роман з кінця XIX століття пориває з нормами 
об’єктивної оповіді і за допомогою таких засобів як внутрішній 
монолог, зміщення часових площин, відмова від наратора ставить 
під сумнів літературні ілюзії щодо охоплення правди, спонукаю
чи читача до вибудовування її при сприйнятті.

Бергольт Брехт точно вказав дистанційний сенс нового мис
тецького творення. Брехт розумів мистецтво як вплив на життєву 
позицію глядача (читача), розглядав авангардні ефекти в контексті 
пізнавальних процесів, що відбуваються в його свідомості. Дис
гармонійні мистецькі структури руйнуватимуть навички й стерео
типи за умови, що вони будуть зрозумілі. Уся теорія епічного те
атру й ефекту очуження скерована до відповіді на питання, як ав
тор (письменник, режисер) може зробити з реципієнта співтворця 
[39]. Таким чином великий драматург торкнувся вразливого місця 
авангардних теорій та практик.

Адже оцінюючи програми й творчість великих протестантів 
XX століття, можна визнати за ними успіх лише частковий. Ос
новною хибою був тут брак комунікації між митцями й масою. 
Проблема, порушена Горкгаймером, набуває нового пояснення. 
Покликане збурювати стереотипні форми бачення світу й відтак 
змінювати суспільну свідомість малою мірою доходило до адре
сата, неосвіченого чи «мало освіченого» буржуазною системою 
освіти. Становище нерозуміння як наслідок культурного розша

330



рування суспільства (вторинного стосовно розшарування соціаль
ного) стало причиною мимовільного відвернення інтелігенції: ми
стецтво, що мало виконувати загальносуспільну функцію долання 
відчуження, стало, по суті утвердженням ситуації відчуження. Ре
волюційні наміри митців були нейтралізовані об’єктивною істо
ричною структурою.

Постає питання, за яких умов такі наміри можуть буди ефек
тивними. Як пам’ятаємо, Енгельс писав, що література набуває 
прогресивного значення в контакті з читачем. Тому заходи долан
ня відчуження «літературою» мають супроводжуватися іншими, 
немистецькими діями стосовно формування позиції «щодо літера
тури».

Знаємо моделі читання, представлені в працях Енгельса й Ле
ніна. Аби зрозуміти, які функції приписували літературі марксис
ти, варто повернутися до аналізу «Таємниць Парижа» Сю, явлено
го в «Святій родині». Карл Маркс тут полемізує з певним типом 
сприймання: йдеться про молодогегельянця Франца Шелігу, який 
прочитав «Таємниці Парижа» з усією інвентарною ретельністю як 
прогресивний суспільний роман. «Естетична критика» (так подає 
себе Шеліга) полягає в незважанні на всілякі історичні неточності, 
наявні в книзі. Однією з прикмет письма Сю є опис життя паризь
кого дна в категоріях теологічної моралі (зло й добро, провина й 
покарання), яка не дошукується причин даного становища, лише 
оцінює зумовлену ними поведінку й пропонує доброчинну 
діяльність, мета якої — духовне оздоровлення злидарів. Усе це 
подане в загостреній фабулі, яка так припала до вподоби Шелізі. 
Натомість Маркс, детально аналізуючи роман, вказує на його 
схожість з актуальними мітами буржуазії, які відтворює мелодра
матична література. Сю згладжує суспільні конфлікти, подаючи їх 
вигадані розв’язання. Першою жертвою такого літературного ви
мислу є «естетичний критик».

«Естетичному читанню» марксисти протиставляють читання ре
волюційне. Перше спирається на механізм ототожнення, друге 
полягає в подоланні літературної видимості, в дистанціюванні від 
програмних мотивів та розкритті їх ідеологічних коренів. В часи 
гострих суспільних суперечностей, в добу експлуатації, якій 
піддається як пролетар, так і письменник, примножуючи своєю 
працею прибуток видавця, в епоху відчуження мистецтва, стиму
льованого політичними й економічними механізмами, неприпус
тиме спокійне споглядання краси. Ефекти пізнання, з якими марк
сизм пов’язує прогресивність мистецтва, зумовлені працею пись
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менника, але міру їх успішності визначає реакція читача. Відчуття 
дисонансу й дисгармонії — це перший крок до незгоди із зображу
ваним світом. Марксистська естетика літератури — це не естетика 
тихої гавані, а — як писав Брехт — естетика боротьби. До цієї бо
ротьби дозріває не лише письменник, але й читач.

Художні ідеологічні форми «осягають та розв’язують» історичні 
проблеми, але було б грубою помилкою приписувати марксизму 
думку про провідну роль мистецтва. Це між іншим був би той 
самий різновид ідеалізму, характерний для інтерпретації Марксо- 
вих поглядів, яка визначає людину майбутнього в термінах «homo 
aestheticus». Розв’язання здійснюється не в мистецькій площині. 
Стосовно сприйняття літературних творів це питання підготовки 
читачів, пов’язане через систему шкільництва з розшаруванням 
суспільства. Йдеться не лише про те, аби створити нові, революційні 
твори для «старих» читачів, але також про те, аби сформувати но
вих, критично мислячих читачів, які б належно сприймали «старі» 
твори. Проблема долання відчуження в мистецтві й за допомогою 
мистецтва не становила для Маркса, Енгельса й Леніна питання 
уявного розв’язання конфліктів у мистецькій гармонії. Це була про
блема реальних революційних дій, покликаних збудити критичну 
свідомість,
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ПРИМ ІТКИ
1. Пор.: Мсрінг Ф. Легенда про Лессінга (1893); Плеханов Г. Мистецтво і 

суспільне життя (1906); Лафарг П. Економічний детермінізм Карла Маркса 
(1909). Згадані автори незалежно від індивідуальних естетичних зацікавлень 
лишалися під впливом позитивістської парадигми; природничий детермінізм 
при поясненні явищ культури заміняли детермінізмом економічним. Немає 
потреби зазначати, як далеко відійшло таке трактування від ідей Маркса й 
Енгельса.

2. «Економічно-філософські рукописи» Маркса, написані 1844 року, впер
ше видані І932 року Ландгутом та Меєром. «Німецька ідеологія», плід спільної 
праці Маркса й Енгельса, повністю опублікована в Москві 1932 року Інститу
том Маркса — Енгельса — Леніна. Тоді ж з’явилося німецьке видання. 1933 
року з Москві виходить антологія «К. Маркс и Ф. Знгельс об искусстве», впо
рядкована й опрацьована М. Ліфшицем, А. Луначарським, Ф.Р. Міллером. 
Польське видання (Karol Marks, Friedrich Engels o literaturze і sztuce. — 
Warszawa, 1958) грунтоване на опрацьованому М Лівфшицем німецькому 
збірнику: Marx К., Engels Fr. Ober Kunst und Literatur. — Berlin,1948. Разом з 
антологією М.Лівшиць, радянський філософ та естетик, у співпраці з Д. Лука- 
чем, що тоді перебував у СРСР, видав працю «К вопросу о взглядах К. Маркса 
на искусство» (Москва, 1933), де не заперечуючи досліджень класового поход
ження мистецтва, звернув увагу на те, що Маркс і Енгельс цікавилися функ
цією художніх творів, писали, як великі митці спроможні долати ідеологічні 
обмеження й творити образ світу відповідно до актуальної суспільної прак
тики. Ліфшиць підкреслив мотиви долання відчуження в «Рукописах» та 
«Німецькій ідеології», а також присутність у філософії Маркса ідеалу все
бічної та гармонійної людини, яка живе й творить у суспільстві, вільному від 
класових поділів. Наголошував на суттєвій ролі мистецтва в житті цієї інтег
ральної людини.

3. У працях, які з’явилися вже після видання «Рукописів» та «Німецької 
ідеології», помітні кілька способів інтерпретації естетики Маркса й Енгельса. 
Якщо вдатися до дуже спрощеного поділу, до першої групи можна залічити 
праці: Lukacs G. Einfttrung in die aesthetischen Schriften von Marx und Engels (1945) 
// Beitrage zur Geschichte der Asthetic. — Berlin, 1954; Lefebvre H. Contribution & 
l’esth6tique.— Paris, 1953; Koch H. Marxismus und Asthetic. — Berlin, 1951; ці досл
ідники, ніби розвиваючи думку Ліфшиця, цікавилися насамперед, питаннями 
реалізму та функцією долання відчуження цього методу, спрямованого на 
пізнання й розкриття дійсності. Друга течія увиразнила питання художньої 
структури й ролі естетичної діяльності в доланні відчуження. Найбільш рель
єфно ці витання виявлені в працях дослідника, який не є марксистом (Tucker 
R. Philosophy and Mythe in Karol Marx. — Cambrige, 1961), де суспільний 
проект творця «Капіталу» означений як проект параестетичний. Подібне пи
тання порушив польський дослідник (Pazura S. Marks a klasyczna estetyka 
niemiecka.— Warszawa, 1967); він пропонує розгляд творів Маркса на тлі відносно 
самостійної естетичної проблематики, однак нагадуючи про участь етичних
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елементів у марксівському баченні людини комунізму. Відношення між сусп
ільною сферою та сферою естетичною є темою багатьох праць С. Моравсько
го, зокрема найбільш характерної з них: Morawski S. Trojaka funkcja 
wychowawcza sztuki // Estetyka. — 1963. У дослідженнях дев’яностих років 
маємо справу з перенесенням марксівських економічних категорій на терен 
досліджень над «літературною продукцією»; ця течія має своїх попередників 
у дослідженнях, що репрезентують «формально-соціологічну» концепцію, 
цікавлячись зв’язком між суспільною організацією та організацією естетич
ною (Арватов Б. Искусство и производство. — Москва, 1926). Дослідження 
літературної продукції провадить група «Tel Quel» (Крістева, Соллерс, Гукс, 
Бодри) та — незалежно від неї — П.Машере, автор книжки «Pour une thlorie de 
la production litt6raire» (Paris, 1966). Ця досить приблизна й вибіркова типологія 
не охоплює своєрідних праць марксистів XX століття, таких як М. Рафаель, Е. 
Фішер, В. Бенжамін, J1. Гольдман, Д. Лукач (Ідеться про його працю: Asthetic. 
— Neuvied am Rhein, 1963), Г. Маркевич, С. Моравський, С. Жулкевський, котрі 
не так займаються описанням естетики Маркса, як пропонують власні дослід
ницькі обрії, артикулюючи марксистський світогляд в способі трактування 
предмету. З новіших праць про Маркса варто згадати цікаве трактування 
його антропології (у світлі економії): Ochocki A. Dialektyka і historia. Cztowiek і 
praca w tw6rczosci Karola Marksa. — Warszawa, 1980.

4. Такого типу трактування представив С. Пазура у згаданій книзі. Рані
ше подібні переконання висловив С.Моравський у статті «Потрійна виховна 
функція мистецтва». Пізніші праці Моравського доводять, що дослідник по
в’язував функцію долання відчуження у творі мистецтва також з його змістом, 
а не лише з формою. Ставився також відсторонено до концепції «homo 
aestheticus». Див.: Morawski S. Mi^dzy tradycfe a wizj  ̂przyszlo&i. — Warszawa, 
1969; а насамперед передмова до антології: Marx and Engels on Literature and Art 
— New York — London, 1974.

5. Ця цитата, прийнята як аксіома в праці Пазури, походить з «Руко
писів» і загалом звучить так: «Тварина формує матерію 'гільки відповідно до 
мірки й потреби того виду, до якого вона належить, тоді як людина вміє 
виробляти за мірками всякого виду і всюди вона вміє прикладати до предмета 
відповідну мірку; через це людина формує матерію також і за законами кра
си». Маркс К. Економічно-філософські рукописи 1844 року. Цит. за: Маркс К. 
і Енгельс Ф. Про мистецтво: Збірник / Упор., вст. ст., прим. Кудіна В.О. — К., 
1978. — С. 116. Це твердження служить авторові книги «Маркс і класична 
німецька естетика» для визначення сутності мистецтва, яка за Марксом мала 
полягати в застосуванні «відповідної мірки», інакше кажучи — гармонії. Пор. 
зі статтею: Szyma Т. Czy istnieje marksowska koncepcja homo aestheticus? // Studia 
Estetyczne. — 1971.

6. Див. зокрема: Marks K., Engels F. Dziela.— T. 2.— Warszawa, 1961.— S. 67.
7. Маркс K. і Енгельс Ф. Про мистецтво... — С. 56.
8. На тему відчуження Маркс писав у «Рукописах» та «Німецькій ідео

логії», також у «Вступі до критики політичної економії». У пізніших працях 
гермін (і проблему) замінено категорією «товарного фетишизму». Не вдаю
чись до ретельного осмислення цієї проблематики, надзвичайно популярної в 
Польщі в шістдесятих роках, приймемо визначення відчуження в «Німецькій
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ідеології». «Суспільна сила, себто помножена виробнича сила, що виникає 
завдяки зумовленій поділом праці взаємодії різних індивідів, протиставлять
ся цим індивідам — з огляду на те, що сама ця взаємодія не добровільна, а 
зроджена стихійно — не як їх власна об'єднана сила, а як чужа, поза ними 
існуюча потуга, про яку їм нічого не відомо і яку відтак вони вже не здатні 
опанувати, навпаки — вона має особливий, від волі й намірів людей незалеж
ний, більше того, над цією волею й цими намірами владний перебіг етапів та 
щаблів розвитку». Цит. за: Marks К., Engels F. Dziefa.—Т. 3. — Warszawa, 1975. —
S. 36 — 37. Див. також: Ochocki А. О marksowskiej koncepcji alienacji // Studia 
Estetyczne. — 1965.

9. Цит за: Karol Marks і Fryderyk Engels o literaturze і sztuce. — Warszawa, 
1958. — S. 56. Див. також: Маркс K. і Енгельс Ф. Про мистецтво... — С. 149.

10. Там же. — С. З — 4.
11. Поняття ідеологічної форми запозичили ми зі статті Етьєна Балібара та 

П’єра Машере «Про літературу як ідеологічну форму». Польський переклад опуб
ліковано в збірнику «Marksizm і literaturoznawstwo wsp&czesne» ( Warszawa, 1979). 
Пор.: «Коли ж ведемо мову про ідеологічні форми, то це зовсім не формалізм, бо 
це поняття історичного матеріалізму стосується не «форми» (на відміну від 
«змісту»), а об'єктивної єдності певної ідеологічної формації» (с. 207).

12. У працях Маркса й Енгельса стрічаємо два способи розуміння ідео
логії. Перший походить з «Німецької ідеології», де зазначено: «Панівні думки 
— ніщо інше, як лише ідеальний вираз панівних матеріальних відносин, це 
виявлені у формі думки панівні матеріальні відносини, це вираз власне тих 
відносин, які роблять один клас панівним, отож це думки його панування» 
(Dziela. — Т. 3. — S. 50 — 51). Визначенню ідеології як системи поглядів, спря
мованих на захист класових інтересів (ідеологи у вузькому значенні), можна 
протиставити глобальне значення ідеології, тотожне оманливій свідомості, 
себто свідомості суб'єкта, зумовленої його місцем у суспільній структурі і 
якої індивід не може уникнути, позаяк вона формується незалежно від його 
волі. Варто тут навести проникливе міркування Енгельса пізнього періоду 
його життя: «Ідеологія — це процес, що його здійснює так званий мислитель, 
хоч і зі свідомістю, але свідомістю хибною. Справжні рушійні сили, які спо
нукають його до діяльності, лишаються йому невідомими, інакше це не було б 
ідеологічним процесом. Отже, він створює собі уявлення про хибні або позірні 
спонукальні сили. Оскільки мова йде про процес мислення, то він і виводить 
як зміст, так і форму його з чистого мислення — або зі свого власного, або з 
мислення своїх попередників. Він має справу тільки з матеріалом для мислен
ня; він просто вважає, що цей матеріал породжений мисленням, і взагалі не 
займається дослідженням ніякого іншого, більш далекого і від мислення неза
лежного джерела». Маркс К. і Енгельс Ф. Про мистецтво... — С. 227 — 228. Ці 
два значення ідеології намагається поєднати Г. Маркевич у своїй дефініції: 
«Загалом під ідеологією розуміється такий впорядкований комплекс ідей (себ
то загальних тверджень, які описують, інтерпретують та оцінюють дійсність, 
та пов’язаних з цим вказівок до дії, переважно в суспільній сфері), який відпо
відає усвідомленим чи неусвідомленим потребам та інтересам певної суспіль
ної групи й зрештою зводиться до її класового розташування. На відміну від 
суспільної ментальності ідеології притаманний концептуальний та систем
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ний характер» (Markiewicz Н. Ideologia a drielo llterackie I I Przekroje і zblteenia dawne 
і nowe. — Warszawa, 1976. — S. 255). Практичний характер ідеології підкреслює 
Л.Альтуссер, вказуючи однак на значні інтелектуально-емоційні складнощі, 
притаманні причетним до неї індивідам. Пор.: «В ідеології люди виражають 
не так свій стосунок до умов існування, як спосіб сприйняття цього стосунку 
до умов існування, що передбачає стосунок реальний і разом з тим стосунок 
«сприйнятий», уявний. [...] реальний стосунок неминуче міститься в стосунку 
уявному: він радше виражає певні сподівання й жадання, аніж описує ре
альність» (Althusser L. Pour Marx. — Paris, 1975. — P. 240). У цитованій книзі 
Альтуссер твердить, що ідеологія — це система несвідомих уявлень та праг
нень, які нав’язуються людям без переходу крізь сферу інтелекту; попри це 
вона має, подібно до фройдівської несвідомості, практичні наслідки. «Тож 
ідеологія — це не якесь відхилення чи випадковий паразит історії: це структу
ра, істотна для історичного життя суспільств. Зрештою сам факт існування й 
виокремлення цієї неодмінної данності дозволяє впливати на ідеологію та 
обертати її на знаряддя цілеспрямованого впливу на історію» (с. 239). Автор 
посилається на висловлювання Леніна, який, звільняючи ідеологію від пейора- 
тивного значення, відрізняв панівну ідеологію від ідеології пролетарської. 
Подібним чином міркував Лукач. Здається, висловлювання Енгельса про Баль
зака підтримують значення ідеології як містифікації. Так само трактують її 
Машере та Балібар; пишучи про несвідому містифікацію, незалежну від волі 
індивіда, письменника або читача, та про вплив літератури як про демістифі- 
каційну дію. Приблизно так само це виглядає у висловлюваннях Маркса про 
«обігові форми думки» як структури ідеологічного походження та про літе
ратуру, яка відкриває світові «більше політичних і суспільних правд, ніж 
професійні політики, публіцисти й моралісти, разом узяті», бо здатна уника
ти ідеології. О literaturze і sztuce. — S.72.

13. Енгельс Ф. до Маргарет Гаркнесс // Про мистецтво... — С. 166.
14. Енгельс Ф. до Мінни Каутськбї. — Там же. — С. 73 — 74.
15. MarksК., EngelsF. Kapitai.— T.l //Dzieia. — T. 23. — Warszawa, 1968.—

S. 85 — 86. У цих фрагментах Маркс описує явище товарного фетишизму як 
наслідок буржуазних структур мислення. У розділі про заробітну платню 
пише: «Зрештою те, що стосується усіляких форм вияву та їх прихованого 
підгрунтя, стосується також такої форми вияву як «вартість і ціна праці» чи 
«робоча платня», на відміну від сутнісного, оприявлюваного стосунку, на 
відміну від вартості й ціни робочої сили. Перше відтворюється безпосеред
ньо, самочинно як обігові форми мислення, друге має бути ще відкрите нау
кою» (с. 642 — 643).

16. Пор. відомий «парадокс Бальзака». «Правда, Бальзак щодо своїх пол
ітичних поглядів був легітимістом. Його великий твір — нескінченна елегія з 
приводу непоправного розкладу вищих верств суспільства: всі його симпатії 
на боці класу, засудженого на вимирання. Але при всьому цьому його сатира 
ніколи не була більш гострою, його іронія більш гіркою, ніж тоді, коли він 
змушував діяти саме тих чоловіків і жінок, яким він найбільше симпатизував, 
— дворян. 1 єдині люди, про яких він завжди говорить з неприхованим захоп
ленням, це його найзапекліші політичні противники — республіканці — герої 
монастиря Сен-Мері, люди, які в той час (1830 — 1836) дійсно були представни
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ками народних мас. В тому, що Бальзак таким чином змушений був іти проти 
своїх класових симпатій і політичних передсудів, у тому, що він бачив неми
нучість падіння своїх улюблених аристократів і описував їх як людей, не вар
тих кращої долі, і в тому, що він бачив справжніх людей майбутнього там, де 
їх у той час тільки й можна було знайти, — в цьому я бачу одну з найбільших 
перемог реалізму і одну з найвеличніших рис старого Бальзака». Енгельс Ф. до 
Маргарет Гаркнес // Про мистецтво... — С. 166 — 167.

17. Енгельс Ф. до Мінни Каутськоі. — Там же. — С. 74.
18. На тему мелодраматичної свідомості цікаво писав Л. Альтуссер у статті 

«Пікколо, Берталоцці та Брехт (нотатки про матеріалістичний театр)». Див.: 
Marksizm і literaturoznawstwo wsp<Hczesne... — S. 387: «Згадаймо тут аналіз, 
який здійснює Маркс у «Святій родині» стосовно персонажів Ежена Сю. 
Джерелом їх драматичного поводження є їхнє ототожнення себе з мітами 
буржуазної моралі; ці злидарі переживають свою злиденність за принципа
ми, нав’язаними етичною та релігійною свідомістю: під запозиченими лахами. 
Огортають ними свої проблеми і саме своє становище. В цьому сенсі мелодра
ма є нічим іншим як чужою свідомістю, накинутою на реальну долю».

19. Ленин В. Лев Толстой как зеркало русской революции (1909). Цит. за: 
Хрестоматия по теории литературьі. — Москва, 1982. — С. 46.

20. Ленин В. Л.Н. Толстой (1910). — Там же. — С. 51.
21. Там же. — С. 49.
22. Macherey P. Lenin jako krytyk Tolstoja / Przel. Owczarek B. // W kregu socjologii 

literatury / Red. Mencwel A. — Warszawa, 1980. — T. 2. — S. 329.
23. Macherey P. Pour une thdorie de la production littdraire — Paris, 1978 (друге 

видання). Див. насамперед с. 123 — 159,181—255,287 — 327. Варто зазначити, 
що Машере належить до групи, яка під керівництвом Л. Альтуссера читала 
«Капітал». Див.: Althusser L., Balibar Е., Ranciere J., Establet R., Macherey P. Lire 
le «Capital». — T.l, 2. — Paris, 1965.

24. Маркс K., Енгельс Ф. Маніфест комуністичної партії // Про мистецт
во...— С. 257.

25. Маркс К. Заробітна плата // Там же. — С. 265.
26. Про зміни в розумінні літератури та її трактування в інституційному 

аспекті пише С. Жулкевський у книзі «Kultura. Socjlogia. Semiotyka Uteracka» 
(Варшава, 1979). Див. також: Dubois J. L* instruction de la littdrature.— Bruxelles, 1978; 
Benjamin W. Tw6rca jako wytw6rca / Przel. Ortowski H. — Poznari, 1975.

27. Маркс K. Теорія додаткової вартості // Про мистецтво... — С. 149.
28.Пор.: «Наприклад, Мільтон, який написав «Утрачений рай» і отримав 

за це 5 фунтів стерлінгів, був «невиробничим працівником». А письменник, 
що фабрикує для свого книготорговця, є «працівником виробничим». Мільтон 
продукував «Утрачений рай» з тієї самої причини, з якої шовкопряд продукує 
шовк. Це була ознака його натури». О literaturze і sztuce... — S. 57. А.Охоцький 
звертає увагу на те, що «...приклад Мільтона виконує в праці Маркса роль 
специфічного зразка невиробничої праці у позитивному значенні». Ochocki А. 
Dialektyka і historia...— S. 306. Мистецтво має бути такою «невиробничою діяль
ністю».

29. Пор.: «Якби він порівняв Рафаеля з Леонардо да Вінчі і Тиціаном, то 
побачив би, наскільки художні твори першого залежали від тодішнього роз
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квіту Риму, який стався під флорентійським впливом, твори Леонардо — від 
становища Флоренції, зрештою праці Тиціана — від розвитку Венеції, який 
мав зовсім інший характер. Рафаель, як і всякий інший художник, був зумов
лений досягнутими до нього технічними успіхами в мистецтві, організацією 
суспільства і поділом праці в його місцевості і, нарешті, поділом праці в усіх 
країнах, з якими його місцевість мала стосунки. Чи вдасться індивідові, под
ібному до Рафаеля, розвинути свій талант, це цілком залежить від поділу 
праці і від породжених ним умов освіти людей». Маркс К., Енгельс Ф. Німець
ка ідеологія // Про мистецтво... — С. 246.

30. Див.: Benjamin W. Tw6rcajako wytw6rca(1934)...; Horkheimer M. ZurBegriffe 
des Menschen.— Frankfurt am Main, 1967; Adorno T. W. Filozofia nowej muzyki / Przel. 
Waida F. — Warszawa, 1974. Див. також: Malinowski A. Szkoia frankfurcka a marksizm. 
— Warszawa, 1979.

31. Див.: Hermann I. Miejsce sfery estetycznej w mysli Maxa Horkheimera / Prel. 
Krzemieniowa K. // Studia Estetyczne. — 1975. Автор схильний підтримати тверд
ження Лукача.

32. Пор.: «Тож твори значною мірою завдячують своєму відношенню до 
ідеології, проте це не відношення аналогії (яким було б відтворення): це так чи 
інакше відношення суспільне. Твір формується однаковою мірою як всупереч 
ідеології, так і за її допомогою. [...] Проте навряд чи твір вступає у діалог з 
ідеологією; прилучення до цієї гри було б найгіршим виходом. Навпаки, його 
функція — це представлення ідеології в неідеологічній формі. Покликаючись 
на класичне розрізнення форми та змісту, яке не слід надто узагальнювати, 
можна сказати, що твір має ідеологічний зміст, якому надається естетична 
форма». Macherey P. Lenin jako krytyk Tolstoja... — S. 328. Треба додати, що в 
написаній разом з Е. Балібаром передмові до книги Р. Балібар «Les fran$ais 
fictifs» (Париж, 1974) Машере визнає недостатність концепції літературних 
засобів виробництва й підтримує програму дослідження літератури в кон
тексті мовних історичних практик як складників ідеології.

33. Див.: Althusser L. Positions. — Paris, 1976; особливо розділ: Idtologie et 
appareils id6ologiques d’Etat.

34. Marks K., Engels F. Ideologia niemecka // Dziela. — T. 3. — S. 248-249. 3 
матеріалістичного погляду мова є чуттєвою формою ідеології. Разом з тим 
хоч мові притаманна своєрідна автономія, все ж ані мова, ані думка не ста
новлять сфер, незалежних від дійсності, вони є її екстеріоризацією. Помилка 
молодогегельянців полягала в тому, що в осмисленні філософських ідей вони 
зупинилися на рівні мови, тоді як справжній науковий підхід починається не 
з мови і не з ідеї, а з життя, в самій мові вбачаючи вираження дійсності, часто 
хибне. Відносна незалежність мов (філософської, юридичної, економічної, 
політичної) є чинником ідеології: обумовлюють її конкретні матеріальні відно
сини та суспільні сили, зацікавлені в цій автономізації. Поняття мови найча
стіше з’являється в контексті форм мислення. У «Капіталі» Маркс говорить 
про «мову політичної економії», у «Класовій боротьбі у Франції» пише про 
«лицемірність конституційної мови», у «Вісімнадцятому брюмера...» твер
дить, що Кромвель разом зі своїм людом перейняв зі «Старого Заповіту» 
мову, пристрасті та ілюзії, неминучі в здійсненні революції. Мова, якою «про
мовляє» історія, не є для Маркса граматичною системою, це семантична систе
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ма, надбудована над природною мовою, система уявлень і — як сказала б 
семіотика — конотацій суспільних, система, обмежена «тут і зараз», наділена 
класовою мотивацією. її ідеологічна спроможність виникає з фразеології, 
котра, ґрунтована на культурній традиції та на інерції, властивій природним 
мовам, уможливлює переміщення слів, зворотів, загальників, найчастіше з 
тим, аби прихбвати факти. Ще раз виявляється, що мова є не лише знаряддям, 
але й матеріальною формою ідеології.

Маркс зіткнувся з просвітницькою теорією знаку, яка підкреслювала до
вільний характер витворів цивілізації, таким знакам як слова, жести й манери 
протиставляючи безпосередні людські зв'язки в природному стані. Він піддав 
сумніву ці теорії у своєму аналізі грошей. «Оскільки грошова вартість може 
бути замінена в певних функціях звичайними грошовими знаками, виникло 
хибне судження, ніби вона була просто знаком. [...] Однак якщо суспільні 
маски, що їх прибирають речі в умовах певного способу виробництва, або ж 
речові маски, що їх прибирають суспільні визначення праці в умовах цього ж 
певного способу виробництва, сприймемо як звичайні знаки, то визнаємо їх 
таким чином довільним продуктом людської думки. Це був улюблений триб у 
Просвітництві XVIII століття, яке, ще не спроможне осягти процесу виник
нення загадкових форм міжлюдських стосунків, на разі намагалося принаймні 
позбавити ці форми видимості таїни» (Kapitai. — Т. 1. // Dzieta. — Т. 3. — S. 105- 
106). Маркс схилявся до того, аби у витворах людини бачити щось більше, ніж 
знаки. Окреслюючи знаки, посилаючись, як і сучасне мовознавство, на їх влас
тивості обміну й комунікації, прагнув разом з тим розкрити виробниче й 
суспільне походження таких знаків як гроші чи товар, розкрити їх реальну, а 
не обмінну вартість. Творець семіології Ф. де Сосюр спирався у своїй кон
цепції знаку на економічну теорію грошей. Він твердив, що перейняв її у 
Маркса. Можна сумніватися в реальності цього запозичення. Інтенція Марк
са полягала радше в запереченні поглядів, на які орієнтувався де Сосюр. Інша 
річ, що останній займався мовними знаками, які не входили в поле теоретич
ного аналізу Маркса. Проте якби поширити його критику економічної кон
цепції знаку на мову, то напевно б її предметом стала позаісторична концеп
ція системи, заперечення питання походження мови та її ідеологічних функцій, 
функцій, про які стільки писалося в «Німецькій ідеології».

35. Волошинов В.Н. Марксизм и философия язьїка. — Ленинград, 1929. 
Цит. за: Волошинов В. Философия и социология гуманитарньїх наук.—Санкт- 
Петербург, 1995. — С. 236-237.

36. Див.: Balibar R. Les francais fictifs. Les rapports des styles littlraires au fran$ais 
national.— Paris, 1974 (особливо розділ: Un coeur simple dans la lutte idtologique sur 
le terrain du fran̂ ais). Французька критика незмінно звертає увагу на процеси, в 
яких завершені, часто революційні літературні твори підлягають ідеологіч
ному тиску завдяки діяльності школи й критики, а також історії літератури, 
яка оперує етикетками Краси, Добра, Таланту, Автентичності тощо, вклеєни
ми в систему цінностей панівного класу. Див.: Barthes R. Mytologies. — Paris, 
1957 (особливо нариси «Racine est Racine», «La literature selon Minou Drouet»). 
Спостереження Барта та Балібар не випадає звужувати до французького грун
ту. Віддавна практиковане в школі та в історії літератури тлумачення 
польського романтизму цілком підтверджує ці спостереження. На тлі такого

339



тлумачення «Ferdydurke» постала як мова «контрмітична» (термін Варта), мова 
долання мітів та ідеологій за допомогою їх опредмечення. Розвиток сучасної 
школи попри зміну політичних та суспільних умов не дає гарантії, що літера
тура миттю втратить піддатність процесам ідеологізації, що зникнуть куль
турні поділи у сфері освіти (наприклад, професійні школи й ліцеї), що літера
турна культура стане приступною усім членам суспільства. Це питання дов
готривалої культурної політики, грунтованої на розумній актуалізації іде
алів Маркса.

37. Маркс К. Дебати про свободу друку // Про мистецтво... — С. 192.
38. Див.: Sartre J.P. Czym jest literatura / Przel Lalewicz J. — Warszawa, 1970 

(особливо розділ: Dla kogo sie pisze?). Див, також: Сартр Ж..П. Что такое лите- 
ратура? Слова. — Минск, 1999. Сартр прийняв од марксистів концепцію літе
ратури як «відкривання», в відтак оскарження світу. Пор.: «...письменник об
рав відкривання світу, насамперед людини, іншим людям, аби за оголений 
таким чином предмет вони відчули відповідальність» (с. 175). Мовою екзистен
ціалізму Сартр так класифікує літературу: «Навіть тоді, коли світ показуєть
ся в найтемніших барвах, це робиться задля того, аби вільні люди відчули 
стосовно нього свою волю. Адже існують лише хороші й погані романи. По
ганий роман хоче подобатися завдяки лестощам, тоді як хороший — це вимо
га й акт віри» (с. 206). Цитати за польським виданням.

39. Брехт, сповнений симпатії до мистецького авангарду, не раз обмірко
вував можливість навернення робітників до нового мистецтва. Відрізняв екс
перименти, які діяли тільки й виключно за принципом шоку (так оцінював 
сюрреалізм), від мистецтва пробудження революційної свідомості. Таке мис
тецтво пов’язував з пізнанням. Див.: «Сценічний образ, який оперує ефектом 
очуження, виявляється в тому, що хоч предмет можна розпізнати, все ж вод
ночас постає він як щось чуже. [...] Нові ефекти очуження мають з процесів, на 
які можна суспільно вплинути, лише зняти поволоку чогось добре знаного, 
нині захищеного для них перед інтервенцією глядача. Аби розмаїття наявних 
речей могло оточити його як така ж сила речей сумнівних, він має здобутися 
на такий погляд, яким великий Галілей дивився на світильник, введений в рух 
маятника. Такий погляд однаково важкий, як і творчий, театр мусить спрово
кувати своїми картинами людського співжиття. Мусить ошелешувати публі
ку, а це можливе завдяки техніці очуження речей добре знаних». Brecht В. Male 
organon dla teatru / Przel. Sowirtski A. // Pamî tnik Teatralny. — 1955. — Z. 1. — S. 50 
— 51. Див. також: Брехт Б. Про мистецтво театру / Упор, і пер. Чирков О. — 
К., 1977. Про те, як Брехт робив з глядачів «співпрацівників», писав В. Бен- 
жамін: Benjamin W. Tw6rca jako wytw6rca... — S. 60 — 66.
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Ш ТЕРТЕК С ТУЛ Л Ь Н ІС ТЬ

Кожен текст — тканина плагіатів.
Валері Лербо

У розвідці «Поезія та заперечення» Юлія Крістева зазначила: 
Бодлер перекладає По; Малларме визначає свої поетичні завдання як спад

коємець Бодлера; він також перекладає По й орієнтується на його письмо, у 
свою чергу По відштовхується від Де Кінсе [...] Пов’язаності множаться, зав
жди виявляючи незмінний закон: поетичний текст твориться в складній ди
наміці одночасного підтвердження й заперечення іншого тексту [1].

Наука про літературу XIX століття при означенні подібних 
явищ звичайно послуговувалася поняттям впливології. Проте 
схильна була вбачати в них порушення гармонійної, закритої, са
модостатньої художньої цілісності, яка привертала увагу читача 
до власної структури й відтак виконувала поетичну функцію. А 
все ж позиція Крістевої мала інше джерело: не позитивістську на
уку про літературу, а думку Бахтіна. Термін «інтертекстуальність» 
зроджується на полях читання праць російського вченого. Наведе
мо вже класичний фрагмент праці про Бахтіна:

...кожен текст вибудований з мозаїки цитат, це засвоєння й переінакшен- 
ня іншого тексту. Замість поняття інтерсуб’єктивності напрошується понят
тя інтертекстуальності; поетична мова прочитується як мова щонайменше 
подвійна [2].

Крістева пише, що висловлювання (бахтінське слово) функціо
нує в двох напрямках: горизонтальному, визначеному законами 
контексту й лінеарного читання, та вертикальному, в якому вона 
співвідноситься з попереднім чи сучасним корпусом текстів. Рецепція 
Бахтіна здійснюється у світлі сповідуваної Крістевою філософії літе
ратури: вона полягає в єдності читання й писання. У давнину сло
во «читати» водночас означало «збирати», «громадити», «чигати», 
«розпізнавати сліди», «красти». Тож читання було активним при
власненням іншого. У свою чергу писання — це читання, яке тво
рить. Як твердив Лотреамон: «Плагіат неминучий» [3].

Інтертекстуального статусу набуває відтак не лише писання, а 
й читання. У свою чергу продукування літератури спирається на
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перманентний процес збирання того, що створили інші й що 
пізнається в читанні. Погляди Крістевої зводяться до трьох суттє
вих положень:

1. Писання — це запис читання.
2. Всякий текст є посиланням на літературний обшир.
3. Інтертекстуальність стає неодмінною рисою будь-якої літе

ратурної практики.
Термін «інтертекстуальність» швидко набув поширення в літе

ратурній критиці. Сама Крістева застосувала свої ідеї в книзі «La 
revolution du langage podtique. L’avant-garde & la fin du XIX si&cle: 
Lautrgamont et Mallarm6> (1974). Роль цитат, наслідування й пара
фраз визначає семантичне багатство творів Лотреамона, чиї «Po&ies 
II» при лінеарному читанні важкі для розуміння. їх вертикальний 
вимір — це класична поезія, сентенції Паскаля й Вовенарга, транс
формовані й транспоновані [4] в нову ціннісну систему, а власне в 
заперечення цінностей, що ним є моральний нігілізм Лотреамона. 
Фрагменти великої літератури, вправлені в шокуючі фрази й зворо
ти, підлягають законам заперечення, а заперечення стає принципом 
цієї нової художньої чинності. Аж ніяк тут не йдеться про вплив: 
сенс змінюється двопланово. Класична мораль оголена, проте ра
зом з тим ексцентрична життєва позиція суб’єкта-мовця в «Poesies 
II» не може виявитися прямолінійно: артикулюється як «антимо- 
ральність». Інтертекстуальність— це подвійна гра: надає нового ста
тусу засвоєним фрагментам (інтертекстам); вибудовує нові тексти 
на руїнах старих. Крістева називає літературу такого типу «пара- 
граматичним письмом». Покликається тут на терміни, введені де 
Сосюром при аналізі латинської поезії: анаграми — це тексти, за 
якими криються інші тексти, всіляко означені в конструкції голов
ного тексту. Вдаючись до застосованого також де Сосюром слова 
«параграма», дослідниця показує, як у мовній та семантичній тка
нині авангардного твору мерехтить інша організація: заперечувана, 
знехтувана, пародійована, а проте незмінно присутня [5].

Крістева вказує таким чином на суттєву рису сучасної літера
тури (а кінець XIX століття — то ж таки початок цієї сучасності): її 
занурення в попередній літературний дискурс, її свідоме звернен
ня до того, що вже висловлене літературою, її двоплановість та 
подвійна спрямованість (значеннєва полівалентність). У працях 
«Semeiotike» та «Polylogues» дослідниця аналізує романи Джойса, 
Соллерса та художні експерименти Раймонда Русселя. Літератур
ний текст, існуючи в інтертекстуальному просторі, вбирає в себе 
безліч звідомлень, проте виявляється опанованим одним сенсом.
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Крістева звертається до метафори дерева з перевернутою кроною: 
його основа концентрується навколо однієї формули (оповідь), його 
коріння виростає з простору, який неможливо означити, бо це нео
бмежений мовний досвід [б]. «Улліс» Джойса — це перехрестя і гра 
всіх стилів і типів дискурсів, які принесла європейська культура — 
поєднання традиції грецької та іудейсько-християнської. У свою 
чергу Раймонд Руссель в «Африканських враженнях» подає гру го
мофонії: відштовхуючись від тотожних чи дуже схожих означаю
чих елементів (signifiants), розвиває значення які сягають літера
турних та малярських культурних асоціацій. Картини, зроджені 
звуками, розпорошуються в нескінченності інтертекстів, які несе 
цивілізація [7].

Той факт, що ідеї Крістевої продовжуються й розвиваються дос
лідниками літератури, доводить, що інтертекстуальність — це не 
поверхова проблема, що вона є ключем до аналізу актуальної літе
ратурної практики. Більше того, це проблема, за якою стоїть дуже 
багато феноменів. Вона дає відповіді на питання, які приносить 
конкретний письменницький досвід.

Проте відповіді тут різні, а їх різнорідність сприяє появі но
вих, цього разу вже чисто теоретичних питань. Певні застереження 
викликає трактування Крістевою думки Бахтіна. Йдеться про ото
тожнення ідеї діалогу й діалогізму з інтертекстуальністю, про зве
дення поняття «слова» (живого, сповненого напруги висловлюван
ня) до категорії тексту, зрештою про звуження мовного досвіду до 
літературного [8]. Але найгостріше питання все ж виявилося з’ясу
ванням та уточненням поняття інтертексту. Тож питаємо:

1. Що конкретно в літературі й мові денотує термін «інтер
текст»? Яким чином можна цю конкретність вловити?

2. Яке становище займає інтертекстуальність у літературній ко
мунікації?

3. Як виглядають відносини між письменником — відправни
ком інтертекстуального тексту — та дослідником літератури?

4. Що нового внесла інтертекстуальність до теорії літератури 
та методології літературних досліджень?

І

У найпростішому випадку можна сказати, що інтертекст — це 
фрагмент чужого, попереднього тексту, введений в новий, свіжо 
створений літературний твір. Це власне цитата, ремінісценція чи 
алюзія, ім’я персонажа, порівняння, метамовне висловлювання на
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кшталт: «як би тут сказав» (Шекспір, Словацький, Норвід). Можна 
зауважити, що завжди були письменники, особливо схильні до інтер- 
тексгуальності й використання її як художнього засобу: Петроній, 
Данте, Кохановський, Расін, Пушкін, Словацький, Лотреамон, Бе- 
рент, Джойс, Еліот, Томас Манн, Анджеєвський, Мілош... Практич
но всі великі митці. Прикметною рисою такої інтертекстуальності є 
«літературна надсвідомість»: письменники, які звертаються до інших 
письменників, до іншої літератури, тим самим ніби дисганціюються 
від самого акту творення, аби показати, що література вже раніше з 
приводу цієї теми щось говорила, так або інакше, аби утвердити 
переконання, що ми не висловлюємося безпосередньо про дійсність, 
не виявляємо прямо наших почуттів, а навпаки, занурені в літера
турний обшир, із задоволенням підкреслюємо залежність нашої мови 
від чужої мови (на чому виразно наголосив Бахтін) або ж нашої 
експресії від експресії, вже раніше кимось означеної.

Особливим різновидом так окреслюваної інтертекстуальності 
є автотематичні твори та металітературні висловлювання. А також 
цілий ряд інтертекстуальних жанрів: стилізація, пародія, антифра- 
за, наслідування, поема з авторськими відступами, героїко-коміч- 
на поема, в яких літературне висловлювання свідомо ґрунтується 
на іншому висловлюванні, конкретному — як у випадку пародію
вання одного письменника іншим — або ж існуючу потенційно у 
формі застиглих жанрових канонів (героїко-комічна поема) чи 
усталеного способу мовлення (стиль, говір, мовний жанр) [9].

Тут знову виникає питання: що таке інтертексґ? Фрагмент кон
кретного твору, поетика певного письменника чи художнього на
прямку (наприклад, романтизму), жанр чи стиль висловлювання? 
Дослідники досі не дали на це однозначної відповіді. Аналізовані 
Крістевою твори становлять попри всю їх авангардність відносно 
просте інтертекстуальне явище: пародію та наслідування, феноме
ни, що їх Жерар Женетт означив як «літературу другого рівня» [10]. 
Структуралісти, котрі хоч-не-хоч змушені залучати проблему інтер
текстуальності до своїх міркувань (хоч це руйнує міт про заверше
ну й закриту художню цілісність), часом зводять саме це явище до 
випадків зі сфери історичної поетики, до факту відновлення чи кризи 
певних літературних жанрів (наприклад, епопеї), перетворення однієї 
художньої системи в іншу, використання суспільних стилів з метою 
передачі нового змісту (наприклад, модерна стилізація «Молодої 
Польщі», творчість Марка Новаковського).

Усі ці явища добре досліджені й можна сказати, що інтертек
стуальність — це нова назва літературної практики, цілком конк
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ретної та багато разів аналізованої. Тому й добре відома книга 
Женетта «Палімпсести» є радше підсумком такої практики й досл
ідницьких пошукувань, аніж відкриттям нової проблематики й ме
тодології.

Явищем, для інтерпретації значно складнішим, є наявність, 
часто незауважувана у власне тексті, малого фрагменту чужого вис
ловлювання (прихована цитата, ремінісценція, алюзія, метафора). 
А з іншого боку: існування літературних жанрів і явищ цілком 
«неінтертекстуальних» — таких як реалістична література, де пись
менник виразно декларує мету описання й подання дійсності як 
такої, незалежної від будь-якого літературного досвіду, або ж фе
номени, означені як література факту.

Почнімо з появи мікрофрагментів того, що вже було сказане. 
Мішель Ріффатер називає це «слідами інтертексту» й віднаходить 
їх конкретні приклади в романтичній ліриці [11]. Вірш Норвіда «У 
Вероні» є прикладом на перший погляд легкої інтертекстуальності. 
Поет порушує шекспірівську тему, розвиваючи її в рефлексії на 
тему пам’яті й співчуття. При побіжному читанні не зауважуємо 
жодної дисгармонії, пересічний читач сприйме закінчення вірша 
як апологію чулої натури й осудження людського розуму. Одним 
словом, на інтертекст з Шекспіром накладається інший, відомий з 
балади Міцкевича «Романтичність». Норвід уявляється в такому 
читанні як подвійний епігон, а його вірш як розчулена фантазія 
романтика на шекспірівську тему.

Для констатації функції інтертекстуальних посилань не завж
ди вистачає ідентифікації інтертексту. На питання, що означає на
явність запозиченого тексту в тексті основному, можна відповісти 
лише після визначення третього чинника семантичної гри — інтер- 
претанту. Мішель Ріффатер окреслює цю категорію таким чином: 
йдеться про «приховану присутність системи знаків, що опосеред
ковують відношення тексту до свого інтертексту. Ці посередницькі 
системи також є інтертекстами, але їх функція особлива: вони вис
тупають як інтерпретанти» [12].

Таким інтерпретантом у випадку Норвіда може бути постро- 
мантичний пізнавальний скептицизм, що піддає сумніву всі, як літе
ратурні, так і наукові осягнення дійсності, відхиляє їх значимість 
на користь своєї метамовності: і природа (кипариси), і люди гово
рять, проте ніхто не знає правди, лишаємося на поверхні готових 
інтерпретаційних формул.

Наведений приклад дозволяє сформулювати певні вказівки сто
совно інтертекстуальності:
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— відношення тексту до інтертексту — це семантична гра, яка 
щоразу вимагає від читача з’ясування її правил;

— їх з’ясуванню сприяють системи розшифрування, які слід 
шукати принаймні одним рівнем вище від рівнів, що визначають 
ідеологію інтертексту: це власне інтерпретанти, посередники між 
текстом та інтертекстом, знаки, на які треба перекласти інші, конк
ретно наявні знаки. Приклад дистанціює читача від того, що «вже 
сказано» й веде до осмислення ролі цього сказаного у власне тексті.

Приклади такої інтертекстуальної складності далеко не пооди
нокі. Особливо багата ними романтична література, своєрідне лу
кавство якої очевидне: письменники, що декларують мову почуття 
й експресію суб’єкта, зрікаються наслідування в ім’я природного 
творення, були загалом людьми вченими, актуалізували широку 
літературну ерудицію, про що зрештою свідчить сама назва — 
романтизм. Це не змінює того факту, що ідеологія романтизму як 
ідеологія чистої творчості й чистої експресії вплинула на пізнішу 
мистецьку й наукову практику. Історія літератури — дисципліна, 
започаткована в добу романтизму — рідко вела мову про вкорі
нення письменства в літературний обшир (хіба що то були явні 
впливи), зате залюбки займалася вираженням творчої особистості 
або ж сферою відтвореної дійсності. Поняття наслідування було 
обмежене до феномену репрезентації світу; з часу занепаду поети
ки класицизму вже не йдеться про наслідування літературних мо
делей чи просто текстів [13].

Легко помітити, що інтертекстуальність — це справа як мис
тецької практики, так і наявної наукової практики. Літературний 
позитивізм і натуралізм були напрямками, що виявили виняткову 
згоду у відкиданні — а може тільки в незауваженні — інтертексгу- 
альних механізмів. Переконання, що предметом художньої мови 
є дійсність як така (так як у романтизмі ним була особистість по
ета), опанувало поетику роману XIX століття: Золя говорив про 
твір як про «будинок зі скла» [14].

Усі ці феномени диктують нові проблеми. Як співвідноситься 
інтертекстуальність з декларованою поетикою? Безперечно, вона є 
питанням «внутрішньої» поетики, художнього інструментарію, що 
використовує літературні, зокрема й текстові традиції незалежно 
від загальних декларацій напрямку чи письменника. Проте чи можна 
на ці декларації не зважати, надто в ситуації, за якої заперечення 
літературної традиції, попередніх текстів супроводжується віднос
ною ясністю літературних творів, які не тільки прагнуть вигляда
ти, а й виглядають, як «будинки зі скла». Ці питання знаходять
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своє продовження в більш грунтовній дилемі: інтертекстуальність 
— це універсальний літературних феномен чи явище, обмежене 
певними епохами й течіями, поетикою вираження надсвідомості, 
вичерпаності, своєрідного декадентства?

Таким чином інтертекст та його означення зумовлює прагма
тичну проблематику: це питання інтенції письменника, але насам
перед проблема відчитання тексту як інтертекстуального твору або 
ж висловлювання, орієнтованого на виклад. Тут переходимо до 
питання літературної комунікації.

2

Для прикладу звернемось до двох романів, що з’явилися май
же в одну добу, хоч разом з тим збудовані радикально відмінно: 
це «Улісс» Джеймса Джойса (1922) та «Ночі й дні» Марії Домб- 
ровської (1932). Багаторівнева інтертекстуальність роману Джойса 
засвідчує велику художню й критичну свідомість автора. В «Уліссі» 
світ європейської культури, зокрема в її вуличному ірландському 
різновиді, потрактовано як суму мов і текстів, відтак взято в лап
ки, а мова самого автора (нарація) виявилася можливою лише як 
мова дистанційована, пародійна.

Написаний десятьма роками пізніше роман Марії Домбровсь- 
кої був інтерпретований як один з багатьох явлених у XX столітті 
реліктів реалізму, напрямку, який вірив у можливості мовної реп
резентації світу та в здатність літератури відтворювати дійсність. 
Авжеж, «Ночі і дні» справляють враження «дому зі скла». Здаєть
ся, інтертекстуальність тут відсутня, може виникати спорадично як 
посилання на чиїсь літературні та (або) філософські погляди.

Та от у сімдесятих роках XX століття з’явилися праці, які поста
вили під сумнів ясний, природний характер реалістичної прози. 
Показано, що висловлювання про дійсність створює ефект реаль
ності не тому, що цю дійсність наслідує, а тому, що послуговується 
мовою, яка наслідує раніше усталені форми мовного досвіду [15].

У письменника дві можливості: усвідомлюючи стереотипний 
образ світу, нав’язаний мовою («man sagt» Гайдеггера, «омовле- 
ний світ» Бахтіна, «мовляв» Гомбровича), може послуговуватися 
стереотипами з ретельністю реєстратора, творячи таким чином літе
ратурну ілюзію дійсності. А може ці стереотипи (мовні кліше) брати 
в лапки, оголювати й показувати, роблячи їх предметом зобра
ження. В цьому полягає різниця між Домбровською та Джойсом.
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Польська письменниця з винятковим талантом послуговувалася 
буденною мовою. Як показав Януш Славіньський [16], дохідливість 
та ясність стилю Домбровської була наслідком звернення до систе
ми пізнавальних навичок читача, усталених в повсякденній мові 
польської інтелігенції. Сентенції та афоризми, творені письменни
цею, справляли враження знання універсального, нейтрального, 
близького кожному читачеві, котрий стилістику роману сприймав 
як еквівалент дійсності. Проте був це творчий ефект, результат ху
дожньої праці, лабораторія якої лишалася для читача тонко при
хованою. їй можна протиставити експресивний стиль польського 
модернізму (Жеромський, згодом Каден-Бандровський), а з іншо
го боку — відверте опротестування мовних традицій у прозі Джой- 
са, Віткаци, Гомбровича та інших авангардних письменників.

Ці два приклади вказують на можливість використання чужої 
мови, яка виходить за межі індивідуальних текстів; йдеться про за
лучення суспільних стилів мовлення, стереотипів та кліше. Однак 
чи це інтертекстуальність? Відповідь залежить від дослідника. На
скільки у випадку виразного посилання чи ремінісценції питання 
інтертекстуальності не викликало застережень, настільки у випадку 
реалістичної прози інтерпретація незалежна від тексту. Більше того, 
часто вона стосується не лише інтертекстуальності, а й дійсності. Клод 
Дюше писав: «Ефект реальності — це неодмінно ефект, що випливає 
з тексту в поєднанні з ідеологічною пропозицією, тобто замість відоб
раження дійсності маємо справу з дійсністю відображення; не з 
«дійсністю», а з понятійним образом дійсності, заздалегідь визначе
ним суспільно-культурним кодом, пересиченим загальниками, сте
реотипами й мертвими конотаціями» [17].

На думку деяких дослідників мовна репрезентація — це єдина 
дійсність, що нам відкривається. Звичайний мовець над цим про
сто не замислюється, а письменнику притаманне особливе став
лення до мови: замість механічного повторення вже сказаного, 
написаного, прочитаного він використовує цю чужу (проте аж ніяк 
не індивідуальну) мову з власною мистецькою та ідеологічною 
метою. Письмо Джойса й Домбровської можна відтак інтерпрету
вати як два способи такого особливого використання.

Теорія літератури ставить нові питання. Як серед усіх цих мов
них норм, повсякденних та художніх, вирізнити предмет, що яв
ляв би собою інтертектуальність? Чи можна мовне кліше тракту
вати як інтертекст і чи поширення цих кліше в мові можна ототож
нювати з інтертекстуальністю? Тут виникає парадокс, на який звер
тають особливу увагу дослідники-структуралісти: позаяк у нашій
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мові все є плагіатом, то виходить, що плагіату як токого просто не 
існує [18]. Усі ці сумніви ведуть до розрізнення двох концепцій 
інтертекстуальності: глобальної та обмеженої.

Перша з цих концепцій свідомо ігнорує інтенцію письменника, 
зрівнюючи його з усяким мовцем, а інтертекст розуміє як цілісний 
контекст, мовний досвід, що оточує кожну людину. Письменство, 
література розглядається ях особлива концентрація цього контек
сту, цікава тим, що вона зафіксована та піддана дослідницькому ос
мисленню. Ролан Барт у «Le plaisir du texte» писав: «Сутність інтер
тексту — це неможливість існування поза нескінченним текстом, не
хай це буде Пруст, щоденна газета чи телевізійний екран» [19]. Барт, 
Дюше, Амон, Грівель, Анрі Міттеран показали, як слід дошукува
тися інтертекстуальності на найнижчому рівні художнього вислов
лювання, на рівні кліше й стереотипів. Вони відкрили нове лице ре
алістичної літератури. їх описання не позбавлені практичної цінності, 
але, по суті, вони неповторні: засвідчують як окреслення певної кар
тини світу, так і дослідницьку винахідливість.

В «S/Z» Барт ретельно аналізує різні рівні оповіді, зводячи по
няття інтертексту до поняття коду. Це пов’язано з думкою, що пись
менник послуговується кліше й субкодами несвідомо. Шарль 
Грівель, пишучи про «загальний техст» (texte ggplrale) як систему 
аксіологічних засад та соціолінгвістичних практик, прямо стверд
жує, що йдеться про неусвідомлення '.тексту. Так само Амон і Мітте- 
ран, детально розглядаючи прозу Золя , вказують на наявність інтер
тексту альних засобів, таких як кліше, жаргони, соціолекти, багат
ство яких виходить поза художню свідомість письменника; вони 
прагнуть окреслити його ідеологію [20]. Таким чином, користую
чись іншою термінологією й звертаючись до іншого дредмету, дос
лідники небезпечно наближаються до трактувань, знадах з марк
сизму й психоаналізу: ведучи мову про інтертекстуальність, пле
кають систему припущень.

Концепція глобальної інтертекстуальності, навіть якщр виг
лядає переконливою з погляду мовного досвіду, має дві фунда
ментальні хиби, які ставлять під сумнів її дослідницькі чесноти. 
По-перше, окремі інтертекстуальні феномени розпорошуються в 
загальному феномені текстуальності, стосовно якого типологія 
текстів, поетика, аналіз діалогічних напружень нь мають ніякого 
сенсу. Невипадково дослідники, що послуговуються категорією 
«загального тексту», рішуче поривають зі структурною теорією 
літератури, яка прагне до осягнення деталей літературних аспектів 
мовної діяльності.
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Тому структуралісти схильні прийняти концепцію обмеженої 
інтертекстуальності, обігравання текстів, стилів, поетик, яке зумов
лює семантичні ефекти, пов’язані з подвійним мовленням: з діало
гом, повторенням, імітацією й залученням того, що вже було ска
зане й що існує в мистецькій та культурній традиції як поле безна
станних співвіднесень та застосувань.

Ідея глобальної інтертекстуальності в принципі оминає пись
менника, зосереджуючи увагу на читачі, який вичитує в творі інтер- 
тексти різних рівнів. Особа читача цікавить також структуралістів, 
оскільки читач запрограмований письменником, не анонімний 
користувач мовою, людина-кліше, а індивід, наділений літератур
ною культурою, спроможний розпізнати й зрозуміти інтертексту- 
альне сповіщення. Таким бачать читача Ріффатер, Женетт, Женні.

З
Художні осягнення Джойса владно заполонюють читача без

відносно до того, чи в стані той збагнути всі інтертексти й інтертек- 
стуальні рівні в його романах. Ефект туманного стилю зумовлюєть
ся переважно тим, що чужі .тексти й мови залучаються немотиво
вано, всупереч фабульній логіці; увесь «Улісс» може бути прочи
таний як сума найрізноманітніших, явних та прихованих, цитат. 
Цей механізм характерний для багатьох інших авангардних пись
менників. Це виглядає, ніби митці змучені роллю речників прав
ди, ніби в сумнівах у можливості пізнання та в його засобах взя
лися обмежувати себе грою з Мовою і традицією, писанням про 
літературу, жестами, що надають мистецтву прикмет розваги. Лапки 
як знак дистанції й водночас як сигнал інтертексту стали одним з 
наріжних мистецьких засобів у прозі Станіслава Ігнаци Віткевича. 
У «Ненаситності» мало не всі вирази, які творили патріотичну ауру 
роману Генріха Сенкевича, функціонують як своєрідні цитати. 
«Вітчизна», «твердиня», «непохитність», «браття», «вождь» (також 
«під рукою вождя») — так записані звороти інформують значно 
більшою мірою про явлену в текстах народну традицію й культу
ру, водночас компрометуючи її, аніж про перебіг фабули. Опові
дач в романі змінює стильові регістри так, що за цією мовною грою 
не видно самої дійсності. Так само у Джойса не завжди можна з’я
сувати джерела цитат; інтертекстуальність розчиняється в єдиному 
«загальному тексті», чим є попередня для Віткевича народна істо
рія, літературна ідеологія й стильові манери (наприклад, «пши- 
бишевщина»). Тож не викликає сумніву, що інтертекстуальність 
Віткевича — це свідомий літературний засіб.
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Пам’ятаючи, що визнання й дослідницький підхід щодо інтер
текстуальності глобальної чи обмеженої часто залежить від досл
ідника, варто підкреслити, що йому не слід обминати наміру пись
менника, який загалом сигналізує інтертекстуальні механізми. 
Авангардна мовна надсвідоміСть демонстративна і з цього погля
ду легко піддається аналізу,-Складніше, коли залучення тексту не 
має діалогічного характеру, коли цитати приховані, а власне текст 
являє собою гомогенне висловлювання, ніби «однорівневе».

Повернімося до польського романтизму. Інтертекстуальні ме
ханізми, застосовані Словацьким у «Беньовському» начебто оче
видні, хоч деякі приховані цитати (наприклад, з Міцкевича) не зав
жди зауважувані пересічним читачем. Так само легкою здається інтер
текстуальність Норвіда, що в багатьох випадках є тільки видимі
стю: її легкість випливає з того, що загалом вона позначена лапка
ми чи розрядкою [21]. Значно складніше окреслити текстові й се
мантичні рівні мовленнєвого вислову, наприклад «Паризьких 
лекцій» Адама Міцкевича. В «Курсі IV (Офіційна церква й месіанізм)» 
уважний читач угледить алюзії й цитати з «De imitatione Christi» Томи 
Кемпійського. Вони ніде не позначені, немає знаків посилання. Міцке- 
вич присвоїв собі його фрази за принципом ототожнення. Аби вмо
тивувати цей жест, слід зрозуміти обставини й ідеологічні пд>еду- 
мови обох дискурсів. Тома Кемпійський написав свою книжечку в 
русі «Devotio modema», який протестував проти середньовічної церк
ви. Цей жест протесту повторює Міцкевич: йдеться про індивідуалі
зацію контакту людини з Богом, про визволення особистості з пут 
інституцій, які опанували «офіційну церкву». Інтерпретантом, що 
єднає текст Міцкевича й інтертекст Томи, виступає єресь як запере
чення релігійних інституцій. Але з’ясування інтерпретанта замало: 
аби віднайти в словах Міцкевича цитати з «De imitatione Christi», тре
ба знати, що ця книжечка належала до улюбленої лектури поета і 
Що її примірники він дарував найближчим приятелям.

Інтертекстуальний аналіз у багатьох випадках наближається до 
герменевтики; розуміння функції інтертексту вимагає звернення до 
Цілого ланцюга текстово-мовних та культурно-біографічних асоці
ацій, в яких інтерпретант не завжди вдається відрізнити від інтертек
сту, а резульатат дослідження часто визначає знання дослідника.

Приклад «Паризьких лекцій» викликає нові питання. По-пер
ше, що таке інтенція письменника і як вона артикулюється в тексті? 
Ще питання стосуються іншого боку комунікації: читача й дослід
ника як партнерів інтертекстуальної гри.

Багато письменників застосовують інтертекстуальність без діа
логічної інтенції. Так чинив Міцкевич стосовно Томи Кемпійсько-
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го. Так робили письменники, у яких стара історія літератури відкри
вала «впливи», наприклад Словацький, який широко звертався до 
драм Шекспіра. Так зрештою чинили митці, які спиралися на рене
сансну традицію imitatio: наслідування взірців та вдалих мистець
ких рішень належало до обов’язків творця. Наслідування, засвоє
ння, повторення — ці терміни не означають відсутності проблем 
відмінності. Вона з’являється завжди, навіть у випадку дослівної 
цитати; проте не завжди підпадає під категорію діалогу, який ста
новить ситуацію зіткнення двох суб’єктів, що репрезентують різні 
позиції (різні світобачення).

Здається, тут можна реабілітувати поняття впливу та інтенції, ском
прометовані методологією XX століття. Прикладом нового розумін
ня впливу є «Літературний щоденник» Андре Жіда. Жід читає найрі
зноманітніші тексти: філософські, літературні, романні й записує фраг
менти цих текстів у своєму нотатнику; але не тому, що ідентифікуєть
ся з цитованими висловлюваннями. У цих нотатках відкриває себе; 
чужі тексти дозволяють йому інтерпретувати власні погляди, оціню
вати людей, чужі ситуації стають його ситуаціями. Усе ж це ані діа
лог, ані заперечення, ані пародія. Навпаки, маємо тут приклад того, 
як особою, яка читає (й пише), оволодіває те, що вже інші колись 
сказали. Повторюється ситуація Міцкевича й Томи Кемпійського. 
Сила впливу полягає в його деперсоналізуючій дії, дозволяє об’єкту 
відкрити якусь частину самого себе, ще йому незнану [22].

Досвід Жіда наштовхує на деякі проблеми стосовно інтертек
стуальності. Всі письменники читають і очевидно їх письменство 
заглиблене в повторюваний, нескінченний процес читання. З цьо
го читання вибирають лише певні фрагменти, частини, імена, ситу
ації, які для них мають якесь особливе значення; література сприй
мається не лише як склад зужитих форм чи використовуваних тра
дицій, а і як сфера цінностей (позитивних і негативних): факти пе
реписування, цитування, ремінісценції чи навіть пародії є відру
хом водночас пізнавальним та етичним.

Збіжність, вплив та відмінність — це категорії, що видаються 
основними для визначення інтертекстуальних явищ. Проте вплив 
розуміється інакше, ніж у філології XIX століття: не як підпоряд
кування, а як підхоплення того, що було сказане. Тож для інтер- 
текстуалістів має вагу тотожність і відмінність, семантика нового 
підпорядковує собі старий сенс, оволодіння є освоєнням і виграє 
те, що нове; а все ж ті, що чують в новому відлуння старого, не 
можуть заткнути вуха: поліфонія домагається вияснення, звуки 
повинні бути заново гармонізовані в читанні.
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Тому дослідження інтертекстуальності не можуть відмовитися 
від поняття інтенції: не можуть також не зважати на процес інтенцій- 
ності в його феноменологічному значенні, яке передбачає рух суб
’єкта до об’єкта, мислене охоплення об’єкта. Інтенційність в інтер
текстуальності артикулюється в цьому вертикальному накладанні 
(суперпозиції) двох дискурсів: нового тексту з його автономною се
мантикою (який ввібрав те, що хтось раніше сказав, так як свідомість, 
пізнаючи, вбирає те, що її оточує) в універсум суб’єкта і старого 
тексту, об’єкта в його автономному (історико-літературному?) бутті.

Таке трактування інтертекстуальних феноменів радикально 
різниться від сприйняття їх як несвідомих явищ, ґрунтованих на 
процесі мимовільного повторення того, що <«Uij& dit». Видається, 
що текст — це різниця філософських позицій: феноменології, яка в 
XX столітті була останньою спробою утвердження суверенного 
суб’єкта, та деконструкціонізму, котрий ідею суверенного суб’єкта, 
як і концепцію загальної детермінації, вважає мітами, замінюючи 
патос великих розв’язань іронією.

4

Філософські обґрунтування мусять знайти відповідники в дослі
дницькій практиці: якщо інтертекстуальність— це свідомий художній 
засіб, то треба шукати її текстових визначників, «слідів інтертексту», 
які дозволили б читачеві зрозуміти інтенцію письменника. У випадку 
авангардної літератури маємо справу з дивною ситуацією: демонст
ративна присутність слідів не завжди дає змогу ідентифікувати їх по
ходження, особливо якщо інтертекст складається з літературних сте
реотипів, мовних кліше, ідеологічних висловлювань. Така література 
не дуже люба пересічному читачеві: нав’язлива інтертекстуальність 
заважає стежити за інтригою (якщо ця інтрига взагалі наявна), гра 
стилів і цитат вимагає надокучливих пошуків оригіналів.

Праці Мішеля Ріффатера про романтичну лірику свідчать про 
те, що ці пошуки важкі також у випадку літератури більш традиц
ійної. Власне Ріффатер — це дослідник, що прагне досліджувати 
свідому інтертекстуальність (навіть коли розуміє її глобально, так 
само підтягуючи під це явище присутність мовних кліше). Він вва
жає, що інтертекст лишає у власне тексті якийсь слід, аграматичність, 
порушення ритму, звукову ремінісценцію, яка унеможливлює 
лінійне читання й спонукає до пошуку вертикального співвідне
сення. Його дослідження демонструють контрольовану вигад
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ливість та ерудицію: пошуки інтертексту супроводжуються пошу
ками інтерпретанта, і все це підпорядковано точному семантично
му аналізу основного тексту.

Ріффатер, в якого школа структуралізму дається взнаки, риго
ристично розуміє значення тексту: його не зрозуміти без ідентифі
кації інтертексту. Читач не може обмежитися горизонтальним чи
танням; навіть коли вірш читається без перепон, слід помітити всі 
його позатекстуальні, літературні й культурні співвіднесення. Це іде
альний читач, тип інгарденівського суб’єкта конкретизації, до якого 
ставляться значні вимоги [23]. Практика куди складніша. Поверне
мося до наших двох романтичних прикладів. Важко не помітити 
інтертекстуальності вірша «У Вероні». А «Паризькі лекції», в яких 
суб’єкт мовлення часто ідентифікує себе із середньовічним ченцем, 
можна добре зрозуміти і без визначення цього інтертексту. При
сутність Томи Кемпійського в «Паризьких лекціях» зауважують лише 
знавці: не тільки знавці Міцкевича, а насамперед ті, що читали «На
слідування Хрисга» й знають історію християнської єресі.

Таким чином у зв’язку з інтертекстуальністю повертаємося до 
давньої дилеми науки про літературу, власне теорії читання: хто 
відкриває значення тексту? Конкретний, емпіричний читач чи зна
вець, історик літератури? Пошуки інтерпретантів нагадують пошу
ки культурної атмосфери, яка супроводжувала творення тексту. У 
випадку давнього тексту долучається також та, яка супроводжува
ла його читання.

Дилеми множаться. Теорія і практика Ріффатера захищає на
уку про літературу. Структураліст твердить: якщо хочемо сказати 
щось суттєве про твір, маємо трактувати його як результат свідо
мого творення, також і у випадку посилань на чужі тексти. У свою 
чергу від читача слід вимагати, аби він пізнав цю інтенцію, інакше 
«інтертекстуальний» текст буде погано прочитаний.

Так от, перед лицем загальної відносності, також і тієї, яку при
несли інтертекстуальні ідеології, захищається наука про літерату
ру. Більше того, виникають методи й концепції, які, зрікаючись 
завершеної, гармонійної літературної цілісності, прагнуть віджи
вити категорії авторського задуму, творчої інтенції, слідів творен
ня. Однак завжди виходячи з літературної конкретики: готового 
твору, нотаток, чернеток, рукописів. Це генетична критика, дослі
дження якої розглянемо в останньому розділі цієї книжки.

На разі приглянемося до напрямку, а радше візії світу, яка тісно 
пов’язана з інтертекстуальною ідеологією і водночас ліквідує будь- 
які спроби «істинного» підходу до твору мистецтва та його структу
ри. Йдеться про деконструкціонізм як найновіше, близьке як мит
цям, так і філософам трактування дійсності, культури і науки.
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ЛІТЕРАТУРА І ДЕКОНСГРУКЦІЯ 
(ЖЛК ДЕРРІДД, НАР. 1930)

II n’y a pas de hors texte

Жак Дерріда уявляє завдання своєї деконструкції [1] дуже ши
роко («критика трансцендентального значення, деконструкція, пе
реміщення й підпорядкування письму ефектів сенсу й референції, 
досі опанованих трактуваннями й практиками логоцентричними, 
експресіоністичними, міметологічними; реконструкція текстового 
поля, орієнтована на процес нескінченного посилання на сліди, 
зрештою на інтертекстуальні механізми, введення в диференційне 
поле текстового простору категорій теми, змісту, субстанції, чут
тєвої чи інтелектуальної присутності» [2]), але вихідним пунктом є 
тут різновид філософської думки, що лежить в основі структурал
ізму. Йдеться про критику теорії комунікації.

Коли читаємо: «Письмо має поступитися стихії живого висло
ву, бездоганно поданій у виразному записі, безпосередньо при
сутній в суб’єкті, що її висловлює, та в сприймаючому, котрий че
рез неї отримує сенс, зміст, цінність» [3], то виникає враження, що 
Це пародія на структурну модель комунікації з її категоріями по
відомлення, адресанта, адресата, референції...

Деконструкціонізм повалює принаймні три стовпи цієї теорії:
1. Тезу про відповідність елементу означаючого й означувано

го в знаку. Критикуючи семіологів, Дерріда нагадує, що в теорії де 
Сосюра умова, яка керує цим підпорядкуванням, не лише не 
звільняє значення від його вираження, а навпаки — власне з огля
ду на свою довільність — пов’язує ці елементи раз і назавжди.

2. Тезу про присутність сенсу (signify transcendental) раніше 
виникнення знаку (значеннєвого процесу).

3. Переконання, що означите, функція якого полягає в пере
дачі значення, найліпше реалізується в мові. Вона передбачає не 
лише трансцендентність сенсу, а й наявність суб’єкта, який свідо
мо, згідно з правилами мовного коду, артикулює цей сенс.
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1

Дискутуючи зі структуралізмом, Дерріда критикує тенденцію 
до ізолювання знаку з мережі відмінностей, тільки в якій він і може 
існувати. Пропонує зміну оречевленої категорії знаку поняттям 
значеннєвого процесу як процесу диференціації. Як предмет визна
чається порівнянням з рядом інших предметів, так сенс визначається 
грою слідів: вони походять з інших означаючих елементів та з інших 
елементів означуваних. Безвідносно до того, маємо справу з жи
вою мовою чи з записом, жоден з цих складників не може функці
онувати без посилання на елементи, яких у ньому самому немає; 
кожен з цих складників — фонема чи графема — конституйований 
слідом інших елементів ланцюга чи системи [4].

Категорія сліду (trace, gramme) витісняє поняття знаку. Gramme 
— це ані означник, ані означуване, ані знак, ані річ; ані присутність, 
ані відсутність; ані твердження, ані заперечення. Це елемент в ме
режі опосередкувань. Завдяки нескінченній кількості таких опосе
редкувань значення віддаляється від означника, так що в тексті 
.маємо справу лише з рядом означників. Поняття сліду має функц
іональний характер: вказує на універсальний процес диференці
ації (difference), а не на конкретні, субстанційні відмінності 
(differences) [5].

Дерріда пропонує заміну назви «семіологія» (наука про зна
ки) назвою «граматологія», наукою про сліди й відмінності [б]. 
Зрештою наукою про тексти. Адже кожен текст — як трансформа
ція інших текстів — є тканиною таких слідів. Принцип диференці
ації, який за Сосюром визначає мову як систему (фонеми, графе
ми), зумовлює також продукування текстів. Сліди — це у випадку 
дискурсивних систем нескінченні комплекси інтертекстів. Сенс тек
сту непередаваний, а творений в русі повторень та відмінностей, 
порівнянь та заперечень. Цей рух, котрий, здається, є досвідом суб
’єкта, не має нічого спільного з вираженням. Гра слідів нівелює 
індивідуальну діяльність; текст — подібно до того, як у де Сосюра 
мова — не є функцією мовця.

Граматологія замінює семіологію, категорія письма відсуває 
категорію мови й голосу. Мова не може існувати без мовця, як би 
мовні угоди не обмежували його ініціативи. Письмо не є перекла
дом мови. Не конче означає запис, грунтований на абетці. Це різно
вид діяльності первинної щодо всякої артикуляції, як голосової, 
так і писемної. Аби можна було говорити й писати, має існувати 
різниця (difference) та процес розрізнення (difference). Літера ^бет-
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ки визначається не субстанцією, а виключно різницею стосовно 
інших літер. Дерріда в «De іа grammatologie» твердить: «оригіналь
ної», «природної» мови ніколи не існувало, ніколи мова не була 
незалежна від письма, ніколи не була невикривлена письмом, на
впаки — завжди становила різновид письма» [7]. Тож абеткове пись
мо є моделлю всякої артикуляції. Тут має вагу не лише матеріаль
на діяльність, що лишає сліди, а й знакова функція. Archi-gcriture, 
архиписьмо [8].

Деконструкція фоноцентризму (визнання первинності мови сто
совно письма) і логоцентризму (первинності значення стосовно 
означаючої діяльності) веде до деконструкції європейської ідеї об
’єкта. В праці «L’gcriture et la difference» Дерріда зазначив:

Суб’єкт писання (6criture), якщо розуміти під цим якусь суверенну ок- 
ремішність того, хто пише, не існує. Суб’єкт писання — це система відношень 
між такими шарами як магічна сила, психіка, суспільство, світ. Всередині цієї 
сцени неможливо віднайти крапкової простоти класичного суб’єкта [9].

Тому деконструкція, як зрештою і структуралізм, говорить не 
про індивіда, який виражається в тексті, а про осягнутий цим тек
стом ефект суб’єктивності.

Дерріда вводить поняття «загального тексту» (texte g£n6ral), яке 
охоплює концептуальні параметри, типові для окремих галузей, 
таких як історія, філософія, література. Навіть якщо кожен з цих 
дискурсів претендує на осягнення правди, сутності, універсальності, 
то їх сукупність жодної такої правди не виражає. Навпаки, ефекти 
сенсу взаємосуперечливі, лишається тільки нескінченна кількість 
текстів, зрештою не обов’язково писаних [10]. Те, що суб’єкт волів 
би сказати чи виразити, є різновидом ілюзії, несвідомої вкорінен
ня в «загальний текст». Кожна спроба артикуляції — це писання 
наново того ж тексту. Таким чином приходимо до проблеми уні
версальної інтертекстуальності, зазначеної в попередньому розділі.

Дерріда дискутує з аналітичною філософією, насамперед з тео
ретиками актів мови [11]. Вони пропонують модель комунікації, 
грунтовану на активності суб’єктів, які в певній ситуації та згідно з 
мовними й прагматичними нормами спілкування обмінюються 
своїми переконаннями. Ці висловлювання мають характер дії: в 
мові й через мову. Умовою успішності висловлювання є компе
тенція, себто знання норм взаєморозуміння. Мовні акти, хоч вони 
щоразу нові, підлягають засаді ітерації (повторення), адже кількість 
комунікативних ситуацій не є необмеженою; Джон Сіерль, наприк
лад, подає типологію іллокуційних актів. Тож контекст кожного 
висловлювання в принципі піддається визначенню.
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Дерріда погоджується з аналітиками, що повторюваність ста
новить остаточну мету висловлення, генерованого правилами й 
підпорядкованого дискурсивній логіці. До цієї теорії має три запи
тання:

1. Яка можливість існування висловлювань, що не підлягають 
типології іллокуційних актів?

2. Яка можливість модифікації сенсу, котра визначає істо
ричність мови?

3. Чи дослідник мови (філософ) спроможний теоретично озна
чити увесь контекст висловлювання?

На думку аналітиків (Сіерль) хиби повсякденної мови є відхи
леннями від норми, її невдалим використанням, але порушення 
норми не ставить під сумнів її значення. Наприклад, Поль Гріс, 
аналізуючи іронію та метафору, твердить, що незвичні форми вис
ловлювання мають розумовий характер, тож підлягають загаль
ним принципам комунікативної взаємодії [12].

Дерріда зауважує, що теорія актів мовлення, яка прагне ана
лізувати ситуацію свідомого використання мови, відповідного інди
відуальним інтенція, передбачає принципову пасивність суб’єкта: як 
у структуралізмі думка про вищу роль коду веде до витіснення мов
ця з поля зору. Але французький філософ принаймні не намагається 
захищати суб’єкт. Вказує на ті чинники функціонування мови, які 
уможливлюють модифікацію сенсу. Комунікативна інтенція ніколи 
не надає знаку цілковитої ясності: натрапляє в ньому на сліди інших 
знаків і сама залишає в ньому свій слід, зумовлюючи динаміку сен
су — старого й нового. Повторюваність у Дерріди передбачає дифе
ренціацію. Значення постає в застосуванні, а не в маїриці. Контекст 
висловлювання необмежений, бо ж пов’язаний з нескінченним при
рощенням текстів, сліди яких прилучаються до продукування й відчи- 
тання значень. Неконтрольоване застосування мови (а хто ж, окрім 
влади, міг би його контролювати?) веде до анархії сенсу. Власне ця 
анархія визначає історичність, динаміку й розвиток мови.

Дерріда піддає сумніву категорію метамови. Метамовою опе
рує аналітичний філософ, перекладає індивідуальні висловлюван
ня на вказівки щодо мовної дії. І мовець, і філософ діють поважно: 
мовець виявляє свої інтенції, пристосовуючись до умов комуні
кації, а філософ ці принципи комунікації й мовної дії аналізує. 
Дерріда, твердячи, що нічого немає поза текстом (il п’а pas de hors 
texte) [13], піддає сумніву претензії філософів на проголошення 
правди в метамові. Як і всякий дискурс, метамовний дискурс до
магається узаконення.
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Деконструкція грунтується на парадоксі: тезу «метамови не 
існує» можна інтерпретувати як упевненість, що є тільки метамо
ва, адже коли нічого не має поза текстом, то кожен текст живе на 
тексті, який існує під іншим текстом, без жодної ієрархії [14]. Тео
ретичний текст, претендуючи на вищість, істинність та універ
сальність, має такий же характер, як і всякий інший текст, тож підля
гає ітеративності, вторинності, інтертекстуальній облозі. В розвідці 
«Mitologie blanche» Дерріда показує, що філософія — це різновид 
письменства, що вона використовує загальну риторичну техніку й 
позначена печаттю історичності. Як і всяка теорія, це текст у вічно 
живій тканині текстів, криє в собі їх сліди. Дерріда заперечує також 
метанаукові амбіції критики й інтерпретації: ці чинності, претен
дуючи на вищість стосовно повсякденної мовної діяльності, є нічим 
іншим як різновидом такої діяльності [15].

Деконструкція ідеї суверенного суб’єкта й транцендентально- 
го значення веде Дерріду до полеміки з відомим літературним кри
тиком Жаном-Полем Рішаром. У книзі «Univers imaginaire de 
Mallarml» Рішар писав, що форма й зміст поезії — це експресія 
того, що неусвідомлено існувало в психічному універсумі поета і 
що надалося до вираження лише через образи, символи і слова- 
ключі. Дерріда твердить, що немає чогось такого як тематична 
єдність, яку можна засвоїти поза текстовими інстанціями, в уяві, 
несвідомості, в інтенційному відчутті. Це неслушно, буцімто текст 
є зображенням чи відкриттям правди, яка переломлюється в бага
тозначній призмі літератури. Замість полісемії, яка передбачає існу
вання одного ідеального сенсу в багатозначних артикуляціях, Дер
ріда говорить про диссемінацію (dissemination) як процес множення 
тексту в нескінченній мережі відмінностей та в нескінченному кон
тексті [16].

Тематична критика є для Дерріди різновидом теорії експресії. 
Хоч автор «La dissemination» не може не погодитися з думкою, що 
кожен текст щось виражає (називає це переконання «експресивіз- 
мом», надаючи йому статус кантівської трансцендентальної ілюзії), 
все ж заперечує саму категорію експресивності:

Коли експресивізм не може бути просто й однозначно подоланий, то 
екпресивність завжди здоланна, безвідносно до того, чи це бажане й чи усві
домлене. Оскільки те, що називається сенсом (до вираження), наскрізь пройня
те плетивом відмінностей, оскільки маємо справу з текстом чи мережею поси
лань на інші тексти, з текстуальною трансформацією, в якій усякий нібито 
простий термін позначений слідом іншого, сподівана внутрішність сенсу вже 
перетворена своєю власною зовнішністю. Співвідноситься з тим, що є поза 
нею. Вона відмінна (від самої себе) вже перед будь-яким актом вираження. І
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лише за цієї умови може творити синтагму чи текст. Лише тоді значима. Під 
цим кутом зору взагалі не треба питати, якою мірою не-виражальність (поп- 
expresivitd) значима. Значима лише не-виражальність, позаяк, якщо говорити 
коротко, значення з’являється лише там, де є синтез, синтагма, процес розріз
нення (difference) і текст [17].

Полеміка з філософською ідеєю суб’єкта і з теорією вираження 
пов’язана зі своєрідною концепцією дійсності. Коли той, хто гово
рить (пише), не виражає себе, коли він не в змозі вийти поза межі 
мови й тексту, то самі категорії правди й дійсності стоять під зна
ком питання. Вони введені в процес мовної гри, в якому викону
ють роль пішаків. Це веде до деконструкції опозиції: об’єктивний 
світ—його людська (правдива чи хибна) інтерпретація. Всяка спро
ба опису дійсності становить — згідно з концепцією письма — роз
різнення повторення слідів, це вписування раніше наявних текстів, 
що, розсіяні в світі людини, густо затуляють їй дійсність. У «De la 
grammatologie» Дерріда наголосив слідом за Пірсом, що «немає 
речі самої в собі поза мережею співвіднесень, у якій функціонують 
знаки» [18]. Спроби опису світу — це нескінченний процес заміни 
знаків іншими знаками, процес перекладу знаку на його інтерпре- 
танти. Відтак сама дійсність постає перед нами як загальний текст 
(texte g6n6ral).

Таким чином ми звели погляди Жака Дерріди до певної, може 
неметафізичної, онтології. Коли єдиними ознаками буття для нас є 
текти, то деконструкція уявляється як дослідницька стратегія, що 
полягає в читанні цих текстів. Відтак як певний метод. Перш ніж 
побачимо, в чому вона полягає стосовно конкретних літератур
них текстів, спробуймо поміркувати над самим поняттям деконст
рукції та його деррідіанським застосуванням.

2

Слово «deconstruction» було в первинній редакції перекладом 
гайдеггерівського виразу «Destruktion». У «Sein und Zeit» (1927) 
Гайдеггер висунув завдання деконструкції історії онтології. Деррі
да так коментує намір німецького філософа:

Аби відкинути уречевлення (chosification) чи субстанціалізацію 
(substantialisation) — поширений жест в епоху «Sein und Zeit», треба було спершу 
з’ясувати, що розуміється під «річчю», «станом речей» чи «речевіспо» (Dinglichkeit). 
Коли не з’ясувати онтологічного походження «речевості», а відтак «субсганцій- 
ності», мова про «неоречевлене буття» (den nicht verdinglichten Sein) суб’єкта, душі, 
свідомості, духу, особи лишається проблематичною. До цього ряду Гайдятер до
дав Я  і розум. Очевидно, несвідомість теж належить до цього самого ряду [19].
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Гайдеггерівському розбиранню, очищенню філософських ка
тегорій від надбудованих над ними дискурсів відповідає у Дерріди 
деконструкція метафізичних опозицій, таких як середина — зовні, 
тіло — дух, річ — знак, дійсність — зображення, голос — письмо. 
У «Positions» [20] філософ подає загальну стратегію деконструкції. 
Виходячи поза метафізичні опозиції, деконструкція не полягає в їх 
нейтралізації. Вона повинна переступити фазу повалення, в якій 
піддається сумніву не лише саме протиставлення, але й система 
визначальних для нього цінностей (наприклад, голос важливіший 
від письма, дух від матерії чи — як у марксизмі — навпаки). Пору
шуючи ієрархію, вчений розглядає конфлікт цінностей. Водночас 
ретельно аналізує цінності, не принижуючи однієї з них на користь 
іншої (що було звичайним для всіх типів критичних концепцій, 
наприклад, для матеріалістичної критики ідеалізму чи психоанал
ітичного трактування свідомості). Нескінченне читання виявляє в 
системах філософських категорій наявність, загалом приховану, 
понять, які неможливо віднести до жодної сторони опозиції, що 
сигналізує їх нерозв’язність. У «La dissemination» Дерріда пише:

Слово entre [між? — З.М.] саме по собі не має сенсу. Entre (між) відкрите 
— це різновид синтаксичної заковики. Це не категорія, а синкатегорія, те, що 
філософи, від середньовіччя до «Логічних досліджень» Гуссерля називають 
неповним значенням. Те, що суттєве для «цноти» [entre - між прагненням і 
здійсненням — З.М.], є mutatis mutandus суттєвим для всіх знаків, котрі, як, 
скажімо, pharmakon, supplement, difference та деякі інші, мають подвійну 
вартість, суперечливу, нерозв’язну; вона завжди залежить від синтаксису, не
залежно від того, чи це синтаксис «внутрішній», що артикулює й комбінує в 
тій же парі, uph’en, два несполучних значення, чи «зовнішній», зумовлений 
кодом, в якому діють слова [2 1].

Ці нерозв’язні поняття — моменти того, що не надається до 
опосередкування, діалектизації через інтеріоризацію-анамнез 
(Errinerung) чи скасування (Aufhebung) [22].

Як бачимо, Дерріда виразно відмежовується від синтезу, який 
би усував опозиції на корить третього, нейтрального терміну. 
Розбір Дерріди як праця думки лишає всі філософські розв’язання 
в підвішеному стані, ніби сам як такий виступаючи метою стра
тегії. Як зазначалося, це не інтерпретація, хоч часом до неї набли
жається. Адже йдеться не про нове трактування того, що вже було 
встановлене чи висловлене, а про порушення самого принципу 
суб’єктивного висловлення правди. Наприклад, відома фоноцент- 
рична критика — це ані оборона письма (всупереч Платону), ані 
заперечення мови (всупереч теорії комунікації). Дерріді йдеться про 
те, що в нібито суверенному висловлюванні суб’єкта маємо спра
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ву з мережею відмінностей, що можуть реалізуватися як у записі, 
так і в усному висловлюванні. Відтак сама опозиція мовлення й 
письма, що походить з платонівської метафізики, виявляється крих
кою стосовно концепції універсального розрізнення, повторюва
ності й «граматичності» (нескінченної інтервенції слідів у продукті 
сенсу), де моментальність мовлення губиться в мережі різниць.

Деконструкція західної метафізики неодмінно викликає питан
ня, що розуміє Дерріда під самим поняттям метафізики? Практич
но все, майже всю «додеконструктивну» філософію (може, окрім 
Ніцше, Пірса й Гайдеггера), яка ґрунтувалася на впевненості в 
цілеспрямованості висловлювання, в присутності голосу автора в 
тексті; сам текст у такому 'трактуванні існував на те, аби артикулю
вати внутрішній світ суб’єкта, означати, виявляти, виражати прав
ду чи зустрітися з якимсь значенням, аби його подати у вірному 
світлі, аби уможливити його нічим не діткнутий відблиск чи зли
тися з ним.

Signiffc transcendental могло набувати в метафізиці різноманіт
них форм: думки, ідеї, матерії, предмету, свідомості чи несвідомості. 
Письмо мало бути лише передавачем цих буттєвих феноменів чи 
апріорних сенсів. Тим часом Дерріда повторює, що письмо нічого 
не передає: воно творить сенс із відмінностей та слідів інших вис
ловлювань. Значення — це тільки й виключно слід, завжди перебу
ває вже в позиції означника.

З

Дерріда говорить про літературу часто, хоч важко його назва
ти літературознавцем. Як пам’ятаємо, він трактує всі типи дискурсів 
як тексти: не лише тому, що всі вони якось збудовані і всі застосо
вують загальні риторичні стратегії, а й тому, що всі вони містять у 
собі категорії типу доповнення, нерозв’язні елементи, котрі, зать
марені чи непомітні в інтерпретаціях, видобуваються філософом 
на денне світло й слугують перетворенню усталених суджень, ме
тодів, понять. За такого підходу літературні тексти є не лише об
’єктом деконструкції, але й стають її знаряддям. У цій подвійній 
ролі виступають твори Малларме, Понжа, Целана, Соллерса: їх 
присутність у працях Дерріди диктується проблемами, на які вони 
можуть кинути світло.

Це не змінює того факту, що наука про літературу може знай
ти в текстах французького філософа відповіді — часто несподівані
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— на свої давні й традиційні питання, може дошукатися розв’язан
ня таких проблем як мімезис, творчий суб’єкт, письменницька прак
тика, історичність літератури, місце автора в тексті. Сам Дерріда 
ніколи цих питань подібним чином не формулює, та все ж таки 
читач його праць має право їх поставити, навіть коли запропоно
вані там розв’язання відбивають бажання опрацьовувати якусь 
ділянку нашої дисципліни.

Заперечення метафізики ніби веде до візії автономної літерату
ри, формально впорядкованої, незалежної від трансцендентальних 
сенсів і передачі таких сенсів не підпорядкованої. Це концепція, 
відома з початку XX століття, ініційована формалізмом і продов
жена структуралізмом. Концепція літератури як гри означників, 
без інтенції, без автора. А все ж Дерріда противиться формалізму. 
У «Positions» зазначив, що певні тексти — певні текстуальні сцени
— не піддягають тематичній критиці, яка займається правдою, ілю
строваною в літературі; проте не можна застосовувати до них кри
тику чисто формалістичну, адже вона, цікавлячись кодом, грою 
означників, технічним упорядкуванням, занедбує генетичні й чи
тальні ефекти [23]. Ці дві хиби взаємозалежні.

Що ж пропонує Дерріда після деконструкції цієї взаємозалеж
ної опозиції? Яке доповнення з’явиться на ясній сцені методологіч
них суперечностей? Що означає генеза читаного тексту, коли відки
дається поняття автора?

Формалізм — як і всяка теорія (так само й тематична критика) 
протидіє відносності своєї позиції. Критичні тексти подаються як 
передача правди, яка не потребує узаконення. Дерріда відкидає 
претензії теорії на правду, як літературної теорії, так і філософсь
кої. Його цікавить їх власна історичність, котру він розуміє як істо
ричність означаючої діяльності та мовної вигадливості.

А все ж література перебуває в особливій позиції. Вона одна
— витвір цілком історичний — не лише визначає гру означників, 
але й має в цій грі шанси вловити власну історичність. Ці шанси 
підкреслив Дерріда давно, ще тоді як у 1962 році у «Вступі» до 
«Основ геометрії» Гуссерля порівнював дві великі парадигми, ти
пові для перших десятиліть XX століття [24]. Едмунд Гуссерль ос
мислював відношення історії й мови. Аби зрозуміти багатозначну 
літературу (наприклад, Джойса), треба встановити якісь елемен
тарні умови читабельності, зрозумілості, дійти до того, що суттє
ве. Умовою вловлення багатозначності вислову має бути однознач
на, максимально ясна мова, обмежена тим, що можна переказати 
і що стає традицією. Це також умови осягнення історії, навіть коли
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ця історія є лише літературою. Джеймс Джойс — сучасник Гуссер
ля — запропонував інший підхід до відношення між історією й 
мовою. Слово «запропонував» тут не досить точне, він це відно
шення своєрідно застосовував на практиці. Його твори мобілізу
ють, повторюють, залучають асимптоматичну тотальність двознач
ності. Йому чужий теоретичний жест віддалення (epoche), який би 
мав передувати всякому пізнанню. Коли Джойс хоче щось пізнати 
(наприклад, історію ірландського міста, зосереджену в одному дні), 
то здійснює це за допомогою цитат, пародії, омонімії, полісемії, 
сміху. Замість нейтралізації динамізує всю історичність мови. 
Мовна багатозначність обертається в нього водночас темою й за
собом пізнання.

Так само Дерріда в багатозначності літератури вбачає тему й 
знаряддя деконструкції. Вже знаємо його відношення до експресії. 
Книга «La dissemination» є деконструкцією неодмінної в літера
турних дослідженнях категорії мімезису. Слід визнати, що ця де
конструкція становить чи не перший в історії філософії й літерату
рознавства ґрунтовний аналіз цієї категорії, її генези, обмежень та 
апорії [25].

Дерріда твердить, що опозиція мистецтва як наслідувальної 
діяльності й предмету наслідування була з часів Платона опанова
на ієрархією цінностей: те, що насправді існує, перше й ліпше від 
того, що наслідує. Припущення, що наслідування є результатом 
наслідувального погляду, що образ попереджає модель, а подвоє
ння може з’явитися раніше відтого, що просте, — таке припущен
ня було неприйнятним у понаддвотисячолітній метафізиці мімези
су. Цю метафізику створив Платон.

У писаннях цього філософа можна угледіти два способи про- 
блематизації мімезису. Перший стрічається в «Державі» й виявляє 
відзначену вище переконаність, що модель безумовно перща і що 
мірою цінності наслідування є відповідність твору мистецтва 
(homoiosis) моделі, physis предмету. Підпорядкованість міметичного 
твору дійсності (у Платона — світу ідей) зумовлює можливість ми
стецьких перекручень, а з іншого боку навіть і точна копія не гаран
тує наслідування моральної цінності: можна наслідувати об'єкти самі 
по собі погані і відтак множити моделі осудливих норм.

Епістемологічно-моралістична концепція мімезису — це не 
єдиний спосіб його розуміння. У «Філебі» й «Софісті» з’являється 
інтерпретація наслідування як розкриття (aletheia). Наслідування є 
рухом physis, театральна маска — суть наслідування — як розк
риває, так і приховує. Physis, що не має речового характеру, може
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подвоїтися в наслідувальному предметі і таким чином цілком оп- 
риявнитися, заблиснути у своєму розкритті. Тож наслідування — 
ніби різновид анамнези: mneme — це незабутність, отже також 
відкриття. Цей порух відкривання знаходить Дерріда к працях 
Гайдеггера [26].

Криза мімезису в сучасній думці про мистецтво має дві форми. 
Менш поширена піддає сумніву теоретичну експансію терміну: йдеться 
про те, що мистецький порух відкривання не конче мусить пов’язува
тися з наслідуванням: можна його назвати уявленням, експресією чи 
моделюванням. Друга, більш поширена, піддає сумніву сам фено
мен, виходячи з положення, що не існує жодного наперед визначено
го об’єкту чи сенсу, який би міг бути в мистецтві наслідуваним, пере
даним чи розкритим. Мистецька праця — це творення, а не відтворен
ня, тож завдання теорії в запереченні метафізики мімезису.

Дерріда власне поставив таке завдання, Відтворення — це мрія 
поетів (а може тільки читачів), порух творчої уяви, якому в прак
тиці письма не відповідає нічого з реальності. Дерріда ніби про
довжує той тип мислення, що єднає мистецтво з наслідуванням, 
якого немає, з творенням або вигадуванням. Проте в цьому важко 
бути цілком певним.

Філософ деконсіруює поняття мімезису в ході аналізу малого 
фрагменту поетичної прози Малларме, твору під назвою «Mimique», 
виданого 1891 року. Історія тексту складна. 1881 року Поль Мар- 
геріт, літератор і мім-аматор, показав своїм знайомим, у селі, в 
стодолі, виставу, названу «Pierrot, assasin de sa femme». У 1886 році 
Маргеріт видав книжку, що була викладом пантоміми. За книж
кою Малларме познайомився з сюжетом. На сцену виходить п’я
ний П’еро і оповідає (за допомогою жестів), що поховав свою дру
жину, яку вбив, дізнавшись про її зраду з Арлекіном. Далі відтво
рює злочин: насамперед роздум про спосіб його здійснення (так, 
аби його не можна було розкрити). Тим часом тупає ногою в дош
ку сцени, що асоціюється в нього з відчуттям лоскоту. Сміється, 
згадує Коломбіну, бере її портрет і, втілюючись поперемінно то в 
неї, то назад в себе, показує, як залоскотана дружина вмерла зі 
сміху. Показуючи це, і сам від сміху вмирає.

«Mimique» Малларме -  це ані рецензія на книжку Маргеріта, 
ані відтворення вистави. Поет пише:

Сцена ілюструє лише задум, а не реальну дію [...] Так діє Мім, чия гра 
зводиться до безнастанної алюзії без намагання розбити скло, таким чином 
опиняється в чистому середовищі вигадки [27].
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Дерріда твердить, що твір Малларме не має референта: не відо
мо, йдеться про книжку чи про виставу. І сама пантоміма референ
та не має: це була гра, а не відтворення реального злочину. І врешті 
те, що наслідується в художній вигадці, теж безвідносне: смерть від 
сміху не є злочином. Більше того, спостерігаючи за жестами міма, 
глядач не знає, чи П’єро справді вбив Коломбіну, чи це вбивство 
собі тільки уявляє. Він ніби коливається між задумом і здійснен
ням. З того, що відбувається на сцені, лише один факт дійсний — 
смерть П’єро. Але ж і він становить завершення вигаданої інтриги.

Ідея Маргеріта не нова: він сам вказує на поему Готьє «Pierrot 
posthume», в якій ідеться про зраду й смерть від сміху. Існують 
історичні записи про кару лоскотанням п’ят. Цей мотив прохо
дить у творах Гофмана й По. Посилання множаться нескінченно, 
текст Малларме «роздимається», але жоден з тих референтів не має 
статусу об’єктивного signify, що передавалося б об’єктивній формі
— signifiant. Текст, покликаючись на інші тексти, водночас покли
кається тільки на самого себе. Екран відображення вхоплює лише 
письмо.

Тож те, з чим маємо справу в літературі, є видимістю, платон- 
івською тінню тіні. Мім наслідує наслідування. Між мімікою та 
мімезисом встановлюється своєрідна запона, пліва цноти. Маллар
ме ані пориває з ідеалізмом Платона, а не перечить йому; він пере
міщає метафізичну пару «наслідуване — наслідувальне» у сферу 
нерозв’язних елементів. Сцена пантоміми — це складне розташу
вання дзеркал, котрі самі собою, поза світлом нічого не відбива
ють. Ідеальність ідеї має означати відсутність зв’язку з матеріаль
ними предметами. Світ Малларме — це світ матеріальний, в яко
му має значення режисура, гра, а не трансцендентне стосовно цих 
чинностей буття.

Так виглядає «чисте середовище вигадки». Ця вигадка ніби ко
ливається між двома співіснуючими процесами: писанням і читан
ням. Маргеріт пише на білому обличчя П’єро. Потім пише вдруге: 
книжку, яку читає Малларме і згодом пише свою «Mimique». 
Єдність писання й читання перекреслює поняття літератури як чи
стого творення. Письменство — це безнастанне читання текстів, яке
— розсіяне в світі людини — заступає їй дійсність.

Малларме показує, що вигадка не мусить підлягати приписам 
правдоподібності. Дерріда йде далі: доводить, що не існує «вимис
лу». У всеосяжному світі текстів митець не вигадує, а читає, повто
рює, цитує — навіть коли робить це несвідомо. Тож зникає не лише 
референтність, а й представлення, уява ж є наслідком більш чи менш
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свідомого читання. А писання — це щеплення текстів на текстах, 
операції на листку паперу, гра літер та пробілів, контамінація й 
транспозиція текстів.

Такий висновок знову викликає асоціацію з формалізмом: тут 
стикаємося мало не з визначенням сутності літератури, літератур
ності як діяльності автономної, позбавленої будь-яких співвідне
сень та зобов’язань. Проте необмеженість літературного жесту, 
процес щеплення одних текстів до інших, і зумовлені цим семан
тичні пертурбації доводять, що сутності літератури не існує, так 
само як не існує її правди. Питання «що таке література?» стано
вить для Дерріди ще одне метафізичне спрощення. Деконструкція, 
що є по суті аналізом текстів (літературних, філософських, критич
них) прагне збагнути, що кожного разу і в кожнім тексті відпові
дає поняттю літератури [28]. На підставі досліджень Дерріди мож
на парадоксально твердити, що визначення сутності літератури є 
лише негативне: це не міметична діяльність. Вона також не є діяль
ністю універсальною, понадчасовою. Історичність літературної 
практики зумовлює, що кожен письменник, кожен текст інакше 
вибудовує свою гру — з означниками, з письмом, з читачем. Так 
само мобільний сенс тексту — він змінюється разом з неконтро- 
льованим нарощенням інших текстів; така ситуація веде до появи 
в завершеному висловлюванні значень, про які не здогадувався й 
найбільш свідомий автор.

Проте Дерріда не займається читанням. Його цікавлять тек
стові механізми, які ведуть до анархії сенсу. Наскільки для семан
тичної конструкції «Mimique» істотним був процес щеплення 
(greffe), настільки письменство Філіпа Соллерса спирається на дис- 
семінізацію [29]. Це слово має два значення: позитивне, коли йдеться 
про розмноження, і негативне: розсадження, яке може означати 
«розмноження», а водночас і знищення, деструкцію того, що ґрун
товне, готове, стале (як-от у виразі «розсадження — чи висадження 
— скелі»). Письменство не підлягає диктату правди, але Соллерс 
іде ще далі: саму правду бере в лапки, відтак скасовуючи її, зводя
чи до нульового рівня. Дерріда зауважує, що критика неспромож
на інтерпретувати «диссемінізовану» прозу: дослідник може що
найбільше наслідувати автопрезентацію тексту, який ніби сам на
роджується і сам помирає, адже його ефектом є семантичне само
вбивство.

Філософ показує, яким чином Соллерс здійснює ці супереч
ливі операції. Йдеться про ранні романи цього автора: «Nobres» 
та «Drame». У першому суб’єкт письма безнастанно ставить під
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знак питання раніше вжиті вирази й фрази. Настирно послуговуєть
ся друкарськими засобами (поле, абзац, пробіл, гра великих і ма
лих літер), змінює абетки (наприклад, переходить з латинської гра
фіки на китайську), множить лапки, тире, цитати. Звертаючись до 
того, що вже раніше сказав, обертає в цитати найпростіші конста
тації. Усі ці заходи збурюють спокійний плин письма і традиції.

Проте ці операції не мають метатекстового характеру: суб’єкт 
писання аж ніяк на вирізняється в цілісній оповіді і не вдає, що 
панує над нею. Текстовість «Nobres» визначена їх «граматологічн- 
істю»: не виражає свідомого суб’єкта, а становить гру відмінностей 
і слідів. Дерріда повторює, що текст Соллерса не полісемічний, бо 
багатозначність завжди передбачає наявність якогось одного сліду 
(прихованого, зміненого), а диссемічний: множені значення й алюзії 
не ведуть до жодної позитивності.

Диссемінізація йде в парі з інтертекстуальністю, множення 
змішується зі щепленням. Новий текст відкривається тому, що пе
ребуває поза ним і що не становить ані референта, ані стабільного 
значення. Власне в цій відкритості романний дискурс стає непро
зорим, глибоким, густим. Його читання Дерріда порівнює з радіо
логічним дослідженням старих полотен: під одним образом криєть
ся інший образ, того самого чи іншого автора, який за браком 
матеріалу або в пошуках нового ефекту використовує старе по
лотно. Злущуючи текстову матерію, яка творить слова, мовлені чи 
писані, читач розпізнає образ, що виходить з рам, інакше оточе
ний, часто переламлений [ЗО].

Кільканадцятьма роками пізніше Жерар Женет назвав такі 
чинності палімпсестами і впорядкував їх згідно з вимогами струк
турної критики [31]. Поняття палімпсесту не чуже Дерріді, що по
слуговуються ним у «Білій мітології». Вказуючи на присутність 
цього явища в тексті «Nobres», він далекий від якогось теоретизу
вання, позаяк — це скидається на парадокс — у цьому його вже 
випередив письменник:

Кожна секвенція тексту, що розбиває й викривлює дзеркала, містить у собі 
інший текст, який у свою чергу вбирає в себе цю секвенцію таким чином, що в 
одній з її частин, меншій від неї самої, а водночас більшій від того всього, що вона 
від биває, забезпечене місце для теоретичного обгрунтування цієї закономірності. 
Сама теорема теж не може уникнути норми повернення та метафоричного пере- • 
міщення, в якому, будучи засобом і метою, підлягає відчуженню [32].

Цитата ця підтверджує те, що ми говорили стосовно відсут
ності метатексту: коли у прозі Соллерса й з’являються висловлю
вання, близькі до такого типу міркувань, то вони затінюються інши
ми текстами, піддаються сумніву, ставляться під знак питання.
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Змішування рівнів засвідчує всю марність претензій щодо 
відтворення дійсності. Нічого немає поза текстом, немає пре-тек- 
сту, який не був би текстом. В момент порушення поверхні пись
ма, в отворі, в якому б хотілося бачити дійсний світ, маємо справу 
з відтворенням відтворення, нічого немає поза сценою. В іншому 
місці Дерріда пише про «текстові сцени» [33]; романи Соллерса 
творять матеріальну виставу з того, що є сутністю всякого тексту. 
Проте, як пам’ятаємо, Дерріда про «сутність» може писати лише 
негативно. Йдеться про відсутність початку в тексті (Соллерс по
чинає «Nobres» трьома крапками, малою літерою, ніби входячи в 
нього з іншого тексту) та про його незавершеність (закінчує речен
ням з дужками й лапками). «Nobres» — це текст нечитабельний і 
неперекладний: тут нічого не належить до інтерпретаційного по
рядку: до того, що «сравді» хотілоя б сказати. Дерріда окреслює 
цю ситуацію за допомогою парадоксу: «Nobres» нечитабельні, бо 
єдине, що можна з ними робити, це їх читати» [34].

Виникає питання, якою мірою розгляд конкретного феноме
ну, а саме ранньої прози Соллерса, творить інструментарій для 
аналізу інших явищ літератури, якою мірою він може позначати
ся на її загальній концепції. Якби з такою спробою узагальнення 
він міг би мати якийсь зв’язок, то хіба тому, що критичний дис
курс Дерріди є деконструкцією всякої загальної концепції «La 
dissemination» завершуються словами Едипа в Колоні:

О дорого тоїста... Дала мені життя, а потім учинила, що я вдруге засіяв 
цей посів: ти покликала до життя батьків, котрі є братами їхніх дітей, дітей, 
котрі є братами їхніх батьків, жінок, водночас дружин і матерів своїх чо
ловіків, і всіляке сум’яття, яке тільки може бути між людей [35].

Література — заплутані стосунки Едипа? Анархія сенсу пара
лельна анархії родинній? Хто ж такий письменник — Едип, що сіє 
кровозмісне насіння? Дерріда не дає відповіді.

4

Проблеми щеплення, множення й доповнення з’являються при 
аналізі прози Джойса, автора, до якого філософ повертається після 
двадцятирічної перерви. У книжці «LJlissd gramophone» приділяє 
увагу мовним засобам на найнижчих рівнях тексту. Означення 
«phgnom&ne сопіте phoneme» [36] вказує на радикальний поворот 
зацікавлень літератури: об’єктом її стає мова, а мандрівки серед 
омонімії, синонімічні зіткнення дорівнюються романним приго
дам. Джойс розщеплює кожен атом письма, аби виявити в ньому
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несвідомість усієї людської пам’яті: мітології, релігії, науки, психо
аналізу, літератури. Дерріда називає таку пам’ять «гіпермнезією» 
(hypermnesis). Письменник свідомо деконструює опозицію історії й 
мови, порушує ієрархію, згідно з якою мова вважається знаряддям 
осягнення дійсності. Не перекладає однієї мови на іншу, не шукає 
елементарних, чітко пов’язаних зі світом одиниць значення. Завзято 
послуговується багатьма мовами та багатьма текстами, підкреслю
ючи їх неперекладність і водночас граючи на тотожності означників, 
яким приписує найрізноманітніші, часто суперечливі сенси [37].

«Uiissl gramophone» — це книга про сучасну цивілізацію, яка 
проймає письменницьку манеру Джойса. Грамофон, телефон, ре- 
куренція, дезапріопріація, технічний запис, комп’ютерна програ
ма — категорії, якими охоче послуговується Дерріда в працях 
вісімдесятих років, невідомі в попередній думці про літературу, 
відповідні прозі, багатство якої неможливо втиснути навіть в тися
чу інтерпретацій. Деякі з цих категорій відповідають матеріальним 
предметам, наявним у романах Джойса. Наприклад телефон, який 
часто дзвонить в «Уліссі». Його технічна натура має ранг нерозв’
язного елементу, тієї третьої категорії, яка скасовує чи оминає опо
зицію. Тут ідеться про опозицію письма й голосу, запису й реаль
ності, телекомунікації та безпосереднього спілкування.

Ужитковий предмет — телефон стає символом сучасної цивіл
ізації. Не тому, що допомагає долати відстань, а тому, що телеко
мунікація найліпше передає характер порозуміння: різниця і по
вторення, дистанція й дезапріопріація становлять типові характе
ристики всякої артикуляції. Значення не так передаються за допо
могою матеріальних носіїв (голос, письмо, електронний запис), як 
в них народжуються. Тож можна повторити за Деррідою, що гай- 
деггерівське екзистенційне послання є посланням телефонним.

Спочатку був телефон. [...] Телефонічне техне діє всередині голосу, мно
жачи без пристроїв письмо звуків: Малларме сказав би, що це ментальна теле
фонія (titephonie mentale), котра, вводячи віддалення, дистанцію, різницю й 
просторову організацію у phoni [звук — З.М.], водночас усталює, забороняє й 
плутає так званий монолог [39].

Таких предметів-символів немало: наявний у заголовку гра
мофон — це апарат запису висловлювань самого Дерріди. Книга 
складається з доповідей, виголошених на «джойсівських» конфе
ренціях. Запис на магнітофонній стрічці нейтралізує особливу си
туацію мовлення й передає матеріальне розташування знаків тому, 
хто може його слухати нескінченну кількість разів. Повторення 
множаться: транскрипція награного дискурсу публікувалася по-
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англійськи й по-французьки у збірнику доповідей сесії та в філо
софському часописі. Згодом — по-французьки — в розглядуваній 
книзі. Миттєвість висловлювання й присутність суб’єкта гине, як 
гине в нескінченних повтореннях індивідуальний сенс. Дерріда, ніби 
бавлячись із самим собою, вигадує слово «джойситель», посилаю
чись на популярну в інформатиці категорію «логітель», що позна
чає комп’ютерну програму. Джойс, а також сам Дерріда як конк
ретні особистості заполонені масою інформації, передача якої не 
має нічого спільного з індивідуальним вираженням.

Проблема дезапропріації того, що особисте, особливе, непов
торне, знов з’являється в наступній книзі Дерріди -  «Schibboleth. 
Pour Paul Celan» (1986) [40]. Це текст про дату й про підпис. І дата, 
й підпис стають зрозумілими, читальними тоді, коли відриваються 
від неповторності події, про яку мали свідчити, й набувають іде
ального характеру. Вірш «говорить», відкривається читачеві тією 
мірою, якою його неповторність вдається вкласти в мережу озна
чаючих слідів, зрозумілих на основі умови. Оригінальна дата стає 
датою кодованою, набуває статусу вимислу. Дата мов крипта, а 
слова нагадують упирів — повертаються і блукають незалежно від 
волі суб’єкта, що колись їх промовив [41].

Власне такий статус має література; у творі нічого не дано на
певно, він як відкриті двері, біля яких на варті не письменник, а 
читач. Затіняючи свою актуальність, може стати або «філософемою» 
(для інтерпретації), або матеріальною формою (для поетики). Од
нак обидва ці наближення ігнорують щось дуже важливе: невло
вимий, все ж присутній процес нівеляції того, що актуальне. Цей 
процес ілюструє парадоксальна цитата з вірша поета: «Коли ж, 
троянди, ваші вересні заквітнуть?» Ідеальність дати й імені несе 
забуття, проте коли опозиція актуальності й ідеальності затіняєть
ся, з’являється третій елемент, логічно невловимий, а проте важли
вий: пам’ять про це забуття.

Читаючи Целана, Дерріда деконструює і поетику, й інтерпре
тацію. Прагне не додавати до його віршів нічого, що не міститься в 
них, проте цитуючи поета, трактує його слова як повідомлення, 
послання. Це конкретна людина, австрійський письменник у виг
нанні, який проникливо осягнув у своїй поезії процес нівеляції й 
забуття. Сам Дерріда у двох осмислюваних тут книжках стає зав
зятим літературним критиком, а деконструкція починає набирати 
позитивних ознак. Так як раніше філософ деконструював опози
цію формалізму й тематичної критики, підкреслюючи, що йдеться 
йому про вловлення історичності означаючої діяльності, так тепер
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він вказує на безплідність опозиції поетики й інтерпретації. І все час
тіше цікавиться «ефектами суб’єктивності», витворюваними кожним 
текстом. Таким ефектом може бути в Целана «пам’ять про забуття».

Проте виявляється, що письменник здатний «домовлятися» з 
мовою, що прагне протягти в її елементи й понад її нормами сліди 
власного існування, підпису, писання як діяння. Тема (і звучання) 
«genSt» (цвіт дроку) у Жана Жене й «Sponge» (губка) у Франсіса Пон- 
жа вказують на мовні заходи, грунтовані на переконанні, «що якісь 
слова можуть виявитися здатністю наслідування своєї теми й відбиття 
голосу дійсності». Одначе цей складний мімезис, радше утопія міме
зису [42] не служить відтворенню предметів із зовнішнього щодо пись
ма світу. Деякі письменники творять зі своїх текстів своєрідні підписи. 
Твори Понжа й Жене можуть існувати без підписів авторів, не мусять 
також неодмінно розглядатися як саме їх письменство, а водночас 
особи, що їх пишуть, в них присутні. Франсіс Понж у звукових вар
іаціях, використовуючи омонімію, парономазію, каламбур, нагадує 
про себе читачеві, не дозволяє себе забути або ж увиразнює пам’ять 
самого забуття. Вдається до ефектів театральних, відчайдушних, нар- 
цистичних всупереч традиційності мови та всупереч усім тим крити
кам (часом також і Дерріді), які проголошували «смерть автора» [43]. 
У текстах поета панівна «структура самовіддзеркалення».

Спроби заміни власного імені ребусом свідчать про парадок
сальність письменства: прагнення писати цілком оригінально, так 
як ніхто інший, прагнення, аби мова не затінила нашої особи, же
сту, моменту, стикається з прагненням, аби ця неповторність була 
прийнята іншими, аби текст був читабельним, аби «моє ім’я» було 
перекладене на мову читача. «Отож законом творення підпису 
«власного імені» та його заборони є те, що, не дозволяючи його 
усунути поза текст, як при підписі в якійсь цидулі, вбираючи його 
в текстовий корпус, монументалізує його, угрунтовує, підносить, 
як річ або предмет з каменю, але разом з тим втрачається його 
ідентичність, статус власності на текст, полегшується його перетво
рення в момент або частину тексту, в річ або в загальне ім’я. Підне- 
сення-могила. Крок-край людини» [44].

І це, мабуть, єдина в Дерріди позитивна дефініція літератури. 
Але це не означає, що в конкретних випадках цей філософ не по
слуговується іншими, більш традиційними визначеннями. І що 
деконструкція — без домішок позитивності — це єдина позиція 
цього «демонічного» професора.

Цей розділ завершимо інформацією про дискусію, що відбу
лася в Страсбурзі 7 листопада 1993 року в рамках зустрічей 
«Carrefour des 6crivains» і стосувалася позиції інтелектуалів
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(Intellectuels -  de quoi j ’me m61e?). За круглим столом зустрілися 
серед інших Жак Дерріда й Сальман Рушді, творець «Шайтансь- 
ких строф». Рушді говорив про смертну кару, до якої засуджено 
інтелектуала (точніше його самого) за написання книжки. Ця книж
ка бунтівлива щодо ісламу. Дерріда прокоментував: по суті, ти 
осуджений за літературу, отже те, що ти написав, — вигадка. Рушді 
— людина в трагічній ситуації (з’явився в супроводі дебелих охо
ронців) — на разі відчув себе структуралістом. Так, я осуджений за 
написані романи, усе це вимисел, слова образи ісламу виходять з 
вуст одного з героїв, який існує на правах вимислу, поруч з інши
ми, що плекають інші погляди, книжка сповнена гумору. На що 
відповіла молода іранська письменниця: для прихильників ісламу 
цей роман не є літературою, це поважне висловлювання. А відо
мий критик П’єр Бурдью додав: іранці не такі інтелігентні (як Дер
ріда чи Рушді?), вони мислять крайнощами [45].

Можна було б так прокоментувати цю дискусію: треба відки
нути пафос боротьби, аби показати загрозу універсальним цінно
стям (писанню, думці, свободі вираження), зумовлену фанатизмом. 
Але зустріч мала іншу мету, йшлося про те, аби інтелектуали при
лучилися до боротьби на захист підданої загрозі (як у Югославії) 
людськості. Постало питання: чи Рушді хотів би розмовляти з бос
нійськими ісламістами? Рушді відповів: так.

Тут приходимо до питань «остаточних», яких Дерріда не лю
бить і з яких загалом сміється: адже деконсірукціонізм декларується 
як порушення всяких цінностей та ієрархій. В дискусії в Страсбур
гу присутність філософа дещо притьмарилася присутністю пись
менника. Проте філософ нав’язав письменникові інтерпретацію його 
текстів: роман — це вимисел і право на вимисел треба захищати. 
Однак що значить для нашого філософа слово «вимисел»? Нічого, 
це лише один з пішаків в інтелектуальній грі, що, як і всяка гра, є 
діяльністю самодостатньою. Тут власне спиняється деконструкція. 
На противагу Гайдеггерові, який у своїй деконструкції (Abbau) вба
чав засіб конструкції (Aufbau), Дерріда не будує й не хоче будува
ти. Прилучений до серйозної ситуації, «напускає туману».

Це не змінює того факту, що з його переконань та практичних 
осягнень виснувано філософію й метод. Так зрештою, як виснува
но філософію з деконструктивної практики Гомбровича, Іонеско, 
Жене. Вона стала новочасною ідеологією спільнот, котрі втрача
ють точки опори, системи цінностей, які порушують ієрархії й тра
диції. Пересічна людина запитає: навіщо? З якою метою? Дерріда і 
його прихильники відповідають: «ніяких питань!» Таким чином
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ставлення під сумнів метафізичних обмежень (логоцентричних і фо- 
ноцентричних), а також діяльності, що спирається на здоровий глузд, 
несе інші обмеження, хоч вони й не просто піддаються означенню.

Дещо легше окреслити безпосередні наслідки деконструкції — 
такі, якими вони виявилися насамперед на грунті американських 
літературних досліджень [46].

1. Чинність деконструкції призвела до визнання сумнівності 
літературного твору як завершеної структури, гармонійної єдності, 
наділеної внутрішнім значенням. Згадаймо, що з трьох ознак тек
сту, ще тридцять років тому визнаних фундаментальними (вира
ження, обмеження, структурне значення), лише вираження ще мог
ло б бути актуальне, хоча в спосіб не дуже визначальний, оскільки 
йдеться про те, що текст не виражає ані суб’єкта, ані сенсу, а той же 
сенс нескінченним чином, в нескінченних контекстах творить. Об
меження та обрамлення — це ознаки найбільш сумнівні: текст 
«розпорошується» в загальній масі текстів, яка іззовні входить до 
нього всередину, руйнуючи міт когерентної структури.

2. Поставлено під сумнів поняття «правди» тексту. Поль де 
Ман, американський приятель Дерріди, послугувався поняттям 
«misreading», яке можна перекласти як «хибне відчитання» або м’як
ше — як «невідчитання». Йдеться про те, що всяка інтерпретація 
літературного твору є частковою, замінюваною іншою. Попри те, 
що жест заміни найчастіше мотивується потребою правди й посту
пу в дослідженнях, немає тут жодної ієрархії, бо немає правдивого 
та єдиного сенсу. У такій ситуації всі прочитання рівноцінні. Відтак 
порушується обґрунтованість інтерпретування: таку позицію най
ліпше виразив Дерріда, коли зазначив, що романи Соллерса не 
піддаються жодній інтерпретації — їх можна тільки читати.

3. Вихідним пунктом деконструкції була нівеляція ірані між тек
стом літературним та філософським (а ширше: науковим, критичним, 
дослідницьким). Підкреслено, що спільною засадою різних дискурсів 
є текстуальність як особлива гра означників, що підлягає загальним 
риторичним технікам. Відзначається потреба обґрунтування кожно
го тексту безвідносно до його структури й призначення, необхідність 
осягнення його суб’єктивних та історичних мотивацій.

4. Таким чином деконструкція поставила під сумнів цінність 
науки про літературу як дискурсу претензій на «істинність». Уза
конила ті версії літературної критики, які спираються на гру, жарт, 
забаву з текстом, які відмовляються від спроб визначення сенсу 
твору та прилучення його до загального руху текстуальної про
дукції. Прикладом чого є останні тексти Дерріди: про Понжа, Джой
са, Целана, де філософ з запалом розвиває та імітує мовну гру, до 
якої вдавалися його улюблені письменники.
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ПРИМ ІТКИ
1. На тему деконструкції й деконструкціонізму немало пишуть в Польщі; 

ця течія в її американській версії викликала значну зацікавленість літерату
рознавців, про що зокрема свідчать дві перші статті: Burzyftska A. Dekonstrukcja 
jako krytyka intcrpretacji // Ruch Literacki. -  1985. -  Nr 5-6; Nycz R. Dekonstrukjonizm 
w teorii literatury // Pamî tnik Literacki. -  1986. -  Z. 4; передрук у виданні: Nycz R. 
Tekstowy Swiat. -  Krak6w, 1993. Значну роль у польській рецепції деконструкц
іонізму зіграла стаття: Culler J. Dekonstrukcja і jej konsekwencje dla badart literackich 
[фрагмент книги: On Deconstruction. -  New York, 1982] // PamiQtnik Literacki. -1987. 
-  Z. 4. Безпосередньо присвячена філософії Дерріди книга: Rachwai Т., SJawek Т. 
Maszyna do pisania. -  Warszawa, 1993. На польську мову перекладені зокрема 
такі праці Дерріди: Pismo і telekomunikacja [фрагмент книги: Marges de la philosophie 
(1972)]//Teksty.-1975.-Nr 3; фрагменти «Marges de la philosophic» (1972) містять
ся також в aHixwioriKDrogi wsp&czesnej filozofii / Red. Siemek M. -  Warszawa, 1978; 
Struktura, znak і gra w duskursie nauk humanistycznych, fragm. «L’Ecriture et la difference» 
(1967) // Pamietnik Literacki. -1986. - Z. 4; Biala mitologia. Metaforaw tek&ie filozoficznym, 
fragm. «Marges...» // Pamî tnik Literacki. -1986. -  Z. 3.

В числах 1-3 часопису «Colloquia Communia» за 1998 рік Б. Банасяк 
подав у своєму перекладі фрагменти праць «De la grammatologie» (1967), 
«Positions» (1972), «Le dissemination» (1972), «La voix et le ph6nom6ne» (1967). 1988 
цей же автор видав антологію текстів Дерріди під назвою «Pismo filozofii».

В нашій праці широко використовуємо інформацію, що міститься в заз
начених виданнях. Однак прагнемо насамперед звертатися до оригіналів. Наша 
праця є своєрідним вибором: розглядаємо думки Дерріди про літературу. 
Тож пильніше приглядаємось до пізніших праць філософа, де цим питанням 
приділена особлива увага. Цей розділ дещо відходить від поетики всієї книги, 
що є наслідком нетрадиційного стилю самого Дерріди. Намагаючись наблизи
ти до читача його мислення про літературу, часто вдаємося до короткого 
викладу книжок філософа, в принципі уникаючи — як і він сам — синтетично
го огляду. Такий огляд читач знайде у статтях Бужинської та Нича.

2. Див.: Derrida J. La dissemination. -  Paris, 1972. -  P. 51.
3. Derrida J. Positions. — Paris, 1972. -  P. 36-37. Цю модель репрезентував 

P. Якобсон, з яким Дерріда дискутує в «De la grammatologie» (с. 78-81).
4. Див. там же. — С. 38. Дерріда приймає з семіології де Сосюра концеп

цію значення як різниці.
5. На тему опозиції difference / difference Дерріда пише в «Positions» (с. 37- 

41) та в «Marges de la philosophia». Цікавий аналіз мовної гри, пов’язаної з 
терміном «differance» подають Т. Рахвал та Т. Славек у книзі «Maszyna do 
pisania» (с. 31-35), також французький дослідник: Bennigton G. Jacques Derrida. 
-Paris, 1991.-P . 70-82.

6. Див.:. Derrida J. Positions... -  P. 46.
7. Derrida J. De la grammatologie. -  Paris, 1967. -P. 82.
8. Див.: Rachwai T.,SlawekT. Maszyna do pisania.— Warszawa, 1993.-S. 146-147.
9. Derrida J. L’Ecriture et la difference. -  Paris, 1967. -  P. 335.
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10. На тему загального тексту (texte g£n£rale) Дерріда висловлюється в 
«Positions» (с. 82).

11. Див.: Austin J. L. How to Do Things with Words. -  Oxford, 1962 
(польський переклад: Jak drialal slowami // Austin J. L. M6wienie і poznanie / Przel. 
Chwedericzuk B. -  Warszawa, 1993); Searle J.R. Czynnogci mowy / Przel. Chwedeficzuk 
B. -  Warszawa, 1987. Див. також переклади праць Дж. Р. Сіерля, Р. Оманна, 
М.С. Бердслі в часописі «Ратфпік Literacki» (1980. -  Z. 2) під спільним заго
ловком: Теогіа akt6w mowy a badania literackie. Див. також: Tomasik W. Теогіа 
akt6w mowy a iiteratura // Po strukturalizmie. Wsp6lczesne badania teoretyczno-literackie 
/ Red. Nycz R. -  Wroclaw, 1992. З теоретиками актів мови Дерріда полемізує в 
«Marges de la philosophia» та в «Limited Inc. -  Illinois, 1988». На цю тему пише 
французький дослідник: Frank М. La loi du langage et l’anarchie du sens. A propos 
du d6bat Searle-Derrida // Revue Internationale de la Philosophie. -1984. -  No 4 (151).

12. Див.: Grice P. H. Logika a konwersacja / Przel. Stanosz B. // J$zyk w gwietle 
nauki. -  Warszawa, 1980.

13. Derrida J. De la grammatologie... -  P. 227.
14. Див.: Derrida J. Marges de la philosophia... -  P. 389.
15. Див.: BurzyAska A. Dekonstrukcja jako krytyka interpretacji...; Buzzyrtska A. 

Dekonstrukcja, ргбЬа krytyczego bilansu // Po strukturalizmie...
16. Див.: Derrida J. La dissemination... -  P. 257-316.
17.Див.: Derrida J. Positions... -  P. 45-46.
18. Derrida J. De la grammatologie... Ha c. 70-73 Дерріда покликається на 

філософію Чарльза Сендерса Пірса, який казав, що інтерпретантом знаку є 
поняття чи інший знак, а не означуваний предмет.

19. Derrida J. De resprit. Heidegger et la question. -  Paris, 1987. -  P. 35.
20. Див.: Derrida J. Positions... -  P. 56-60.
21. Див.: Derrida J. La dissemination... -  P. 250.
22. Дерріда покликається на триціннісну логіку Курта Гьоделя, який ввів 

категорію нерозв'язного речення (proposition ind6cidible). Це речення, яке сто
сується системи аксіом, що організовують якийсь комплекс, але саме воно не є 
дедуктивним наслідком цих аксіом і разом з тим не суперечить їм; відносно 
них воно ані істинне, ані хибне. «Tertium datur. Без синтезу». Derrida J. La 
dissemination... -  P. 248-249. Див.: Nycz R. Dekonstrukjonizm w teorii literatuiy...

23. Див.: Derrida J. Positions... -  P. 94-95.
24. Див.: Derrida J. Introduction & I’Orgine de la gdometrie de Husserl. -  Paris, 

1962.-P. 104-110.
25. Див. есей «La double s&nse», що входить у «La dissemination», особливо 

c. 2 1 1 -220.
26. Heidegger M. Nietzszhe: 1. -  Paris, 1971. -  P. 159-163; Derrida J. La 

dissemination... -  P. 222-223.
27. Див. La double seanse... -  P. 201.
28. Там же. -  C. 252-253.
29. «La dissemination» — це назва есею про Соллерса; цей текст дав назву 

усій книзі.
30. Див.: Derrida J. La dissemination... — P. 397.
31. Див.: Genette G. Palimpsestes. La litterature au seconde degre. -  Paris, 1982.
32. Див.: Derrida J. La dissemination... — P. 359.
33. Див.: Derrida J. Positions... -  P. 94; Derrida J. La dissemination... — P. 403.
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34. Тут виникає асоціація з сссєм: Sontag Susan. Przeciw interpretacji (1961) 
/ Przel. Olejniczak M. // Literatura na Swiecie. -  1979. -  Nr 9.

35. Див.: Derrida J. La dissemination... — P. 405. Польський переклад K.Мо
равського (1916) більше підкреслює моральний сенс висловлювання Едипа. Ра
дикально відмінні переклади ніби підтверджують переконання Дерріди, а надто 
американських деконструкціоністів, що текст не має сталого сенсу і що кожне 
відчитання є «недочитанням». Див. закінчення цього розділу. Постать Едипа 
(і Антігони) згадується також в «Glas».

36. Derrida J. Ulissd gramophone. Deux most pour Joyce. -  Paris, 1987. -  P. 38.
37. Див. наприклад: «Він відбиває з граничною виразністю всю вавилонсь

ку (babelienne) пригоду книжки, а ліпше сказати — її вавилонську оберненість. 
And shall not Babel be with lebab? Паліндром повалює Вавилонську вежу. Каже 
він також: книга» в ірландській мові lebab означає ліжко, a leabhar — книгу —
З.М.) Там же. — С. 38. Мотив Вавилонської вежі з’являється в найрізно- 
манітнішніх варіаціях у «Finnegans Weke». Дерріда пише, що першим вели
ким деконструктором був Бог, який заборонив будову (construction) вежі, 
призвів до сум’яття в одномовній спільноті. Філософ часто посилається на 
відповідний фрагмент з «Genesis». Проте важко сказати, зацікавлення цим 
мотивом виникло з любові Дерріди до творчості Джойса чи сприйняття світу 
як мерехтливого розмаїття мов та їх текстової взаємодії викликало зацікав
лення цим письменником. В будь-якому випадку Джойс виявляться практич
ним деконструктором метафізики, в яку ще був занурений Гуссерль і відлун
ня якої відчутні в аналітичній філософії.

38. Див. там же. — С. 84.
39. Див. там же. — С. 82.
40. Таємниче слово «Schibboleth» має в арамейській та давньо-єврейській 

традиції багато значень (ріка, колос, галузка оливи), але окрім цих значень 
денотує воно «проходження». В цьому останньому значенні воно цитується 
— поруч з «non passaran» — у віршах Целана.

41. Див.: Schibboleth... — Р. 88-89.
42. Derrida J. Syngowane Ponge / Przel. Cichowicz S. // Literatura na Swiecie. -  

1988. -  Nr 8-9. -  S. 303. Процитуємо тут фрагмент міркувань Дерріди, де він 
торкається складної проблеми мімезису як мотивації мовного знака: торкаю
чись, все ж нічого не розв’язує. «Сам так не вважаю, а коли б вважав, що якісь 
слова можуть виявитися здатністю наслідування своєї теми й надання голосу 
речам (тут річ — це Франсіс Понж), то мав би в назві «мімезис» підставу для своєї 
атаки». Атака стосується не конкретної особи чи інтерпретації, а проблеми. «Саме 
атаки (але то вже інше питання); ніби брався б за когось, хто тут присутній 
носить таке ім’я, таке прізвище і то носить його на всі лади, які б я спростовував» 
(с. 302). Пор. міркування Жене стосовно присутності у творах власного імені, 
наявні в «Glas» (Paris, 1974), с. 51-55.

43. Див. там же. — С. 312.
44. Див. там же. — С. 317.
45. Cinftma-arte. Transit. Intellectuels -  de quoi j’me m£le? -  7.11.1993. Трансляція 

зустрічі «Carrefour des ecrivains» у Страсбурзі. Варто додати, що восени 1993 
року Дерріда видав у «Editions Galile6 > книгу «Les spectres de Marx», присвяче
ну присутності марксівських утопій в добу «посткомуністичну».

46. Див. відому працю Джонатана Куллера «Про деконструкцію» («Оп 
deconstruction») (прим.1), де проникливо показано обмеження й перспективи 
філософії Дерріди в літературних дослідженнях та її американську рецепцію.



ГЕНЕТИЧНА КРИТИКА
Єдині квіти, які збираю, це мета

фори.
Густав Флобер

На одній з конференцій [1], присвячених автобіографії, Філіп 
Лежен зазначив, що не можна писати вартісної студії про якийсь 
твір без розгляду рукописів цього твору. І самокритично додав, 
що сам колись так вчинив, публікуючи працю «L’ordre du r6cit dans 
Les mots de Sartre» (1973), що становить один з розділів його про
грамної книги «Le pacte autobiographique». Пізніше знайомство з 
чернетками роману дозволило йому перевірити гіпотези, висунуті 
в «Le pacte autobiographique». Зіставлення було дуже цікаве.

У 1973 році Лежен писав, що лад «Слів» («Les mots») удає хро
нологічне розташування, насправді він визначається діалектикою, 
яка не має нічого спільного з часовою послідовністю. Сартр 
співвідносив із своїм дитинством ситуацію, в якій опинився в соро
кових роках, творячи власну версію екзистенційної філософії.

З 198S року Лежен працює разом з групою співробітників у 
Institut des Textes et Manuscrits Modemes (ITEM) над рукописами 
«Слів». Виявилося, що роману, який налічує 213 сторінок, переду
ють матеріали й чернетки, розміщені більш як на тисячі карток. 
Опрацювання цього досьє — мета праці колективу — налічує вже 
понад 800 сторінок.

Що дав Лежену аналіз рукописів Сартра? Насамперед дав змо
гу вивчити ті шари тексту, які — випущені в книжковому виданні -  
все ж визначали його сенс. Наприклад, письменник свідомо вилучав 
з оповіді про своє дитинство ті епізоди, які суперечили його концепції 
письма, витвореної в дозрілому віці. У чернетках Лежен відкрив план 
роману, який нагадував текст есею «Що таке література» (1947). Вия
вилося, що «Слова» — це не живо писана історія, а роман з тенден
цією. Рукописи довели, що малому Полю були нав’язані переконан
ня, цілком далекі від його дитячих радостей і переживань.

Вивірення попередніх гіпотез супроводжувалося іншими цінни
ми несподіванками. Дослідження рукописів дозволило вловити 
ритм праці письменника, побачити завдання, які він собі ставив, та
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результати, яких осягнув. Отже йшлося про відтворення процесу 
писання.

Це розповів Лежен після дев’ятилітньої праці над чернетками 
«Слів». Два його висловлювання розділяє 20 років. Перша поло
вина сімдесятих років була, як пам’ятаємо, тріумфом ергоцентрич- 
них методів: тематичної критики, close reading, але насамперед 
структуралізму. Філіп Лежен, визначний фахівець в галузі авто
біографії, аналізував прозу Сартра як завершений літературний 
текст, викінчену структуру, визначену іманентною, незалежною від 
«життєвого матеріалу» логікою. Якщо виходив поза текст, то лише 
посилаючись на інші тексти Сартра, опубліковані філософські праці 
та давані по виданню «Слів» інтерв’ю. Побудова цієї автобіографії 
становила для нього загадку, саму по собі гідну зацікавлення. 
Пізніше предмет дослідження лишався тим же: це роман Сартра. 
Але мета радикально змінилася: вже не об’єктивна структура тек
сту, а його писання стало проблемою вивчення. Відтак змінився і 
сам об’єкт: опублікований текст «Слів» потонув у цілій масі мате
ріалів, які становили «претекст» твору. Структураліст став гене
тичним критиком.

1

Термін «генетична критика» звучить аж надто традиційно: асо
ціюється з дослідженням впливів та залежностей, з позитивізмом, 
біографізмом та психологізмом, а в ліпшому випадку зі структур
но-генетичним методом Люсьєна Гольдмана. Одним словом, з 
напрямками, проти яких у XX столітті спільно постали феномено
логія, формалізм та структуралізм.

Однак ідеться про щось цілком інше, про ідеї, що їх ретрос
пективно виклав Лежен на своїй конференції про «Слова». «Гене
тична критика» є гаслом великої групи дослідників, які працюють 
в Instytut des Textes et Manuskrits Modemes, що функціонує в сис
темі Centre National de Recherches Scientifiques та Bibliothfcque 
Nationale в Парижі. ITEM був заснований у 1982 році як продов
ження існуючого з 1972 року Centre d’Analyse des Manuscrits. Пра
ця над рукописами, насамперед над їх транскрипцією й публіка
цією велася ще з 1968 року групою, що займалася спадщиною Г. 
Гайне. Коли групою «манускриптологів» почав керувати Луї Ей, 
з’явилися перші спроби теоретизації. У 1977 році з’явилася колек
тивна книжка «Essais de critique genftique» (редактор Ей). В ній
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містилися статті відомих французьких літературознавців, таких як 
Анрі Міттеран, Раймонд Дебре-Женет, Жан Белльмен-Ноел, при
свячені методологічним аспектам праці над рукописами. У 1978 році 
в Угорщині було організовано міжнародну конференцію, де окрім 
господарів були присутні німецькі текстологи (Гюнтер Мартене, 
Зігфрід Шайбе) та російські (Людмила Смирнова, Лідія Євстигнєє- 
ва-Спиридонова). З французького боку брали участь Луї Ей, Алму 
Грезійон (довголітня, директорка ITEM), Жан-Луї Лебрав, Жан 
Бепльмен-Ноеп. Збірник матеріалів тієї конференції під назвою «Avan- 
texte, texte, apits-texte» з’явився у спільному французько-угорському 
виданні 1984 року. У 1987 році відбулася конференція французька- 
російська: доповіді цієї конференції опубліковано 1988 року в томі 
«De la gendse du texte litt&aire. Manuscrit, auteur, texte critique».

З інших, пізніших публікацій варто зокрема згадати: De la lettre 
au livre. S&niotique des manuscrits litttraires. -  Paris, 1989; L’6criture et 
ses doubles. Gendse et variation textuelle. -  Paris, 1991 (редактор обох 
збірників Л. Ей); Le texte et I’ordinateur: les mutations du lire -  dcrire 
/ Red. Anis J., Lebrave J. -  P. -  Paris, 1991; Geneses du roman contemporain. 
Incipite et entree / Red. Boie B., Ferrer D. -  Paris, 1993. Восени 1992 року 
з’явився перший номер квартальника «Genesis. Manuscrits. 
Recherche. Invention. Revue intemationale de critique genetique» зі 
статтями Грезійон, Лебрава, Лежена, Дебре-Женет та оригіналь
ними текстами Жоржа Перека й Мішеля Бютора.

Восени 1992 року Заклад теорії літератури й поетики Варшавсь
кого університету організував конференцію «£criture / Писання». З 
французького боку прибули Луї Ей та Бернілд Буа, з Канади — 
Поль Вишинський. Зофія Стефановська та Єжи Парві репрезенту
вали проект видання «Паризьких лекцій» Міцкевича на основі сте
нографічних записів. Галина Сувала виголосила доповідь про чер
нетки Золя. Станіслав Маковський аналізував рукописні версії 
ліричних поезій Словацького, а Анджей Лям оглядав рукописи 
Георга Тракля під кутом зору перекладача його поезії. Зофія Міто
сек говорила про чернетки «Брам раю» Анджеєвського, а Тадеуш 
Комендант про вірш-рукопис Тадеуша Ружевича. Ей окреслив 
проект семіотики рукописів, Буа міркувала про відношення поезії 
й прози, а Вишинський представив своє видання канадського по
ета Неллігана. У 1994 році в Кракові з’явилася книжка Станіслава 
Яворського «Pisze, wife jestem» («Пишу, отже існую»).

В колективі ITEM працюють групи, що займаються рукопис
ною спадщиною окремих письменників, зокрема Золя, Флобера, 
Вал ері, Пруста, Сартра, Арагона. До студій залучаються літерату
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рознавці Б. Брюн, Ф. Лежен, Ж. Белльмен-Ноел (автор важливої книги 
«Texte et avan-texte. -  Paris, 1972», розробляє психоаналіз літератури), 
Р. Дебре-Женет (структуралісгка, дослідниця прози Флобера), мовоз
навці (А Грезійон, Ж.-Л. Лебрав), інформатики, фахівці з галузі оп
тики. Варто зазначити, що вони пов’язані з ITEM не так інституційно, 
як по-суті. Але цей інститут вже спромігся виховати власних «манус- 
криптологів», таких як Ерік Марті — дослідник рукописної спадщи
ни Пруста, чи П’єр-Марк де Біазі — видавець «Carnets du travail» 
Флобера (1988). «Генетичні видання» вже згаданих нотатників Фло
бера, «Cahiers» Вал ері (Н. Селерет і Ю. Робінсон-Вапері, 1987), «Carnets 
d’enquete» Золя (А. Міттеран, 1986) засвідчують інтенсивну працю й 
пошуки. Вказують водночас на формування методу, який напевно ж 
не прагнув постати ще однією теорією літературних досліджень, спи
раючись переважно на практику (дослідницьку, видавничу), а проте 
вніс до актуального стану цих досліджень певний оптимістичний ню
анс, відкриваючи несподівані перспекшви.

Як звичайно у сфері, що єднає дослідників з попередніми по
лями їхніх зацікавлень, тут співіснують різноманітні тенденції, різні 
питання ставляться у зв’язку з рукописами та різні висновки роб
ляться з приводу їх досліджень. По-різному розуміється й сам ру
копис. Однак є кілька важливих положень та опозицій, що єдна
ють усіх представників генетичної критики. Варто їх подати.

Почнімо з опозицій:
1. Спротив текстології. Всупереч філологічній та видавничій 

практиці дослідження рукопису не служить встановленню оста
точної — найточнішої — версії твору. Не йдеться і про з’ясуван
ня неправильності видання чи непорозумінь, пов’язаних з дру
карськими й інтерпретаційними помилками. Варто все ж додати, 
що сам метод формувався в роботі над рукописами Гайне, тож 
мав якийсь стосунок до традиції німецької текстології, близької 
Б. Буа чи А. Грезійон.

2. Дослідження документів писання не служить також відтво
ренню культурної, історичної чи психологічної атмосфери, яка 
спричинилася до появи твору. Коли в рукописі наявні символи, то 
вони цікавлять дослідників як зосередження сенсу, які множаться й 
міняться в процесі писання, а не з огляду на їх семантичне багат
ство чи артикуляцію індивідуальної psyche. Французькі генетики 
рішуче відмежовуються від герменевтики, як XIX століття (Шлає- 
рмахер, Дільтей), так і сучасної (Рікер, Гадамер).

3. Проти структуралізму. Відома фраза Мішеля Фуко «Неваж
ливо, хто говорить» (бо через кожне висловлювання промовляє
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безособовий дискурс) заперечується. А. Грезійон пише, що в міру 
розвитку тенденцій структуралізму дивляться на висловлювання 
(enonciation) з перспективи висловлення (бпопсе). Як пам’ятаємо, 
така позиція характерна також для деконструкціонізму, де якийсь 
«загальний текст» (texte g£n6ral) має генерувати конкретні, індивіду
альні вислови. Генетична критика прагне досліджувати процеси вис
ловлювання такими, якими вони зафіксовані в різноманітних версі
ях чернеток [2]. Індивідуалізація творчого процесу однак не означає 
повороту до міркувань про інтенції автора. Останні враховуються 
тоді, як лишають матеріальні сліди — записи. Біазі твердить:

Автор індивідуалізується однаковою мірою як характером свого почер
ку, особливостями скорочень, так і способом освоєння матеріального просто
ру листка, на якому він пише, а також тим, як він розпоряджається сукупні
стю писаних сторінок [3].

Тож вказаний метод можна визначити як постструктуральну 
течію. Використовуючи набутки лінгвістики, семіотики, наратології, 
тематології, інтертекстуалізму, він прагне «зруйнувати» скамені
лий механізм, яким була категорія літературної структури, пока
зати шляхи генерування сенсу, які мають небагато спільного з інди
відуальним переживанням, а радше документують культурні 
уподобання письменника, його читання чи засвоєні зразки писан
ня. Попри всі спротиви генетики перейняли від структуралізму 
переконаність, що письменство — це гра, яка спирається на прину
ки й умови. Прагнуть відтворити цю гру, аналізуючи перипетії 
виникнення текстів.

Опозиція стосовно текстології, герменевтики й структураліз
му все ж не означає заперечення цих тенденцій. Генетична критика 
уявляється як метод глобалізації, який вивчає продукування тек
сту й процес народження сенсу [4]. їй близька переконаність, що 
письменство — це не передача готових, раніше наявних значень, а 
праця, що їх творить. Цю переконаність вона розділяє з інтертек- 
стуалізмом та деконструкціонізмом.

Тепер кілька позитивних тверджень, а радше визначень основ
них термінів, які становлять дослідницьку мережу методу.

Г е н е т и к а :  якщо під генетикою розуміти науку, що зай
мається дослідженням спадковості й мінливості живих організмів, 
то зв'язок з нею нашої генетичної критики є лише опосередкова
ний. Йдеться не про спадковість (хіба що малася б на увазі літера
турна традиція), а генеза розуміється як процес виникнення тексту. 
Ей повторює за Новалісом: «De l’engendrg renatt l’engendrement [на
роджене відроджує процес народження]» [5]. Генеза -  це комплекс
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умов, які уможливили виникнення й розвиток певного явища та 
визначили спосіб його виникнення й розвитку. З-поміж цих умов 
генетичну критику цікавлять лише обмеження, пов’язані зі спону
ками писання і лише тоді, коли вони лишаються зафіксованими в 
різного роду рукописах. Екзогенеза означає в цьому випадку су
купність суспільно прийнятих норм висловлювання: не лише мов
них систем, але й поетичних кліше, стереотипів публічної думки, 
колективних переживань і читань, продиктованих літературною 
культурою. Екзогенеза в принципі не цікавить дослідника руко
писів, але — як показав Мітгеран на прикладі писань Золя — куль
турний генотип визначає сам процес літературного творення, яке є 
прийняттям, діалогом чи боротьбою з тим, що d£j& vu, d£j& lu, d£jd 
su [вже бачене, вже читане, вже пізнане] [6]. Багато матеріалів, що 
становлять екзогенезу, лишається в нотатках і чернетках, не входя
чи до твору, і власне в зв’язку з цим ними повинні займатися істо
рики літератури. Ендогенеза — те, що по-суті притягає «мануск- 
риптологів», це трансформації тексту від першого начерку до чис
товика з усіма слідами праці писання [7].

Л і т е р а т у р а  розуміється як писання (Venture). Генетики 
повторюють за Роланом Бартом: «під літературою розумію не так 
певну сукупність або послідовність творів чи сферу діяльності або 
предмет викладання, як граф, складений зі слідів певної практики: 
практики писання» [8].

Т в і р  (ouvrage) розуміється як індивідуальний запис, опублі
кований під чиїмсь ім’ям (ім’ям письменника). Обсяг тут не має 
значення: це може бути книга, стаття, вірш, за умови наявності 
початку (назви) і кінця [9].

Т е к с т  — усе те, що виявляє здатність до внутрішньої структу- 
ризації, досить сильної, аби протистояти попереднім структурам 
(мовним, суспільним, психічним) [10]. У цій дефініції найважливі
шими рисами є відокремлення та внутрішня структуралізація — вла
стивості, які протиставляють текст як завішену значиму цілісність 
(художній предмет?) відкритому й плинному процесу писання.

«А v a n t - 1 е х t е» («передтекст?») — це наріжна для генетич
ної критики категорія, що охоплює всю сукупність документів: но
татки, плани, сюжети, чернетки, правки, чистовики, що матеріаль
но передують тексту [11].

«А р г Ь s - 1 е х t е» («післятекст?») — чергове, виправлене чи 
змінене автором видання певного тексту.

Рукопис — це визначення не зовсім ясне. Згідно з методом має 
стосуватися всіх записів, що передують тексту (отже «передтексту»).
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Проте Белльмен-Ноел пише, що рукопис — це такий етап певного 
запису, який служить основою для друку. Очевидно, це чистовик 
(Mis au net, manuscrit d^finitif). Це практично остання версія тек
сту, стан, у якому завершене писання стає твором [12].

Ч е р н е т к а ( у  французькому звучанні «брюльйон», в семан
тичному полі цього слова — «туман», «сварка», воно вказує на 
видимий безлад, бродіння) — вказує на відміну від інших елементів 
«передтексту» на загалом якусь версію твору (тексту). Чернетка 
відзначається багатомірністю: розташування слів та правок відда
ляється від односпрямованості (лінійності) готового тексту. Поси
люваний безлад зумовлює читання чернетки в багатьох напрям
ках, навіть коли вона міститься в межах двомірної сторінки [13].

Суб’єкт писання в генетичній теорії не автор (auteur), а 
с к р и п т о р  (scrip teur). Цей термін, більш нейтральний, ніж 
визначення «письменник» чи «автор», не свідчить про талант чи 
літературну цінність студійованого документу і не містить теле
ологічної конотації [14] .

Скриптор пише, як адресант говорить. Проте між цими су
б’єктами наявна важлива опозиція: писання — це творення сенсу, а 
не висловлення готових значень. Робота пера непорівняльна з мов
ленням. Інше протиставлення — це скриптор і читач (lecteur). Руко
писи фактично читають дві особи: дослідник-аналітик, суб’єкт 
зовнішній щодо акту писання, розшифровувач його слідів, та той, 
хто пише,— скриптор: в мить внесення змін, в час остаточного прий
няття тексту він є читачем свого запису. Генетична критика обгрун
товує тезу про єдність процесу писання й читання (6criture-lecture).

Наступні терміни пов’язані з дослідницькою та видавничою 
практикою.

М а н у с к р и п т о л о г і я  згідно з семіотичнмим словником 
є дисципліною, що займається дослідженням рукописів, зокрема 
текстів і документів праці певного автора. Проте в коло зацікав
лень тут не входять рукописні книжки, впорядковані середньові
чними копіювальниками [15]. Генетичні критики рішуче відме
жовуються від телеологічних підходів, властивих давній мануск- 
риптології, яка загалом мала на меті встановлення правильної 
версії тексту, трактуючи чергові рукописи як недосконалі варіан
ти остаточного тексту. Для цих дослідників кожен текст важли
вий, можна навіть сказати, що найменше береться до уваги чис
товик. Версії, що накладаються й схрещуються, чернетки й плани 
дозволяють вловити висловлювання in statu nascendi (6nonciation 
in statu nascendi) [16].
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Праця манускриптолога має три етапи:
1. Розгляд та описання матеріальної інформації, яку містить 

документ: аналіз паперу, чорнила й водяних знаків, відкриття слідів, 
палімпсестів тощо. Визначення меж тексту.

2. Розшифрування й транскрипція текстового матеріалу; з’я
сування графічних знаків, зафіксованих і розпорошених в записі, 
вивчення манери письма.

3. Інтерпретація можлива лише після попередніх двох етапів. 
Вона проходить у різних напрямках, від літературної критики й 
мовознавства через психоаналіз, соціологію й соціокритику аж до 
критики ідеології.

Слово п р а в к и  (corrections) генетичні критики неполюбля
ють, бо воно ніби передбачає врахування лише остаточного тексту 
і сприйняття чернеток як невдалих спроб на шляху до нього. Тож 
замість правок йдеться про зміни (changements), підкреслюється, 
що цей вираз не містить телеологічних конотацій. Виділяють чо
тири різновиди змін: додавання якогось елементу; видалення без 
заміни закресленого слова іншим; субституція — замість закрес
леного елементу вноситься інший; переміщення [17].

Генетична критика неполюбляє слова в а р і а н т, бо воно теж 
передбачає телеологію фінального тексту, зразка, слабкими відміна
ми якого є начерки та чернетки. Та все ж мусить це визначення 
прийняти, називаючи варіантом усе, що змінюється в певний мо
мент «передтексту», від першого начерку до чергових видань. Ко
жен варіант значимий.

2
До яких відкриттів призводить праця над рукописами? Яку 

користь може вона принести, наприклад, історії літератури?
1. У випадку дослідження текстів анонімних, нез’ясованих ча

сових меж вивчення паперу, друкарських особливостей, полів, зна
рядь писання дозволяє орієнтовно визначити дату появи запису, а 
в порівнянні з іншими манускриптами — часом і автора.

2. Встановлення дати рукопису суттєве також у випадку, коли 
автор відомий; зміна датування впливає на історичне уявлення про 
письменника.

3. Аналіз оптично-цифровий [18] дозволяє відрізнити досте
менний почерк автора від почерку його секретаря чи копіюваль
ників. Графологія служить доказом авторства чи підробки.

4. Вивчення рукописів вивіряє гіпотези щодо способів писан
ня певного твору. Наприклад дослідження чернеток «Journal italien»
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Клоделя заперечило підтримуване автором уявлення про «момен- 
тальність» запису, типову для подорожніх нотаток, і дало змогу 
констатувати, що це свідомо запланований твір, писаний вже після 
повернення з Італії. Докази підтвердилися також аналізом паперу, 
пера й чорнила.

5. Новочасно манускриптологія випрацьовує методи відчитан- 
ня текстів нечитальних, стертих чи понівечених. Тут вона набли
жається до палеографії. Цінність такої роботи для історії літерату
ри важко переоцінити — наприклад, Флобер лишив кілька тисяч 
сторінок рукописів, з яких лише чверть було можливо прочитати. 
Видання «Carnets de travail» письменника, здійснене Біазі, стало 
можливе якоюсь мірою завдяки такій «прояснюючій» праці.

6. Особливим внеском до історії літератури є так звані гене
тичні видання [19]. На противагу виданням критичним, добре відо
мим філології й текстології більше століття, грунтованих на ви
данні готового тексту, доповненого в примітках даними з різних 
джерел, зокрема й рукописних, генетичне видання полягає в публ
ікації всього «передтексту», всіх приступних слідів писання певно
го твору. Слід зазначити, що таке видання ніколи не є механічною 
сумою відкритих документів; спирається на певну інтерпретацію 
oeuvre письменника.

Праця видавця складається з трьох фаз:
— і н в е н т а р и з а ц і я .  Йдеться про розташування руко

писів згідно з певними засадами: хронологічними, тематичними 
чи стильовими. Біазі пише про генетичну класифікацію, яка зважає 
на дати певного рукопису, точніше його окремих частин, та класифі
кацію телеологічну, здійснювану під кутом зору готового твору. Бер- 
нар Брюн, який працював над виданням нотаток Пруста, пропонує 
сюжетне розташування: сгруктуралізацію сукупності рукописів відпо
відно до розвитку фабули, максимально наближаючи різноманітні і 
в різний час виниклі версії того самого мотиву, видання, образу. 
Йдеться також про поділ на абзаци, розділи, частини: тут багато зале
жить від самого видавця, який не раз вимушений подавати власну 
сегментацію та впорядковувати розрізнені— не опубліковані— урив
ки письма [20]. В інвентаризації може стати в пригоді матеріал ма
нускрипту; наприклад, вирвані з того самого зошита листки, розпо
рошені чи скупчені в різних місцях тексту (також в різних сегментах 
фабули) свідчать про появу різних мотивів у той самий момент пи
сання і тих самих мотивів у різні моменти творення.

— о р г а н і з а ц і я  р у к о п и с і в  у т о м и .  У якій 
послідовності належить їх друкувати? Згідно з вимогами генетич
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ної чи телеологічної класифікації? Виявилося, наприклад, у ході дос
ліджень в Atelier Proust, що перша версія «Віднайденого часу» з’яви
лася перед томами «В бік Германтів» та «Ув’язнена». Тож розташу
вання рукописів є інтерпретацією твору Пруста. Від ініціативи дос
лідника залежить, чи долучаться до генетичного видання листи або 
коментарі сучасників; видання може розростатися нескінченно.

Поки що такі побоювання є суто теоретичними: ще не вдалося 
«генетично» видати жодного немалого за обсягом твору. Найбіль
шим досягненням тут є видання «Простого серця» й «Куреня Свя
того Антонія» Флобера. Книга Белльмена-Ноеля «Le texte et l’avant- 
texte» є аналізом 40 версій одного вірша Оскара Мілоша.

— т р а н с к р и п ц і я  р у к о п и с і в .  Це найважча фаза. 
Дослідник-видавець повинен зберегти розташування рукопису, вод
ночас пристосовуючись до умов друку. Це зумовлює кілька мож
ливостей:

а. Запис відповідно до практики критичних видань, тобто спро
ба встановлення — на основі манускрипту — відносно когерент
ного тексту, оснащеного примітками, в яких подаються варіанти 
(слів, речень, абзаців). Так вчинив із записниками Пруста Філіп 
Колб [21].

б. Так зване динамічне видання, яке пропонує Брюн, критику
ючи Колба, полягає в лінійному записі, де враховуються правки, 
зміни й варіанти. Так поданий текст має риси монтажу й увираз
нює потенційність письменницьких рішень. Ясна річ, таке відтво
рення рукописів вимагає друку, який би дозволив читачеві-нефах- 
івцю розпізнати зміни, правки, додатки й викреслення [22]. Дина
мічне видання в певному сенсі нагадує телеологічну публікацію, 
запропоновану Біазі.

в. Так зване видання дипломатичне (diplomatique; термін по
ходить від «дипломатики» — науки про документи). Воно здаєть
ся найбільш слушним — враховує типологію рукописів, а водно
час містить друковану транскрипцію всіх письменницьких версій. 
Та знову виявляється неможливим стосовно рукописів об’ємних 
творів; найліпше тут презентується продукування ліричних творів.

г. Так зване автоматичне видання, принципи якого опрацьо
вують Грезійон та Лебрав. Послуговуючись методами інформати
ки, ці дослідники прагнуть укласти списки правок, субституцій та 
закреслень, творячи різновид парадигми, яка б синхронно подава
ла всі текстові операції. Лінгвісти з ITEM умисно дезорганізують 
текти рукописів, аби реконструювати моделі виборів та спроб. Ре
зультати подібних дослідницьких операцій призводять до створення
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своєрідного банку даних, який може бути основою більш ретель
них досліджень лексики письменника, типу організації тексту 
(«type-tableau», «type-je»), мовного арсеналу митця [23].

Подібні дослідження явно виходять за межі генетичної критики 
й пов’язують — завдяки співвіднесеності з творенням тексту — гене
тичну поетику [24] з мовознавством. Це зближення у XX столітті не 
є новиною, проте замість зацікавлення лінгвістичною структурою  
готового літературного повідомлення мовознавці з ITEM тракту
ють творчий процес як різновид перформації (performance), яка ґрун
тується на певній специфіці [25]. Відкритою лишається проблема, чи 
ця специфіка полягає в опануванні того чи іншого із суспільно різно
манітних кодів вираження і тому легко впорядкувати її текстову ре
алізацію у відповідну парадигму, чи вона має характер цілком інди
відуальний, мотивований несвідомістю, а дослідник, розглядаючи 
її, нав’язує їй власну структуралізацію.

З

Таким чином приходимо до питань, яких генетична критика у 
своїх практичних починаннях щоправда уникає, але які з’являються 
в трактуваннях літературознавців, прихильних до цього спряму
вання. Це питання стосовно механізмів творчості; вже йдеться не 
про розгляд чи інтерпретацію процесу виникнення окремого тво
ру, а про осягнення причин, які зумовлюють зміни, закреслення й 
субституції, які призводять до того, що в ході писання одного тво
ру відбуваються суттєві жанрові трансформації — як це було у 
випадку Пруста: його «В пошуках втраченого часу» є наслідком 
трансформації есею «Contre Sainte-Beuve» у фабульну структуру. 
Психоаналітик і дослідник ідеології твердить на підтаві аналізу ру
кописів, що в своєму творі письменник сказав те, чого по-суті не 
хотів казати. Наприклад, Белльмен-Ноел пише, що в манускрипті 
немає нічого такого як індивідуальне psyche, як вираження влас
ного переживання; в роботі тексту кристалізується несвідомість, і 
відтак ми повинні говорити про психоаналіз тексту, а не про пси
хоаналіз автора [26]. У свою чергу Міттеран констатує, що пись
менство є несвідомим множенням ідеологічних структур, які вияв
ляються на рівні фразеології й фабульних конструкцій: порівнян
ня значень планів і задумів Золя, наявних в його рукописах, із 
суспільним значенням остаточного тексту вказує на піддатність 
письменника ілюзіям [27]. Теоретик літератури, аналізуючи мануск
рипти, віднайде в авторському змаганні з текстом не так відлуння
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фантазій, як проекцію лінгвістичних, риторичних, наративних і те
матичних моделей, як це зробила Дебре-Женет на прикладі матер
іалів, що становлять «передтекст» «Простого серця» Флобера [28]. 
Готовий твір називається «макіяжем рубців», але при тім не забу
вається, що ці рубці є наслідком зіткнення — свідомого чи несвідо
мого — із загальними зразками експресії. Тому програма генетич
ної критики так вабить мовознавців: процес писання, матеріалізо
ваний в різного роду нотатках та чернетках, дозволяє вловити за
гальні й переважно важкі для дослідження механізми висловлю
вання. Ці механізми набувають суб’єктивної конкретики, що дає 
змогу вивірити гіпотези й принципи генеративних теорій.

Прикметно, що — всупереч антиструктуралістичним деклара
ціям — генетична критика у своїх психоаналітичних, історико-літе
ратурних, теоретико-літературних та лінгвістичних реалізаціях 
знову губить з поля зору неповторне художнє творення. Суб’єкт 
писання — скриптор — врешті-решт мало різниться від «об’єкта 
творчих чинностей» [29], а практика графем розглядається як особ
ливий вияв різнорідної суспільної діяльності.

Перед читачем тверджень, які тут наводяться, неодмінно по
стає питання про предмет генетичної критики. Відповідь здається 
ясною: у цьому випадку йдеться не про літературний текст, не про 
готову художню структуру, а про реконструкцію процесу її ви
никнення. Ретельний спостерігач розвиває сумніви: для чого, з якою 
метою досліджується процес народження твору? Чи для того, аби 
висвітлити вже існуючий твір? Але ж це робили різні генетичні спря
мування від середини XIX століття. Чи по-суті не є так, що гото
вий твір, текст пояснює процес творення — як це відбувається у 
випадку телеологічних видань, які розглядає Біазі [ЗО].

Ці закиди небанальні, але також і небанальні відповіді готові 
на них у генетиків. Почнімо з видавничого досвіду. Яким чином 
слід вибрати зі стосу паперів, які лишилися після Паскаля, корпус 
тексту, який дістав назву «Думки»? Чому досі повністю не опублі
ковано такого важливого твору як «Король Дух» Словацького? 
Чому поважні текстологи донині сперечаються не лише про деталі, 
а й про принципи критичних видань текстів Норвіда? У всіх трьох 
випадках маємо справу зі схожою ситуацією: автор помер, лиша
ючи частину свого твору невиданою. З різних причин: смерть пе
рервала творчий процес, видавці не бажали друкувати певних 
текстів, вважаючи їх незрозумілими, поет знищив рукописи. Зав
дячуючи цілісною структурою тексту видавцям, мусимо постави
ти знак рівності між видавничою працею і працею творчою.

391



Цей факт, здається, підтверджує гіпотезу теорії літературної про
дукції. Текст — продукт праці письменника, входячи в процес об
міну, набуває властивостей, незалежних від інтенції автора, стає 
предметом діяльності колективних суб’єктів, таких як видавці, цен
зори, коректори, текстологи. Тож літературний твір у такому ро
зумінні є результатом колективної праці і механізми цієї праці (про
дукування в економічному сенсі) має досліджувати соціологія літе
ратури та соціокритика.

Проте ці галузі не приділяли уваги рукописам. їх досліджен
ня здатні пояснювати матеріальні, політичні й історичні умови суб
’єкта писання, але теорія літературної продукції ставить інші пи
тання. Наприклад, цікавиться тим, яким чином певні типи публі
кації роману (повністю, в газетах, в окремих випусках) впливають 
на структуру фабули [31]. Та значно більше цікавиться літератур
ним обігом та питанням літературної публіки. Літературне про
дукування в розумінні процесу виникнення індивідуального запи
су лишає поза полем своїх інтересів.

Проблема основного тексту, питання твору, реконструйова
ного на основі невиданих матеріалів, викликає питання більш 
суттєві. Йдеться про завершеність та відкритість творів мистецтва. 
Думки про «відкритий твір» особливо нагадали про себе в останні 
десятиліття XX століття. Умберто Еко, головний натхненник цих 
ідей, відкритість розумів подвійно: або як нескінченну піддатність 
твору різноманітним читання, або як цілеспрямовану мистецьку 
структуру, яка стимулює таке сприйняття [32]. У першому випад
ку ідеї Еко наближаються до естетики рецепції. В другому — зао
хочують певну інтерпретацію сучасного мистецтва. Критика, яка 
прагне під видимістю впорядкованого тексту відкрити безліч текстів 
потенційних, відповідає на виклик літератури, що шукає відкри
тих форм. Франсіс Понж, автор «Fabrique du рг6>, у відкритості й 
мобільності своїх поетичних текстів вбачає їх головну цінність. 
Реймон Кено в «Exercices de style» подає багато форм, у яких мож
на розповісти той самий анекдот. Книга є лише системою варі
антів, ніби цілісно переплетеним «передтекстом». Єжи Анджеєвсь- 
кий публікує «М’язгу» — текст, який важко назвати романом, бо 
складається він з двох версій інтриги, щоденника писання твору, 
планів та накреслень [33].

Динаміка рукописів ніби відповідає новому розумінню творів: 
і умисне незавершених, і тих, завершення яких криє різні сприй
няття, і зрештою класичних, гармонійних, повних, котрі — як 
філігранні оповідання Флобера — розпадаються при аналізі руко
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писів на покреслені листки, уривки і фрагменти, ніби доводячи, що 
фінальний текст-твір стабілізує нескінченну кількість текстів потен
ційних. В цьому сенсі генетики твердять, що прийнята сучасним 
літературознавством пара твір — читання має бути доповнена 
третім елементом: писанням (Venture).

Близька ідеям генетичної критики теорія «тексту як продук
тивності (productive dite texte)» Юлії Крістевої. Крістева твердила, 
що літературний твір — це система висловлювання, яка не лише 
сконструйована з багатьох семіотичних рівнів, а й містить у собі 
багато текстів. Твір засвоює, множить і трансформує означаючі види 
діяльності, типові для різних форм мови. Тому прикметою художніх 
текстів є нескінченна інтертекстуальність. Сенс твору, завжди неза
вершений та мерехтливий, постає на перехресті різних традицій. 
Та все ж його слід шукати в структурі твору, а не в читацькому 
сприйманні чи в слідах писання, таких як рукописи. Крістева гово
рила про генотекст, але ця «передтекстова» категорія цікавила її лише 
тоді, коли набувала актуалізації в творі [34]. У працях сімдесятих 
років Крістева не раз писала, що процес продукування літератури є 
таким же цікавим предметом дослідження, як сам твір; більше того, 
відкрито заперечувала концепцію літературної комунікації, що пе
редбачала обмін готових текстів як продуктів. Тож Белльмен-Ноель 
у книзі «Le texte et Pavant-texte» (1972) посилався на її ідеї. Проте ці 
посилання лишилися без відповіді з боку Крістевої.

А все ж, детально порівнюючи «Поезії» Лотреамона, «Думки» 
Паскаля та «Максими» Вовенарга, ця дослідниця могла б зверну
тися до рукописів «опального поета». За умови, що рукописи ці 
існують. Можна гадати, що коли б навіть існували, тогочасні ме
тодологічні горизонти не дозволили б Крістевій такого кроку. Її 
теорія «смислової продуктивності» була надто занурена в моделі 
й розв’язання структуралізму. Так само, як і її ідеї щодо інтертек
стуальності [35].

Проте новіша книга Крістевої «Le temps sensible. Proust et 
experience litt6raire» (Paris, 1994) свідчить не лише про те, що дослід
ниця еволюціонує, а насамперед про становище, яке генетична кри
тика займає в актуальних літературних дослідженнях. Крістева, 
простежуючи творення «В пошуках втраченого часу», цього разу 
щедро використовує рукописи й чернетки, зібрані в Bibliotheque 
Nationale. Посилається на видані А. Бенне й В. Брюном «Cahiers 
du temps retrouve» (Paris, 1982) та на опубліковані Ф, Колбом 
«Cahiers Marcel Proust» (Paris, 1976). Звертається до листування пись
менника, послуговується терміном «avant-texte», досліджує на
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підставі чернеток варіанти інтриги (наприклад, сварки Марселя з 
матір’ю), викреслені в остаточній версії. Ці трансформації, скоро
чення й закреслення своєрідно інтерпретує, вказуючи на напружен
ня між концепцією роману як естетичного Bildungroman та відкрит
тям сексуальних драм. Ці два протилежні підходи знаходить в ру
кописах, показуючи як умови написання (хвороба, близька смерть, 
пристосування до вподобань публіки) остаточно визначили суб
лімацію еротичного виміру твору. Вивчення рукописів дозволяє 
говорити про літературне продукування на найнижчих рівнях тек
сту: не лише наративному, а й лексичному та синтаксичному. Ана
лізуючи кілька варіантів останнього речення роману Пруста (за 
допомогою Бернара Брюна, видавця його «Carnets»), Крістева по
казує динамічну взаємодію роботи думки й руху синтаксису, ро
боти пера й мистецької вигадки [36].

Для генетичної критики особливо важлива думка про матері
альний характер письменства, про те, що сенс народжується в 
зіткненні задуму, пера й мови. Тому, як відзначалося, вона наго
лошує, що література є не передачею готового, раніше виробле
ного значення, а його копітким творенням. Цю думку генетична 
критика поділяє з деконструкціонізмом. І в цьому сенсі генетичні 
дослідження спростовують фоноцентричні ідеології: література — 
це справа письма, а не голосу, тож у знаковій, графемічній діяль
ності слід шукати її специфіку. Проте наскільки охоче генетики 
посилаються на праці Барта (наведені раніше поняття літератури 
як графу чи письменника-скриптора), наскільки їх дослідження час
то перебувають на стику з інтертекстуальністю, наскільки зрештою 
підтверджують тезу про відкритість тексту, настільки розвинута Дер- 
рідою філософія письма, здається, їх не цікавить. Так само вони 
байдужі до концепції дійсності як багатогранного тексту. Причина 
проста: дослідники з ITEM є практиками— відчитання й транскрип
ція рукописів завдає достатньо клопотів, аби не втручатися у великі 
філософії культури, навіть якщо вони могли б виправдовувати їхні 
дослідження [37]. З іншого боку — можна було б вдатися до виві
рення певних граматологічних категорій, таких як слід (trace, 
gramme), різниця — процес розрізнення (difference -  difference), щеп
лення (greffe) та письмо (Venture) через аналіз якогось з обраних 
Деррідою письменників, наприклад Малларме. Боїмось однак, що 
ці слова, наприклад «слід», означають у генетиці зовсім інше [38].

Художнє творення здавна було об’єктом зацікавлення дослід
ників літератури, психологів, звичайних читачів. «Манія іманент
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ності», введена в літературознавство феноменологами й структу
ралістами у XX столітті, відносно недовго тріумфувала в науці, 
досить швидко відхилена з позицій «трансцендентних», які спря
мовували зацікавлення вчених на теорію й практику комунікації, 
на питання сприйняття та по-різному трактовану проблематику 
літературної продукції. Ренесанс зацікавлень генезою літератур
ного твору означає їх істотну трансформацію. Творчість загалом 
цікавила дослідників як загадкова пригода духу. Розглядалася на 
підставі зізнань, листів, біографій і трактувалася як вияв обставин, 
зовнішніх щодо творення. Образи творення шукалися в самих тво
рах, а часто — надто в романтизмі — проголошуване письменни
ками стосовно мистецтва, таланту, особи творця трактувалося як 
вираження їх письменницької практики. Той же дух керував діями 
й пером письменника. Генетична критика підносить одвічну й цікаву 
всім проблематику, все ж обмежуючи її до вузької й дуже конкрет
ної сфери, якою є праця писання. Пригода духу замінюється (об
межується?) пригодою пера. Згідно з меланхолійним зізнанням 
Флобера: «Повертаюся до мого убогого, такого плаского й спок
ійного життя, в якому пригоди — це речення, а єдині квіти, які 
збираю, — метафори» [39].
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ПІСЛЯМОВА 
ДШ  ТРЕТЬОЮ БНДДНІШ

Раніше в останньому розділі «Теорій літературних досліджень» 
я писала, що долання відчуження в мистецтві й за допомогою ми
стецтва полягає в пробудженні критичної свідомості. Свідомість 
ця пробудилася досить швидко, лише не завдяки літературі. Криза 
комуністичної економіки та владного апарату, що нею керував, 
призвела в Польщі до суспільного зрушення, безпосереднім на
слідком якого стало утворення незалежних професійних спілок, а 
опосередкованим — і неминучим — повалення системи. Однак коли 
нині, з уже доволі тривалої часової перспективи, читаємо цей розділ, 
бачимо, що не всі висловлені там твердження належать минулому. 
Парадоксально, але наявну в працях Маркса і його наступників у 
XX столітті критику влади, ідеології та ідеологічних інституцій дер
жави, уречевлення індивіда в умовах новочасної економії, суспіль
ного й мистецького відчуження можна успішно застосувати до того, 
що омріяний ними лад вчинив із суспільством та людиною.

Думаючи про нове видання, мала намір перенести розділ про 
марксизм в місце, йому історично належне, десь між позитивіз
мом та Лукачем. Проте уважне й неодноразове перечитування цієї 
частини книги схилило до переконання, що проблематика, яку 
піднесли Брехт, Бенжамін, Горкгаймер, Адорно, і далі жива, як 
живі суперечності, які зроджуються на стику економії .та літерату
ри, політики й мистецтва.

«Теорії літературних досліджень» творилися в часи тріумфу 
двох наукових парадигм: марксизму й структуралізму. Науковість 
першої піддалася тотальному сумніву: деконструкція ідеології при
звела до повалення догм, ієрархій та систем цінності і спричинила 
відплив дослідників у сфери, позначені релятивізмом, асистемні- 
спо, іронією, яка часто буває підбита самоіронією — здивуванням 
щодо своїх ілюзій та компромісів.

Криза структуралізму, який в теорії протиставлявся марксиз
му, а на практиці довго з ним фліртував (про це свідчили праці не 
лише Альтуссера, Балібара чи Жулкевського, але також Барта, 
Соллерса й Крістевої), теж виявилася в запереченні догм та упе
реджень: проте це стосувалося методології, а не конкретної істо
ричної практики. Але результати схожі: деконструкція, пізнаваль
ний релятивізм, асистемність, іронія...
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Перед лицем цих змін більше, ніж ідеологічні ілюзії, впадає в 
очі особливий пізнавальний патос, яким пройнятий «Вступ». Він 
виявлявся в переконаності, що вчення про літературу творить тео
ретичну практику, «розвиток, питання й відповіді та інструментарій 
якої можна описати», в твердженні, що історії, зокрема історії пев
ної науки можна надати метамови, яка уможливить порівняння й 
оцінки, врешті в ідеї наукового поступу, яка зумовлювала певний 
вибір та шкалу цінностей.

Перечитування «Вступу» і всієї книжки (яка вже встигла стати 
вузівським підручником) дає змогу побачити, що вона теж зроди
лася в ситуації епістемологічної кризи, котра диктувала такі пору
хи як асистемність, невіра в одну наукову істину й зумовлений 
цим історизм, тому замість системи теорії літератури подано кон
гломерат доктрин, кожна з яких претендувала на якусь істину, але 
які врешті-решт якоїсь істини не витворили. Тому питання про 
сутність літератури заступилося питанням про її значення в мінливій 
історії. Тому зрештою при відтворенні мови вчення про літерату
ру підкреслено ситуацію «нашого мовлення», якої неможливо 
уникнути і яка, нав’язуючи минулому перспективу теперішності, 
надає діткливості метанауковому осягненню нового дослідниць
кого й мистецького досвіду.

Цю тенденцію, що ніби суперечить первинному «сцієнтично- 
му» наміру, підтвердило все, що сталося в літературних дослід
женнях протягом останніх кільканадцяти літ і що часом означається 
поняттям «постструктуралізму». Цей інтелектуальний рух пред
ставлений на прикладі трьох напрямків: інтертекстуальність, де- 
конструкціонізм та генетична критика. Але спершу слід вирішити 
питання термінології.

Те, що відбулося після структуралізму, відмінне від нього, але 
кваліфікація «пост» ніби передбачає, що нові напрямки не здатні 
самі означитися, що лишаються в межах тих самих питань та го
ризонтів пізнання, одним словом, що це не заперечення, а продов
ження. Тож інтертекстуальність ніби постає проблемою історичної 
поетики як науки про еволюцію та трансформацію жанрів та стилів, 
версією ідеології самодостатнього розвитку літератури. Деконст- 
рукціонізм начебто можна розглядати як критику структуралістсь
кої концепції знаку, але також і як розвиток думки де Сосюра про 
різницю, що є джерелом значення, та як продовження твердження 
про «смерть суб’єкта». Генетична критика — це ніби дослідження 
генези текстів, а насамперед їх закорінення в традиції та умовності.
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Так ніби й не небагато що змінилося. Таке розуміння підтвер
дило б конструктивну ідею «Вступу», де йдеться про безперервність 
теоретичної практики, про безнастанний розвиток питань, які 
віддавна з’явилися в думці про літературу і універсальність яких 
визначила тривкість цієї галузі.

А при тім наголошено, що дослідницькі доктрини не живуть 
відокремлено, що продовження питань не вичерпує їх руху, що 
динаміка, асистемність та проблемність теоретичних позицій зу
мовлюється неоднозначністю, мінливістю й відкритістю реального 
предмету, яким є література. Це реальне співвіднесення визначило 
помітну останнім часом трансформацію нашої науки. Вона вияви
лася в зближенні літератури й теорії. Тож замість розмов про по- 
стструктуралізм слід би звернути увагу на зв’язок між палімпсес- 
товим характером авангардної літератури та інтертекстуальними 
дослідженнями, на процес порушення мімезису, очевидний у тво
рах таких письменників як Гомбрович, Борхес, Кундера, Рушді, а 
раніше Малларме й Джойс, процес, відлуння якого відзиваються в 
деконструкціонізмі, на літературні повернення до автентичності, 
автобіографії, документу та — паралельно — на творення динамі
чних мистецьких праць (Руссель, Понж, Анджеєвський), яке при
звело до несподіваного в X X  столітті зацікавлення рукописами, до 
співпраці письменників та дослідників їх чернеток, до наукового 
руху, названого генетичною критикою.

Певні тенденції, виразно антиструктуралістські, пов’язують ці 
три течії. Це переконання, що літературний твір є механізмом 
«плинним», семантика якого не має нічого спільного з початком 
та завершенням тексту, який не містить і не передає одного скрис
талізованого сенсу; це твердження, що відкритість твору визна
чається однаковою мірою його нескінченною піддатністю читанню 
та його «текстуальністю» — розпорошенням у масі текстів попе
редніх і наступних, у дійсності, яка передається чи просто засту
пається іншими текстами у всеохопному процесі семіозу, внаслі
док чого зафіксовані в ньому образи є лише миттєвою затримкою 
потоку значень. Ці положення диктуються як новим досвідом літе
ратури, так і розвитком новочасної цивілізації, в якій навальне 
зростання інформації нівелює різницю між окремими засобами її 
передачі й анулює питання своєрідності семіотичних технік.

Ця зміна кута зору має для досліджень принаймні два значен
ня. Перше, скромніше, хоч і неабияке, передбачає поширення пред
мету досліджень на те, що називається «передтекстом», «інтертек- 
стом» чи зрештою історичною текстуальною практикою, що вис
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тупає в різних типах дискурсів («загальний текст»). Друге значен
ня полягає в зрівнянні різних типів текстів, подібний або ж просто 
той самий статус філософського, критичного й літературного вис
ловлювання, яке не так передає готовий сенс чи відкриває істину, 
як цей сенс творить — у складній роботі дискурсу, послуговую
чись загальнопоширеними риторичними техніками. Літературність 
філософії чи філософічність літератури — це наслідок занурення 
цих галузей в універсумі текстів, з яких давно вже «випарувалися» 
сутності (якщо взагалі ці сутності були фактичними явищами, а не 
побудовами дослідників). В цьому пункті всі три напрямки схо
дяться: їх цікавить процес писання як загальний феномен, а не спе
цифічні продукти цього процесу.

Порушення недавніх наукових парадигм, поставлення під 
сумнів категорії теоретичної практики не означає повернення до 
гуманістики, трактованої як вираження суб’єкта. Теза про тотож
ний статус художнього й дослідницького дискурсів ставить перед 
останнім проблеми, про які не підозрювали шукачі гуманітарних 
пригод. Насамперед піддаються сумніву його претензії на 
«істинність». Йдеться про узаконення позицій дослідника, які зу
мовлюються усвідомленням того, що становище автора науково
го тексту підпорядковане історії (особистій та суспільній) та зако
нам дискурсу тією ж мірою, що й становище письменника. А рад
ше то те ж саме становище: особи, що пише.

Відкриття літературного статусу теорії та інтерпретації приве
ло останнім часом до відмінних реакцій. Перша з них являє собою 
відверту й навіть декларовану забаву дослідника (критика? інтерп
ретатора?) з літературним текстом, наслідком якої є писаний з пев
ною відстороненістю й гумором, без жодних претензій на відкри
вання істини — новий текст про текст. Це позиція американських 
деконструкціоністів, які вимогу узаконення замінили приємністю 
гри, а вічне «недочитання» обернули принципом нового підходу 
до літератури. Інша позиція ближча до традиції, яку представлено 
в давнішній частині книги: йдеться про осмислення феномену пи
сання, властивого однаковою мірою автобіографії, філософській 
праці й роману, заглибленого в напливі й множенні текстів, які він 
вбирає чи відкидає. Таким чином доходимо до трактувань, які не 
мають нічого спільного з індивідуальною психологією чи при
ємністю забави, зате цікавляться працею пера (кулькової ручки? 
олівця? комп’ютера?) Тут власне, у викроєному цією працею світі 
текстуальності можна дошукуватися літературної активності, праці 
конкретних письменників.
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Хотілося б відсторонитися від ієрархії, проте, як відомо, від 
поцінування нікуди не подінешся. Цього разу знову воно вияв
ляється в порядку книги. Невипадково аналіз деконструкціонізму 
не є останнім розділом. Забава, іронія, тотальний релятивізм — це 
підходи, які не обіцяють літературознавству доброго майбутньо
го. Радше передбачають неабиякий розвиток літератури. Це, зви
чайно, добре, бо лише тоді наша діяльність матиме свій об’єкт і 
сенс. До того ж завжди знайдеться хтось, хто захоче цю літературу 
— поважно чи іронічно, з елегантною відстороненістю чи з почут
тям — описати. І хтось інший, хто це писання — митця та його 
коментатора— проаналізує. Тому, вірна позитивній інтенції «Всту
пу», вирішила закінчити книгу студією про метод, який повертається 
до центру літературного починання: писемного процесу.

Липень 1994



ПРО ПРАЦЮ Ю Ф В  МЮСЕК 
«ТЕОРІЇ ЛІТЕРАТУРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ:

Книга професора теорії літератури відділу полоністики Вар
шавського університету Зофії Мітосек «Теорії літературних дослі
джень», яка вийшла у Польщі кількома виданнями, — це грунтов
не осмислення (одне з небагатьох у сучасному літературознавстві) 
провідних підходів до осягнення літературного мистецтва, цієї, за 
висловом Вільгельма фон Гумбольдта, «найтаємничішої з усіх 
людських сил». Авторка ретельно простежує найсуттєвіші явища 
й тенденції в теорії літератури від Арістотеля до наших днів. По
при зміну прикметних рис цих явищ і тенденцій, попри динаміку 
розуміння й трактування літератури, особливо напружену й інтен
сивну в новітні часи, щось усе-таки тут лишається незмінним. Дже
рело цієї незмінності насамперед у певній означеності самого пред
мету теоретичного осягнення, що ним є література, предмету дар
ма що таємничого й не піддатного остаточному й вичерпному ок
ресленню, а проте стабільного у своїх глибинних сутностях. Влас
не цю стабільність і засвідчує варіативність, хай на інших, складн
іших, вищих, новіших рівнях, але все тих же проблем, що були 
окреслені ще Платоном і Арісготелем, а може й ними запозичених 
із якихось нам не відомих джерел. Це, скажімо, проблема мімези
су, яка, до речі, є предметом пильного наукового зацікавлення Зофії 
Мітосек, котра є організатором польсько-французької конференції 
на тему мімезису (Варшава, 1987), науковим редактором колек
тивної праці «Мімезис в літературі, культурі й мистецтві», автор
кою книги «Мімезис. Явище і проблеми».

Так от, мімезис як питання правдивості, вірогідності, достемен- 
ності художнього відображення дійсності постає актуальним не 
лише в давні часи, не лише, скажімо, в добу класичного реалізму, 
а й в  часи модернізму, коли з одного боку своєрідна трансформа
ція натуралістичної образності дається взнаки в модерних течіях 
(експресіонізм, сюрреалізм), а з іншого -  це питання набуває спе
цифічного окреслення у творах соцреалізму. Це також проблема 
функціонування документа й документальності в художній мові 
доби постмодернізму. Але знову ж таки мімезис -  це ніяк не лише 
проблема «правдивого відображення», тим паче чогось на зразок 
відзеркалення. Ведучи мову про відмінність художнього й науко
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вого осягнення дійсності, Арістотель, здається, виразно наголошує 
на цьому. Вже в Арістотеля поняття мімезису розкриває неодноз
начний характер взаємин мистецтва з дійсністю. І саме тому це 
поняття не втрачає своєї актуальності протягом багатьох століть.

Це ж стосуєтся й ще одного кардинального поняття Арістоте- 
левої поетики -  поняття катарсису як особливого впливу мистецт
ва на реципієнта, з яким пов’язані і проблеми внутрішньої струк
тури мистецького твору (яким він має бути, аби неповторним чи
ном впливати), і проблеми сприйняття мистецтва, які посідають 
чільне місце в новітніх літературознавчих теоріях. Вірогідно, що й 
питання художньої цілісності літературного твору як основне пи
тання поетики, означене Арістотелем, не втратило актуальності до
нині. Адже навіть коли говоримо про відкритий твір, то передбачає
мо наявність певної системи, наявність чогось такого, що мусить 
бути відкритим, не кажучи вже про те, що будь-який мистецький 
твір має бути якоюсь мірою відкритим, як і символічним, до кінця 
не розгаданим і не піддатним раціонально вичерпному трактуван
ню -  тож ця відкритість, акцентована останнім часом, зокрема Ум- 
берте Еко, належить загалом до сутнісних ознак мистецтва.

Одна з найсуттєвіших проблем, довкола якої обертаються різні 
мистецькі теорії, це проблема суспільної заангажованості й само
достатності мистецтва. Мистецтво є одним з різновидів суспільної 
діяльності і, здавалося, цілком природно входить в суспільний 
процес, — що не підлягало жодним сумнівам в античні часи, що 
підкреслювалося Гегелем, позитивістськими течіями, марксизмом... 
Але разом з тим мистецтво ніби випадає із беспосереднього прак
тицизму, відходить від нього значно далі, ніж, скажімо, такі його 
посестри як релігія чи філософія. На це, як підкреслює Зофія Міто
сек, чи не першим звернув увагу І. Кант, розмисли якого мають 
неабияке значення для усвідомлення питомої сутності художньої 
творчості, сутності, яку з особливою силою актуалізувала доба мо
дернізму. Але знову ж таки самодостатність мистецтва не означає 
його цілковитої відірваності від суспільних процесів, а лише своє
рідне узгодження з ними. І саме ці проблеми в центрі уваги бага
тьох новітніх літературознавчих концепцій. Для літератури, мис- 
тецства слова, ці проблеми мають свою особливу вагу та особли
ву специфіку. Адже слово (тут здається відчутним брак у книзі роз
ділу про концепцію О. Потебні) криє в собі і понятійний, і образ
ний аспекти. І ця подвійна природа слова теж зумовлює різно
манітні трактування літератури, зокрема плідну й дуже популяр
ну в другій половині XX століття бахтінську теорію діалогізму
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або ж екзистенціалістську модель теорії літератури. Не заперечую
чи різних можливостей, які тут розкриваються, слід, мабуть, заз
начити, що в будь-якому випадку ефектним виявиться врахування 
та обігравання цієї подвійної природи слова.

Розглядаючи ту чи іншу концепцію літератури, Зофія Мітосек 
прагне насамперед з’ясувати її внутрішні завдання, її власну логі
ку, а вже відтак дуже обережно й делікатно переходить до поціну
вання, — і навіть більшою мірою не до поцінування, а до-з’ясу- 
вання плідних аспектів та певних обмеженостей тієї чи іншої кон
цепції (а жодна з них не розглядається як абсолютна), плідних ас
пектів та обмежень, які здебільшого виразно уявляються в певно
му зіставленні з іншими концепціями, із загальним культурним 
контекстом. Відчутне прагнення дослідниці окреслити не лише кон
фронтацію певних теоретико-літературних поглядів і підходів, а й 
їх взаємоперегук та взаємодію. Так, наприклад, рясні посилання 
на праці Юлії Крістевої подибуємо не лише в розділі про інтертек
стуальність, а й там, де йдеться про психоаналіз, структуралізм, 
семіотику, діалогізм, генетичну критику; підкреслюється, що саме 
бахтінська теорія діалогізму стала суттєвою інспірацією наукових 
пропозицій французької дослідниці.

Один з найцікавіших розділів праці -  про марксизм. Показово, 
що писався він в часи панування цієї ідеології. Але, по-перше, в 
Польщі ніколи не доходило до такого ортодоксального трактуван
ня естетики марксизму, як у нас, по-друге, і тут виявився критичний 
та плідний підхід, характерний для 3. Мітосек, що зрештою дало їй 
змогу з легким серцем та, думається, без особливих переробок вклю
чити цей розділ до наступних видань. Авторка, аж ніяк не ідеалізу
ючи марксівських суспільних утопій, відзначає слушні думки, вис
ловлені класиками історичного матеріалізму при поцінуванні творів 
літератури й мистецтва (наприклад, енгельсівське трактування ху
дожньої тенденційності), а головне -  детально розглядає проникли
вий марксівський аналіз функціонування мистецтва у світі чистога
ну й зиску та в світі ідеологічного диктату (ці марксівські міркуван
ня, як слушно зазначає дослідниця, з особливою силою нині вияви
ли свою актуальність). Саме цим зумовлене вміщення розділу про 
марксизм серед провідних напрямків не XIX, а XX століття.

Не все в спостереженнях 3. Мітосек видається цілком слуш
ним. Скажімо, теза, буцімто Арістотель у переліку способів на
слідування говорить лише про епос та драму і не покликаєтся на 
лірику, навряд чи може сприйматися як остаточно доведена й не
спростовна (певні ознаки покликання на родову тріаду зустрічає
мо вже в діалозі Платона «Держава»).
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Загалом праця польскої дослідниці сприймається не як подан
ня мозаїки тих чи інших теоретичних поглядів на літературу, а як 
концептуальне осмислення еволюції теоретичної думки в галузі літе
ратурознавства. Це насамперед глибока й грунтовна наукова роз
відка. Разом з тим вона може слугувати (й слугує в Польщі) підруч
ником, розрахованим передусім на студентськую аудиторію, 
підручником, зродженим у процесі багатолітнього спілкування з 
молодими науковцями і відтак їм адресованим. Отже системність 
та дохідливість викладу, невимушеність і прозорість стилю робить 
цю монографію в жанровому аспекті більш поліфонічною — на
дає їй також параметрів підручника. Але й це ще не все. Праця 
Зофії Мітосек має також довідково-енциклопедичний характер, 
подаючи вичерпні відомості не лише про ті чи інші напрямки тео- 
ретико-літературної думки та її представників, а й про відповідні 
праці та їх рецепцію. Це також бібліографічний покажчик -  при
мітки розгортать дуже широку бібліографію осмислюваних питань 
і дають змогу дослідникові, який зацікавиться ближче тим чи іншим 
напрямком, грунтовніше зайнятися його осягненням.

Не абсолютизуючи жодного з осмислюваних явищ теоретико- 
літературної думки, осягаючи їх провідні особливості, дослідниця 
раз-у-раз торкається питань їх взаємодії та взаємодоповнення. Це 
питання вельми симптоматичні. Очевидно, можемо говорити не 
про взаємозаперечення тих чи інших напрямків літературознав
ства (як це здебільшого було в XIX -  першій половині XX сто
ліття), не лише про їх мирне співіснування, толероване постмо
дернізмом, а про пошуки якогось синтезу. Здається, тяжіння до 
такого пошуку засвідчив розвиток літературознавчої думки на
прикінці XIX й на початку XXI століття. Чи вдасться хоч якоюсь 
мірою такий синтез здійснити, покаже час. Але вже нині плідність 
прагнень до нього важко заперечити.
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