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Подяки 

 
кремі частини цієї збірки есеїв побачили світ в акаде-
мічних часописах, а також були оприлюднені україн-
ською, російською та англійською мовами на науко-

вих конференціях, семінарах та у лекційних курсах, що я їх 
читав у Тернопільському національному педагогічному уні-
верситеті імені Володимира Гнатюка, Українському католи-
цькому університеті (м. Львів) та Кримському гуманітарно-
му університеті (м. Ялта) протягом 1998-2013 років. 

Я складаю щиру подяку Гарвардському українському 
науковому інститутові (м. Кембридж, США), стипендія якого 
дала мені змогу протягом 2004-2005 років працювати в аме-
риканській академічній спільноті. Особливо я вдячний проф. 
Григорію Грабовичу за творчі імпульси, підтриму і сприяння 
та проф. Вільяму Тоду ІІІ за наратологічні консультації. Дя-
кую також моєму другові, докторові філософії, історику Сер-
гію Біленькому (м. Торонто, Канада) за рідкісне терпіння 
слухати мої читання вголос усього, що я писав у Гарварді. 

Окремі есеї з цієї книжки навряд чи з’явилася б без ак-
тивної співпраці з проф. Олегом Лещаком (м. Кельце, Поль-
ща), методологічна безкомпромісність і дружня прихиль-
ність якого уможливили усвідомлення цілого ряду складних 
теоретичних проблем.  

Подяка моєму консультантові, проф. Романові Гром’яку 
за літературознавчу школу, яку неможливо переоцінити. 

О 



Ця робота мала б інший вигляд без моїх контактів з 
провідними російськими наратологами – проф. Валерієм 
Тюпою та проф. Ігорем Сілантьєвим – передусім, у Літній 
школі «Коммуникативные стратегии культуры: событие и 
его интерпретация в нарративе» (м. Новосибірськ, Росія, 1-
21 серпня 2002 року) та на міжнародних наукових конфере-
нціях «Проблемы нарратологии и опыт формализ-
ма/структурализма» (Пушкінські гори, Росія, 10.07 – 
15.07.2007 року) та «Белые чтения» (м. Москва, РДГУ, 2011-
2012). 

Я безмежно вдячний своїм друзям проф. Феліксу Штей-
нбуку (м. Ялта) та проф. Ігорю Козлику (м. Івано-
Франківськ), чиї стимули до творчої праці я невгасно відчу-
вав і відчуваю. 

Дякую проф. Анатолію Нямцу (м. Чернівці) за невтомне 
сприяння у публікації мох праць. 

Я щиро дякую моїм колегам з Тернопільського націона-
льного педагогічного університету імені Володимира Гна-
тюка за підтримку, сприяння і розуміння. 

Особлива подяка моїм рідним.  
 
Кембридж – Львів – Ялта – Севастополь – Тернопіль,  
1998-2013 

 



 
 

Передмова 

 1895 році англійський математик, філософ і логік 
Чарльз Латвідж Доджсон, більше відомий читачам як 
письменник Льюїс Керрол, автор «Аліси у Дивокраї», 

описав у формі діалогу логічний парадокс під назвою «Що 
Черепаха сказала Ахілові?». 

Ахіл, слабке місце якого знає кожен, наздогнав Черепаху 
і сів їй на спину. Черепаха ж, не бажаючи брати участь у пе-
регонах, запропонувала героєві змагання у логіці. Вона по-
дала три судження: А) два об’єкти, що дорівнюють одному і 
тому ж, дорівнюють один одному, В) дві сторони даного 
трикутника дорівнюють одному і тому ж, С) отже, дві сторо-
ни даного трикутника дорівнюють одна одній.  

Цілком імовірно, що існують такі читачі, котрі, визнав-
ши вірними судження А і В, змушені визнати вірним і су-
дження С. Не менш імовірним є існування й таких читачів, 
котрі погодяться визнати судження С вірним лише у тому 
разі, якщо судження А і В є правдивими. Та от чи існують 
читачі, котрі вважають судження А і В правдивими, однак 
відмовляються визнавати правдивим судження С. Черепаха 
пропонує Ахілові вважати її за такого читача і переконати її 
у справедливості судження С. Черепаха приймає судження D, 
однак відмовляється визнати судження С. Ахіл тоді вводить 
судження Е: «Якщо А, В і D істинні, то і С істинне». Черепаха 
погоджується, що це правда, але вірності судження С не ви-
знає. Ахіл вводить нові судження, та черепаха невблаганна і 
вірності судження С не визнає. Зрештою грек визнає свою 
поразку. 

У 
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Судячи з усього, черепаху можна було б легко перекона-
ти у справедливості судження С, якщо б вона визнавала 
один з чотирьох способів розмислу, відомих ще середньові-
чним логікам, а саме гіпотетичний силогізм modus ponens, 
який дозволяє перейти від ствердження умовного вислов-
лювання і його підстави до наслідку цього висловлювання: 
«якщо P, то Q; P. Звідси Q». Або у логіко-оперативному запи-
сі: P → Q, P ├ Q. Іншими словами: «Якщо дві сторони трикут-
ника дорівнюють одному і тому ж, то вони дорівнюють одна 
одній. Дві сторони трикутника дорівнюють одному і тому ж. 
Отже, вони дорівнюють одна одній». Однак, черепаха не ви-
знає modus ponens, а тому її взагалі неможливо ні в чому 
переконати. 

Ця історія, оповідана Керролом, насвітлює ряд питань, 
що їх вирішує сучасна наратологія. Спершу погляньмо на 
можливості дефініції наративу як типу дискурсу. Якщо 
приймати визначення, яке побутує в класичній наратології і 
окреслює наратив як текстотворчу конфігурацію двох рядів 
подієвості: референтного і комунікативного1, то, застосову-
ючи modus ponens до визначення певного тексту як нарати-
ву, можна було б сказати: «Якщо текст Х є конфігурацією 
двох подієвих рядів, то він є наративом. Текст Х є конфігура-
цією двох подієвих рядів. Отже, текст Х є наративом». 

Інший вектор Керролової історії веде нас до теореми 
Курта Гьоделя про неповноту. Адже Черепаха пропонує Ахі-
лові довести істинність процедури логічного висновку, не 
виходячи у метатеорію, тобто за межі заданої системи аксі-
ом. Але австрійський математик Гьодель довів, що логічну 
повноту (чи неповноту) будь-якої системи аксіом неможли-

                                                             
1 Ця дефініція бере початок вірогідно від праць М. Бахтіна. Сьогодні нею 

активно користується В. Тюпа та його послідовники. Див., напр.: Кузне-
цов И.В., Максимова Н.В. Текст в становлении: оппозиция «Нарратив - 
ментатив» // Критика и семиотика. Вып. 11, 2007. - С. 55. 

 



10                                                                                                                 Передмова 

 

во довести в межах самої системи. Для її доведення чи запе-
речення потрібні додаткові аксіоми. Стосовно наративної 
теорії теорема Гьоделя має ту евристичну цінність, що утве-
рджує принципову неповноту будь-якої теоретичної побу-
дови чи типології. 

 
*** 

 
Ця збірка нарисів відбиває один з етапів моєї роботи 

над темою докторської дисертації, що її спершу, у 1997 році, 
було названо «Наратологія як академічний проект: спроба 
методологічної концептуалізації». Тоді мої уявлення про 
наратологію визначалися лише класичними працями струк-
туралістів: Жерара Женетта, Джералда Принса, Ролана Бар-
та, Міке Баль, Сеймура Четмена та ін. Я вбачав своє завдання 
у тому, щоб побачити методологічні відмінності у підходах 
до розповідної літератури наратологів різних національних 
традицій (німецької, англо-американської, французької, ро-
сійської) і запропонувати свого роду метатеорію нарації, 
яка б враховувала і узгоджувала між собою готові наративні 
типології, які я тоді наполегливо вивчав.  

Згодом, у процесі дослідження і поглиблення мого ро-
зуміння природи нарації, я побачив усю романтичну ілюзо-
рність такого плану і намагався його трансформувати. Оскі-
льки я зрозумів, що наякої метатеорії будувати немає ні 
змоги, ні потреби, я звернувся до наратологічного аналізу 
ряду текстів української та російської літератур, занурився 
у, так би мовити, практику наратології, не полишаючи рів-
ночасно теоретичного первня. Мою увагу все більше приве-
ртала та ділянка наукового пошуку, яку сьогодні у західному 
літературознавстві називають посткласична наратологія, і 
якій присвячена моя наступна книжка, що я над нею тепер 
працюю. У цьому напрямку супроводжували мене й аспіран-
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ти, кандидатськими роботами яких я керував1. Розповіддю 
про головні напрямки посткласичної наратології й розпочи-
нається ця збірка. 

Головні теми, які я розглядаю в есеях, методологічно не 
виходять за межі традиційної розповідної теорії, якою стала 
сьогодні концепція Жерара Женетта. Частина праць розпро-
сторює наратологію в бік антропології. Йдеться тут переду-
сім про «топос проституції» та «антропологію чаювання», 
між якими є очевидні перегуки, певна спадкоємність та спі-
льність об’єкта дослідження – роману Панаса Мирного «По-
вія». У теоретичному ж блоці я зосередив увагу на проблемі 
легітимізації знання, дисциплінарному статусі наратології  
та перегуках між, скажімо, наратологію і наративістикою 
(між іншим, проблема, яку вирішував ще Аристотель), про-
стежуючи різницю між фікційним та фактуальним нарати-
вами, а саме – красним письменством та історіописанням. 

Якщо б мені потрібно було назвати, яка з ідей мене за-
ймала у цій книжці найбільше, я б сказав, що це конструкти-
вістська ідея, згідно з якою історія – це не те, що відбуваєть-
ся в реальному житті, а те, що конструюється в нашій свідо-
мості2. 

 
2013 
 

                                                             
1 Див., напр.: Завадський Ю. Р. Типологія й поетика мережевої літератури 

і сучасне західне літературознавство (Тернопіль, 2006); Сокол М.О. Пра-
гматичні аспекти паратексту (Тернопіль, 2011); Штохман Л.М. Сучасна 
феміністична наратологія: практика реалізації на Заході та в Україні 
(Тернопіль, 2012). 

2 Bruner, J. Life as Narrative. // Social Research, - 1987. - 54 (1), - P. 11. 

http://www.academia.edu/2457845/_._._
http://www.academia.edu/2457845/_._._
http://www.academia.edu/2457845/_._._


 
 



 
 

І. Наративне пізнання 
 



 
 

Наратологія:  

від класичної до посткласичної 

аратологія з’явилася на академічному горизонті, 
усвідомивши себе як окрема ділянка знань, на-
прикінці 60-х років ХХ століття у працях францу-

зьких структуралістів. Згодом вона здобула цілий ряд самоі-
дентифікацій, на позначення яких використовувалися такі 
терміни і терміносполуки, як «наратологія», «наративісти-
ка», «наративні студії», «наративна теорія», «теорія нарати-
ва» та ін. Вона почала свій шлях від теорії літератури, де 
здобула своє теоретичне обґрунтування, а відтак розпрос-
торила свою присутність на інші наукові дисципліни, як от 
історію, соціологію, психологію, політологію, теологію, пра-
во, філософію.  

Безпосереднім об’єктом дослідження у наратології є на-
ративи. Це, на перший погляд, очевидне твердження потре-
бує ряду пояснень. Передусім, варто з’ясувати, хоча б у пер-
шому наближенні, що таке наратив. Наведемо кілька визна-
чень, які побутують у світовому літературознавстві. Так, 
провідний американський наратолог Джералд Принс у сло-
внику «A Dictionary of Narratology» стверджує, що наратив – 
це «репрезентація (як результат і процес, об’єкт і акт, струк-
тура чи структурування) однієї чи більше дійсних чи вига-
даних подій, поданих одним, двома чи кількома (більш чи 
менш проявленими) нараторами одному, двом чи кільком 

Н 
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(більш чи менш проявленим) нарататорам»1. Валерій Тюпа 
констатує, що наратив – це рід дискурсу, що характеризу-
ється тим, що «розповідає певну історію» (Ж.Женетт); сю-
жетно-розповідне висловлювання, яке надає своєму пред-
метно-сенсовому змістові статус події, що робить його по-
двійноподієвим: «Перед нами дві події – подія, про яку роз-
казано у творі, і подія самого розказування (Бахтін)»2. Міке 
Баль повідомляє, що наратив – це «текст, у якому певний 
агент повідомляє (розповідає) історію засобами мови, обра-
зотворчого мистецтва, архітектури чи їх комбінації»3. Марі-
на Можейко у «Енциклопедії Постмодернізму» зазначає, що 
«наратив – це поняття філософії постмодерну, що фіксує 
процесуальність само здійснення як спосіб буття розповід-
ного тексту»4. 

Попередньо можемо констатувати, що сучасні джерела 
фіксують те, що поняття наратива сформувалося у філософії 
постструктуралізму, воно означає певний вид дискурсу, в 
якому фіксують два види подій (референтну і комунікатив-
ну) і який представлено засобом певних медій. Кожен еле-
мент цієї експромтної дефініції потребує ширших пояснень.  

Справді, як об’єкт дослідження наратив з’явився на ін-
телектуальному обрії в добу Постмодерну. Проте це не озна-
чає, що раніше гуманітарні науки не займалися розповідни-
ми текстами. Розмову можна вести від «Поетики» Аристоте-
ля, теорія літератури якого була фактично наратологією, та 

                                                             
1 Prince G. A Dictionary of Narratology / Gerald Prince. – Lincoln, London: 

University of Nebraska Press, 2003. – 126 p.  
2 Тюпа В. Нарратив [Текст] / В. Тюпа / Поэтика. Словарь актуальных тер-

минов и понятий / [Гл. науч. ред. Н.Д.Тамарченко]. – М.: Издательство 
Кулагиной; Intrada, 2008. – С. 134. 

3 Bal M. Narratology. Introduction to the Theory of Narrative. Second edition / 
Mieke Bal. – Toronto: University of Toronto Press, 2002. – P. 5. 

4 Можейко М.А. Нарратив / Постмодернизм. Энциклопедия. –  Мн.: Интер-
прессервис; Книжный Дом. 2001. – С. 490. 
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діалогу Платона «Держава», у третій книзі якої філософ го-
ворить про мімезис і дієгезис. Та проблема тут в іншому: 
щоразу дослідники розповідних текстів, зокрема літерату-
рознавці займалися поетикою наративів не як наративів (у 
їх узагальненому значенні, яке виробилося доволі пізно, 
лише в постсучасну добу), а як конкретних жанрів, 
з’ясовуючи їх поетологічну специфіку. Так, приміром, Владі-
мір Пропп досліджував російську чарівну казку не як нара-
тив, а як жанр; Клод Леві-Стросс аналізував міф не як нара-
тив, а як жанр; Франц Штанцель студіював реалістичний 
роман не як наратив, а як жанр; навіть деякі структуралісти, 
проголосивши у 1966 році народження наратології, обирали 
для своїх студій тексти дуже специфічних жанрів – форму-
льну літературу (детективи, пригодницькі та обрамлені ро-
мани). Іншими словами, наратив – це тип дискурсу і студію-
вати його на конкретних літературних зразках означає не-
одмінно студіювати ці  тексти як взірці певних жанрів. Це, 
зокрема, пояснює те, чому ми маємо стільки різноманітних 
версій наратології – кожна з них формувалася як наратоло-
гія певного жанру, і лише ретроспективно вони були 
об’єднані (часто механічно, без належного наукового синте-
зу) в єдине поле гуманітарних студій. 

Разом з тим, протягом останніх десятиліть в гуманітар-
них науках поступово змінюється об’єкт зацікавлення, від-
бувається перехід від дослідження тих чи інших наративних 
жанрів – роман, біблійна розповідь, історіографія – (незале-
жно від того, за допомогою яких медій – мова, кіно, комікс – 
вони репрезентовані) до аналізу наративу як такого. Учені 
замислюються над питаннями сутності наративу, способу 
його буття чи прагматики. Це широке зацікавлення нарати-
вом як таким здобуло в гуманітаристиці (з легкої руки Мар-
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тіна Крейсвірта) назви «наративний поворот»1. Одним із 
наслідків цього повороту стало те, що дослідження історій 
почали практикувати навіть у тих ділянках знання, у яких 
вони зазвичай не проводилися – релігії, філософії, праві, ме-
дицині.  

Таким чином, наратив стає всюдисущим: він з легкістю 
перетинає кордони жанрів, культур і класів2. Як зазначає 
Гейден Вайт, це вирішує «проблему, як транслювати знання 
в розповідь, проблему моделювання людського досвіду»3. 
Наратологія (поряд із семіотикою, когнітивістикою, комуні-
кативістикою) стала першим строгим підходом, покликаним 
упорядкувати наративну всюдисущість і вибудувати певну 
модель, що покривала б усі наративи. Структуралістських 
пафос надихав перших наратологів побачити, що є спільного 
в усіх без винятку наративах, представивши результати сво-
їх спостережень у формальних термінах. Фокалізація, поря-
док розповіді, частота, тривалість і стали тими складовими 
наративу, що їх виділили перші дослідники – Ролан Барт, 
Клод Бремон, Альгірдас Греймас, Цвєтан Тодоров, Жерар 
Женетт, Джералд Принс, Джонатан Куллер, Міке Баль, Сей-
мур Четмен та ін. 

Від початку 90-х років увага до наративу ще більш по-
силюється. Наративні теорії заполонюють все ширші тери-
торії, і такі дисципліни як політологія, право, медицина не 
мислять себе без наративного аналізу. Уже згадуваний Мар-
тін Крейсвірт звернув увагу на те, як стрімко збільшувалась 
присутність терміну «наратив» у назвах наукових публіка-

                                                             
1 Kreiswirth M. Tell me a story: The Narrative turn in the human sciences [Text] / 

Martin Kreiswirth // Constructive Criticism: The Human Sciences in the Age 
of Theory. – Toronto: University of Toronto Press, 1995. – P. 61.  

2 Kreiswirth M. Tell me a story: The Narrative turn in the human sciences. – P. 63.  
3 White H. The Value of Narrativity in the Representation of Reality / Hayden 

White // The Content of Form. – Baltimore: John Hopkins University Press, 
1987. 
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цій в галузі політології, історії, права, медицини протягом 
1970-2003 рр. Так, наприклад, у медичних публікаціях від 
1973 до 1983 рр. з’явилося 28 статей зі словом «наратив» у 
назві; від 1984 до 1993 рр. – 133 статті, від 1994 до 2003 рр. – 
уже 429 таких статей1. До того ж, у явищі наративного пово-
роту спостерігається цікавий парадокс: у ділянках, відмін-
них від літературознавства, серед авторитетів-наратологів 
не фігурують класики наратологічної думки, як от Ролан 
Барт, Жерар Женетт чи Джералд Принс. Кожна з галузей 
пропонує своїх методологів. Так, приміром, в історіографії 
на перші позиції виходять Гейден Вайт, Франк Анкерсміт, 
Артур Данто. 

Разом з тим, усі дисципліни, що в результаті наративно-
го повороту залучили наратив у коло своїх рефлексій, праг-
нуть зосередити свою увагу не так на самій історії, як на на-
ративізованих формах знання, використовуючи наратив у 
епістемологічній функції. 

Термін «посткласична наратологія» вперше з’явився у 
статті Девіда Германа 1997 року «Scripts, Sequences, and 
Story: Elements of a Postclassical Narratology»2 у якій учений 
обговорював когнітивні аспекти наративної теорії. А уже за 
два роки цей термін широко увійшов у літературознавчий 
дискурс, свідченням чого стала колективна праця за редак-
цією того ж Девіда Германа «Narratologies: New Perspectives 
on Narrative Analysis»3. У передмові до неї упорядник писав: 
«Узгодивши масу методологій і поглядів – феміністичний, 
бахтінський, деконструктивістський, рецептивний, психоа-

                                                             
1 Routledge Encyclopedia of Narrative Theory / Ed. By David Herman, Manfred 

Jahn and Marie-Laure Ryan. – London, New York: Routledge, 2005. – P. 380. 
2 Herman D. Scripts, Sequences, and Story: Elements of a Postclassical 

Narratology [Text] / D. Herman // PMLA. – 1997. – Vol. 112. – No5. – P. 1046-
1059.  

3 Narratologies: New Perspectives on Narrative Analysis [Text] / Ed. by 
D.Herman. – Columbus: Ohio State University Press, 1999. – P. 35 
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налітичний, історициський, реторичний, кінознавчий, 
комп’ютерний дискурсивний, психолінгвістичний – нарати-
вна теорія пережила не так смерть і погребіння, як радше 
тривалу, часами різку метаморфозу <…>. Останнім часом 
наратологія насправді розрослася у наратології; структура-
лістське теоретизування з приводу історій розгорнулося у 
плюралізм моделей наративного аналізу»1. 

В іншому місці своєї праці Герман подає визначення по-
сткласичної наратології: «Посткласична наратологія (яку не 
слід об’єднувати з постструктуралістськими теоріями нара-
тива) включає класичну наратологію як один із своїх «мо-
ментів», однак позначена багатством нових методологій та 
наукових гіпотез: в результаті чого з’являється маса нових 
поглядів на форму і функціонування наратива. Згодом, у 
своїй посткласичній фазі, дослідження наратива не так по-
казує обмеженість, як використовує можливості попередніх, 
структуралістських моделей. Дуже схожим чином посткла-
сична фізика не відкидає ньютонівські моделі, а радше пе-
реосмислює їх концептуальні підвалини і переглядає сферу 
їх застосування»2. 

Зрозуміло, що Девід Герман до певної міри протистав-
ляє класичну і посткласичну наратології, намічаючи згодом 
три магістральних напрямки розширення класичної пара-
дигми. Дослідник називає їх як: методологічний («поява 
нових технологій та методологій»), тематичний («рух за 
межі літературного наратива») та контекстуальний (розши-
рення наратології у напрямку нових медій і наративних ло-
гік)3. 

                                                             
1 Herman D. Introduction: Narratologies [Text] / D. Herman // Narratologies: 

New Perspectives on Narrative Analysis. –  Columbus: Ohio State University 
Press, 1999. – P. 1. 

2 Ibid. – P. 2-3. 
3 Ibid. – P. 14-26. 
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Ян Албер і Моніка Флудернік у «Передмові» до колекти-
вної праці «Postclassical Narratology: Approaches and 
Analyses» приймають логіку Германа і пропонують перегру-
пувати три зазначених напрямки на чотири типи1. До пер-
шого типу досліджень віднесено такі, що розширюють тра-
диційну наратологію у напрямку міждисциплінарному, за-
вдяки «зосередженню на теоретичних білих плямах, лакунах 
і невизначеностях у межах класичної парадигми»2. Другий 
тип складають праці, що пропонують методологічне розши-
рення класичної моделі, а саме – наратологія теорії мовних 
актів, психоаналітичні підходи до наративу чи деконструк-
тивістська наратологія. Третій тип включає дослідження, які 
розширюють теорію розповіді у тематичному ракурсі, тобто 
– феміністична, етнічна чи постколоніальна наратології. І, 
нарешті, четвертий тип – це контекстуальні версії посткла-
сичної наратології, які виводять дослідження далеко за межі 
роману як літературної форми. Йдеться передусім про те, що 
сьогодні об’єктом наратологічного аналізу може стати кіно, 
комікси, нефікційні наративи тощо. 

У світлі сказаного, зрозуміло, що значно коректніше го-
ворити не так про посткласичну наратологію, як про постк-
ласичні наратології. Однак будь-яке поняття потребує свого 
обґрунтування. Для нас передусім важливими є три питан-
ня: 1) які ознаки дають підстави вважати той чи інший кри-
тичний підхід варіантом посткласичної наратології; 2) чим 
одна версія посткласичної наратології відрізняється від ін-
шої; 3) як пов’язані ці різновиди між собою3? 

                                                             
1 Postclassical Narratology: Approaches and Analyses [Text] // Ed. by Jan Alber 

and Monika Fludernik. – Columbus: The Ohio State University Press, 2010. – P. 
3. 

2 Ibid. – P. 3. 
3 Shang B. Plurality and Complimentarity of Postclassical Narratology [Text] / 

Biwu Shang // Journal of Cambridge Studies. – 2011. – Vol. 6. – No 2-3. – P. 
133. 
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Ідентифікувати будь-який з підходів як підхід посткла-

сичної наратології не складно: досить йому зосереджувати 
свою увагу на наративі і відрізнятися від структуалістського 
(класичного). Складніше з іншими двома питаннями: адже 
щоб з’ясувати особливості кожної із версій посткласичної 
наратології, зрозуміти їх взаємозв’язок та побачити їх усіх як 
певну плюралістичну концепцію необхідно виходити на рі-
вень методологічних аспектів теорії. 

На думку Ансґара Нюннінга, різниця між класичною і 
посткласичною наратологіями виглядає наступним чином. 
Головним об'єктом дослідження в класичній наратології є 
оповідний текст (наратив), його будова і властивості, в пос-
ткласичній наратології – процес читання наративу, оповідні 
стратегії. В класичній наратології спостерігаємо акценту-
вання уваги на статичному продукті, в посткласичній нара-
тології – динамічному процесі. Перевага в класичній нарато-
логії віддається бінарним опозиціям і дуальним парам, в 
посткласичній – загальнокультурній інтерпретації і цілісно-
му описові. В класичній наратології – формалістичний опис, 
таксономія оповідної техніки, в посткласичній – тематичне 
читання, ідеологічні оцінки. В класичній наратології бачимо 
встановлення граматики наративу, поетики прози, в постк-
ласичній – застосування аналітичного інструментарію в ін-
терпретації. В класичній наратології очевидним є відхід від 
проблем моралі і продукування значень, в посткласичній – 
зосередження на етнічних проблемах і діалогічне обгово-
рення значень. В класичній наратології – формалістська і 
дескриптивістска (описова) парадигма, в посткласичній – 
інтерпретативна і ціннісна парадигма. В класичній нарато-
логії спостерігаємо акцент на універсальних складових усіх 
наративів, зосередження уваги на часткових формах і ефек-
тах окремих наративів. Класична наратологія є відносно 
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цілісною дисципліною, посткласична – це інтердисципліна-
рний проект, що складається з різнорідних підходів1. 

Наша пропозиція полягає в наступному. Уже тепер, на 
цьому попередньому етапі дослідження, є очевидним, що 
галузь, яка об’єднує такі різнорідні дослідницькі програми, 
про які вів мову Девід Герман у наведеній вище цитаті, є 
гетерогенною. Однак вихід за межі структуралістської пара-
дигми в сфері наратології відбувався у кількох напрямках. Ці 
напрямки набудуть для нас більш окреслених обрисів, коли 
ми пригадаємо, що класична наратологія досліджувала за-
звичай вербальні літературні (і писемні) розповідні жанри з  
позиції структурно-семіотичного літературознавства. У цій 
стислій формулі (нехай вона і недосконала, але цілком при-
датна для наших потреб) в сконденсованому вигляді закла-
дено усі дистинкції, проблематизація яких призвела до змі-
ни ракурсу і виходу за межі класичного підходу. Що ж це за 
дистинкції?  

Ще структуралісти (особливо Цвєтан Тодоров2 і Жерар 
Женетт), пропонуючи розрізняти фактуальний і фікціона-
льний наративи, робили спроби (попервах суто теоретичні) 
аналізу фактуальних жанрів: історіографії, біографії, щоден-
ника, замітки в газеті, плітки та ін.3 Таким чином був намі-
чений один із виходів за межі класичної наратології – вклю-
чення до аналізу, окрім текстів художньої літератури, ще й 
текстів фактуальних жанрів.  

                                                             
1 Nunning A. Narratology or Narratologies? Naking Stock of Recent Development, 

Critique and Modest Proposals for Future Usages of the Term //What is 
Narratology: Questions and Answers Regarding the Status of a Theory. Edited 
by Tom Kindt and Hans-Harald Muller. – Berlin: Walter de Gruyter, 2003. – P. 
239-275. 

2 Todorov Tz. Genres in Discourse / Tz. Todorov. – Cambridge: Cambridge 
Univerity Press, 1990. – P. 1. 

3 Женетт Ж. Вымысел и слог // Ж. Женетт. Фигуры: В 2-х томах. – Т. 2. – М.: 
Изд.-во им. Сабашниковых, 1998. – С. 386. 
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Другий напрямок визрівав також у межах традиційної 

теорії розповіді: адже зрозуміло, що наративним може бути 
не лише епос як літературний рід. Зразки наративної форми 
спостерігаємо також у драмі та ліриці. Це вихід за межі роду. 
Третій напрямок фундується також представниками струк-
турального літературознавства, зокрема Юрієм Лотманом1, 
який досліджував специфіку кінонаратива. Так маємо вихід 
за межі вербального наратива – вихід на рівні медійному. 
Четвертий напрямок фундується виходом наратології за 
межі структуралістської методології з її центрованістю на 
самому тексті як закритій статичній системі, дослідженням 
бінарних опозицій, практикою формально-описової паради-
гми2. Йдеться тут передусім про залучення контекстів (ідео-
логічних, тематичних) до інтерпретації розповідного тексту. 
І, нарешті, п’ятий напрямок заповідається зміною самого 
дисциплінарного окуляру, коли наратив потрапляє в поле 
зору не літературознавця, а представника іншої науки (соці-
олога, історика, психолога, теолога та ін.).  

Усе сказане дає нам можливість говорити про побуту-
вання п’яти основних парадигм посткласичної наратології, 
кожна з яких презентує певний вихід класичної наратології 
як моністичної дисципліни за власні межі. Назвемо ці пара-
дигми: трансдисциплінарна (вихід за межі літературознавс-
тва), транстекстуальна (вихід за межі тексту у контекст), 
трансмедіальна (вихід за межі вербального носія), трансге-
нетична (вихід за межі епічного роду) і трансфікційна (вихід 
за межі художньої літератури). 

                                                             
1 Лотман Ю. Семиотика кино и проблемы киноэстетики / Ю. Лотман. – 

Таллин: Ээсти Раамат, 1973. 
2 Nünning A. Narratology or Narratologies? Taking Stock of Recent Development, 

Critique and Modest Proposals for Future Usages of the Term / A. Nünning // 
What is Narratology? Questions and Answers Regarding the Status of the The-
ory / Ed. by T. Kindt, H.-H. Müller. – Berlin / New York: de Gruyter, 2003. – P. 
243-244. 
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Не важко зауважити, що три з названих парадигм (тра-
нсмедіальна, трансгенетична і трансфікційна) стосуються 
об’єкта дослідження, а дві (трансдисциплінарна і транстекс-
туальна) – самого наукового підходу. Однак тепер, коли по-
передні розрізнення зроблено, ми можемо поглянути на 
широкий спектр посткласичних наратологій під новим, сис-
тематизуючим кутом зору і подати кожну із версій нових 
наратологій у межах відповідної парадигми.  

Так, очевидно, що феміністична і постколоніальна на-
ратології значною мірою вкладається у транстекстуальну 
парадигму, історіографічна, феноменологічна, лінгвістична, 
психо- і соціонаратології – тяжіють до трансдисциплінарної, 
кінонаратологія – до трансмедіальної. Однак окремі відміни 
посткласичної наратології не вкладаються чітко до однієї 
парадигми, універсально займаючи кілька з них. Йдеться 
передусім про когнітивну та реторичну наратології. 

Зрозуміло, що цей нарис – лише попередній екскурс, на-
черк майбутніх досліджень у сфері посткласичної наратоло-
гії, яка сьогодні активно розпрацьовується у західному літе-
ратурознавстві. 

 
2010 
 

  



 
 

Як наративи легітимізують знання? 

Вступ 

аратологія як академічний проект визріла і знач-
ною мірою сформувалася в контексті уявлень 
французького філософа Жана-Франсуа Ліотара 

про природу нарації та ― ширше ― знання у посткласичну 
добу. Його книга «Стан постмодерну» («La condition 
postmoderne», 1979)1 цілковито присвячена специфічній 
проблемі легітимації знання. Ліотар переконаний, що нове 
знання, яке пропонується суспільству, щоразу потребує уза-
конення, виправдання, тобто легітимації. Найкращий спосіб 
узаконити нове знання ― це надати йому розповідної фор-
ми. Великі ж розповіді (метанаративи), такі як діалектика 
Духа, герменевтика смислу, емансипація розумного суб’єкта 
(трудящого), ріст багатства, які  активно експлуатувалися у 
час модерну, тепер зазнають кризи: до них уже немає довіри. 
Раніше «велика розповідь» виконувала свого роду функцію 
істини, бо співвідношення знання з метенаративом легіти-
мізувало як саме знання, так і соціальні інституції, пов’язані 
з ним. Тому Ліотар визначає Постмодерн як такий стан 
знання, коли виникає недовіра до великих розповідей. Руй-
нується метанаративний механізм легітимації знання. Нара-
тивна функція втрачає головні свої компоненти: великого 
героя, великі небезпеки, великі кругосвітні плавання, вели-

                                                             
1 Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна / Перевод с франц. Н.А.Шматко ― 

М.: Алетейя, 1998. ― 160 c. 
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ку мету. На противагу набуває сили практика мовних ігор. У 
чому полягає механізм легітимації в добу кризи метанара-
тивів? ― ось питання, на яке філософ шукає відповіді. Цей 
нарис є спробою представити концепцію Ж.-Ф. Ліотара в 
ракурсі ширшої теми ― формування наратології як академі-
чного проекту. 

Методологія дослідження  
проблеми легітимації знання 

Ліотар висловлює гіпотезу про те, що з входженням сус-
пільства в добу, що її називають постіндустріальною, а ку-
льтури ― в добу постмодерну, змінюється статус знання. 
Філософ стверджує, що наукове знання ― це різновид дис-
курсу, а отже останні десятиліття передова наука переважно 
мала справу з мовою, що, звичайно, міняло статус знання. 
Перша особливість такої зміни полягає в тому, що знання 
повинно відповідати вимозі перекладуваності. Адже розви-
вається на лише лінгвістика, а й інформатика, і все, що не 
перекладається на мову машин, повинно бути відкинуте. 
Знання стає продуктом споживання і відповідно продажу, 
обміну. Воно перестає бути самоціллю. 

Разом з тим, знання в формі інформаційного товару 
стане визначальною ставкою у світовій боротьбі за владу. 
Якщо раніше держави вели боротьбу за території, сировинні 
ресурси, робочу силу, сьогодні вони ведуть боротьбу за 
освоєння інформації. Однак у цій ситуації з’являється новий 
непередбачуваний конфлікт між державною та економічною 
інстанціями: комерціоналізоване знання потребує циркуля-
ції, а держава, яка дія як чинник непроникності, виконує, 
кажучи мовою семіотики, функцію «шуму»1. 

                                                             
1 Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. ― С 21. 
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Однак наукове знання, стверджує Ліотар, ― це ще не все 
знання. Воно завжди конкурувало і навіть конфліктувало з 
іншим типом знання ― наративним, яке має цілий ряд пере-
ваг над науковим: передусім, його модель пов’язана з ідеями 
рівноваги і приязні, у порівнянні з чим наукове знання ви-
глядає не найкраще. До того ж, в питанні про легітимацію 
знання гостро постає питання законодавця: хто повинен 
вирішувати, що є чи не є знанням і хто знає, що потрібно 
вирішувати. Тому в сучасну добу питання про знання стає 
питанням про управління. 

Ліотар робить, таким чином наголос на мовних явищах, 
вдаючись до теорії мовних актів Сьорля і Остіна1 та теорії 
мовних ігор Людвіга Вітгенштейна2. Філософ демонструє 
комунікативну різницю між денотативним, перформатив-
ним і прескриптивним, наративним та ін. висловлюваннями, 
а відтак актуалізує термін Л.Вітгенштейна «мовні ігри». По-
ступово Ліотар формулює свій метод, який полягає в тому, 
що говорити ― означає боротися (в грі), адже грають для 
того, щоб виграти. Зрозуміло, що в фольклорі чи літературі 
вигадування мовних зворотів невіддільне передусім від по-
чуття естетичного задоволення, однак це задоволення, вва-
жає Ліотар, тісно пов’язане з почуттям успіху, принаймні 
вибореного у партнера. 

Ми нічого не можемо знати про те, що вважається знан-
ням, якщо нічого не знаємо про суспільство, в якому це 
знання поміщається. А сьогодні щось дізнатись про суспіль-
ство неможливо, не встановивши тип цього суспільства, а 
точніше уявлення про тип суспільства. Філософ проводить 

                                                             
1 Остин Дж. Л., Стросон П. Ф., Грайс Г. П., Хомский Н., Катц Дж. Философия 

языка / Джон Роджерсон Серл (ред.-сост.) И.М. Кобозева (пер.с англ.).  –  
М. : Едиториал УРСС, 2004.  –  206 с. 

2 Вітгенштейн Л. Tractatus Logico-philosophicus. Філософські дослідження. ― 
К.: Основи, 1995. ― 311 с. 
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невеликий екскурс в типологію суспільств, наводячи в якос-
ті прикладів два кардинально різних уявлення про суспільс-
тво: згідно з першим ― суспільство являє собою цілісний 
функціонуючий механізм, згідно з другим ― суспільство ро-
зділене на дві ворогуючих частини (уявлення марксизму і 
його похідних). З цього методологічного розрізнення Ліотар 
виводить важливі висновки: в залежності від того, з яким 
уявленням про тип суспільства ми маємо справу, такий і 
статус знання ми матимемо в цьому суспільстві. Якщо ми 
визнаємо, що суспільство є великою цілісною машиною, то 
головна роль знання в такому суспільстві зведеться до того, 
щоб бути необхідним елементом функціонування суспільст-
ва, а якщо ж ми переконані, що суспільство не є інтеграль-
ним цілим, а, навпаки, протиборством двох його частин, то 
цінність знання, зрозуміло, буде вимірюватись його крити-
чною функцією. 

Також треба мати на увазі, що змінюється функція дер-
жави в сучасному суспільстві. Правлячий клас відтепер 
складає не певний політичний клас, а різнорідний проша-
рок, сформований із керівників підприємств, визначних фу-
нкціонерів, керівників великих професійних організацій, 
профспілок, політичних партій та релігійних конфесій. В цій 
ситуації перестають бути привабливими колишні полюси 
тяжіння створені (за посередництвом, зрозуміло, метанара-
тивів) національними державами, партіями, професіями, 
інститутами чи історичними традиціями. Але це, однак, не 
означає розриву соціальних зв’язків у суспільстві. Людина 
(незалежно від її соціального чи майнового статусу) завжди 
розміщається на лініях комунікацій і за допомогою мовних 
ігор здатна впливати на повідомлення, які цими лініями 
проходять: чи то у ролі відправника, одержувача чи рефере-
нта. Стає очевидно, що мовні ігри є важливим інструментом 
встановлення соціальних зв’язків. Адже описувати характер 
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соціальних зв’язків у суспільстві лише у термінах теорії ко-
мунікації, як доводить Ліотар, не зовсім виправдано.  

Повідомлення мають зовсім різні форми і результати, в 
залежності від того, чи є вони денотативними, прескрипти-
вними, оцінними, перформативними та ін. Усі названі типи 
повідомлень поряд з тим, що передають інформацію, ще й 
вплетені у систему змагань їхніх відправників і одержувачів, 
тобто мають крім комунікативної ще й агональну функцію. 
А, отже, на думку Ліотара, для з’ясування характеру соціаль-
них відношень в суспільстві необхідна не лише комунікати-
вна теорія, а й теорія мовних ігор, яка до своїх передумов 
включає агоністику. 

Очевидно, що мовні ігри в суспільстві не проводяться 
без правил. Зокрема Ліотар наголошує на ролі різного роду 
інституцій, які накладають певні обмеження на викорис-
тання мови. Так, для контрасту, видно, що у побутовому мо-
влення придатні будь-які засоби: запитання, прохання, 
ствердження, розповідь. Вони використовують теж не без 
правил, але ці правила дозволяють значне варіювання ви-
словлювань. Інституція ж вимагає додаткових обмежень, які 
виконують роль фільтру в дискурсі, роблячи його придат-
ним для інституції: певна інституція вимагає говорити про 
певні речі і в певний спосіб. Знаковими у цьому сенсі можуть 
бути такі дискурси як команда в армії, молитва в церкві, за-
питування в філософії і т.д. Разом з тим варто мати на увазі, 
що ті обмеження, які накладає інституція на використання 
мови, не завжди є непорушними. Їх межі за певних умов мо-
жуть бути переміщені. Саме з такою методологічною наста-
новою Ліотар підходить до розгляду сучасних інститутів 
знання. 
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Природа наративного знання 

Щоб далі вести мову про легітимність знання, Ліотар 
вважає за потрібне визначити природу наративного знання, 
відділивши його від науки. Знання, на думку філософа, не 
зводиться до науки і взагалі до пізнання. Бо пізнання тлума-
читься як сукупність висловлювань, які вказують на пред-
мети чи описують їх і стосовно яких можна сказати правдиві 
вони чи неправдиві. У цьому сенсі наука є пізнанням. Знання 
ж відрізняється від науки. Бо вона, формулюючи денотатив-
ні висловлювання, визначає  дві умови їх прийнятності: а) 
предмети, яких ці висловлювання стосуються, повинні бути 
доступними для спостереження і б) експерт вирішує, чи 
вважати їх приналежними до певної мови науки. Таким чи-
ном Ліотар формулює дві головних ознаки знання: воно 
завжди породжується дискурсивною компетенцією мовця і 
легітимізується відповідністю традиції, загальноприйнятим 
у суспільстві критеріям. 

На відміну ж від науки знання розуміється не лише як 
сукупність денотативних висловлювань, а й як певний ряд 
практик ― професійних, ділових, етичних, естетичних та ін. 
Відповідно Ліотар веде мову радше не про самі денотативні 
висловлювання, які оцінюються в категоріях істинності, а 
про певну дискурсивну компетенцію ― здатність успішно 
продукувати усі типи висловлювань: денотативні, прескри-
птивні, оцінні та ін. Іншою важливою, на думку Ліотара, ха-
рактеристикою знання є його відповідність певним крите-
ріям (справедливості, краси, правди), встановленим у пев-
ному суспільстві чи спільноті, до якої належить співрозмов-
ники того, хто «знає»1. 

Важливо наголосити (і на цій своїй позиції Ліотар ро-
бить особливий притиск), що у формуванні традиційного 

                                                             
1 Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. ― С. 53. 
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знання провідну роль відіграє наративна форма. Всі міфи, 
казки, легенди розповідають про успіхи чи невдачі своїх 
героїв, пропонуючи певні моделі поведінки. Такі розповіді, 
«з одного боку, виявляють критерії компетентності, власти-
ві суспільству, в якому вони розповідаються, а з іншого ― 
оцінити, завдяки цим критеріям, результати, які в ньому 
досягаються або ж можуть бути досягнуті»1. 

Наративна форма влаштована таким чином, що допус-
кає всередині себе різноманітні мовні ігри: оповідні вислов-
лювання, денотативні (твердження, які стосуються неба, пір 
року, рослинного і тваринного світу), деонтичні (які припи-
сують, що потрібно робити в певних ситуаціях чи стосовно 
певних об’єктів ― богів, родичів, сусідів, дітей, чужоземців), 
питальні (що поміщають суб’єкта в ситуацію відповіді на 
запитання чи вибору), оцінні та ін. 

Для аналізу процесу легітимації знання важливим мо-
ментом виявляється механізм передачі розповіді. Народні 
казки, приміром, побутують таким чином, що у процесі ко-
мунікації активізують три наративні інстанції: розповідача, 
слухача і персонажа (наратора, нарататора і актора, вислов-
люючись в термінах структурної наратології). Кожна з ін-
станцій володіє власною наративною компетенцією, набу-
ваючи її в процесі переказування історій: той, хто сьогодні 
був у ролі слухача, завтра може бути в ролі розповідача, а 
також героя.  

Знання, яке передається у такий спосіб, пов’язане не 
лише з функцією мовлення (нарації), але і з функціями слу-
хання (наратації) і дії (акції): воно визначає також і те, що 
саме потрібно сказати, щоб тебе почули (наприклад, тради-
ційні формули зачинів у казках) і те, що саме потрібно чути, 
щоб потім мати можливість говорити. Мовні акти у цьому 
різновиді знання реалізуються, отже, не лише тим, хто гово-

                                                             
1 Ibid. – C. 55 
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рить, а й тим хто слухає і діє. Розповідь набуває функції пев-
ної моделі суспільства, в якій закладаються прагматичні 
правила, що конституюють соціальну дійсність і її зв’язки. 

Не менш аспектом наративного знання є специфіка ви-
конання розповідних текстів, зокрема актуальною є пробле-
ма темпоритму: наприклад, ритуальне виконання казок має 
певний сугестивний ритм, коли знання передається шляхом 
колективного входження учасників наративної комунікації 
в ситуацію тут-і-тепер, коли наративні акти і складають го-
ловне референтне поля розповіді.  

Знання легітимно передається в спільноті, яка грає в 
наративну гру, коли учасники спільноти почергово випро-
бовують розповідні інстанції наратора, слухача і героя. Та-
ким чином, розповіді легітимізують правила поведінки (як 
мовної, так і акціональної) в культурі і самі виявляються 
легітимними, оскільки складають частину цієї культури. 

Природа наукового знання 

У чому полягає прагматика наукового знання на відміну 
від знання наративного? Ліотар пропонує побачити це у фо-
рмах дослідницької та навчальної ігор. У дослідницькій грі 
науковість висловлювання регулюється певними правила-
ми, що встановлюються як результат відношень між трьома 
інстанціями комунікації: відправника, одержувача і рефере-
нта. Науковим висловлювання є тоді, коли одержувач вва-
жає, що відправник говорить істину про референта і готовий 
надати докази справедливості свого твердження. Інші ж 
висловлювання, які суперечать висловленому науковому 
твердженню одержувачем відкидаються. У той же час одер-
жувач сам виступає потенційним відправником повідомлен-
ня: оскільки він здатен прийняти чи відкинути запропоно-
ване йому наукове висловлювання, то сам потенційно му-
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сить мати такі ж якості, як і актуальний відправник. Проте 
дізнатись про це можна лише тоді, коли він заговорить: рап-
том він не вміє висловлюватись науково. 

Що ж стосується самого референта, то вважається, що 
один і той самий референт не може надавати безліч супере-
чливих і необґрунтованих доведень. Наука (керуючись тим, 
що в ХІХ ст. називали верифікацією, а в ХХ ― фальсифікаці-
єю) вважає, що між відправником і одержувачем істинного 
наукового повідомлення має виникнути консенсус. 

Разом з тим, дослідницька гра потребує також гри на-
вчальної як свого доповнення: фахівцеві потрібен одержу-
вач висловлювання, який згодом стане партнером. Адже 
висловлювання потребують обговорення, перевірки, навіть 
компетенція фахівця потребує перевірки, бо вона на є дана 
раз і назавжди, а залежить від спільноти рівних. Учитель 
передає певний корпус знань студентові, який, нарощуючи 
свою компетенцію, долучається до гри формування науко-
вого знання. 

Наративне і наукове знання:  
різниця прагматики 

Ліотар бачить кілька принципових відмінностей між 
прагматиками наративного і наукового знання. Наукове 
знання, на відміну від наративного, вимагає вибору лише 
однієї з мовних ігор ― денотативної. Наукове знання, на від-
міну від наративного не є загальноприйнятим, оскільки стає 
професією, суспільним інститутом, шукаючи порозуміння з 
суспільством. Наукове знання, на відміну від наративного, 
не потребує особливої компетенції одержувача і референта: 
тут немає потреби ставати тим, про що говориш.  

Порівняння цих двох типів знання дає можливість зро-
зуміти, що в існуванні першого необхідності не більше, ніж 
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другого. Та разом з тим таке порівняння демонструє, що 
наративне знання не докладає зусиль для своєї легітимації, 
не вдається до аргументів чи доведень, виявляючи при цьо-
му певну толерантність до наукового знання, розглядаючи 
його як один із своїх різновидів. А наукове знання, нато-
мість, ставить питання про законність наративних вислов-
лювань, вважає наративне знання приналежним до іншого, 
примітивного і відсталого типу свідомості, що базується на 
звичаях, авторитеті, забобонах, упередженнях незнанні та 
ідеології. 

Та парадокс в тому, що наукове знання рідко обходить-
ся без знання наративного: адже наукове знання не завжди 
здатне легітимізувати себе власними засобами. Учені часто 
розповідають історії про своє знання, формуючи таким чи-
ном епопею про те, що само по собі є неепічним за своєю 
природою. Навіть держава зацікавлена в тому, щоб наука, 
набуваючи епічного вигляду, вселяла довіру і схвалення 
суспільства. Ліотар доводить, що «наукове знання не може 
взнати і продемонструвати свою істинність, якщо не буде 
вдаватися до іншого знання-розповіді, яке є для нього не-
знанням»1. Тут для Ліотара вдалим прикладом служить Пла-
тон. Кожен його діалог зодягнутий у форму розповіді про 
наукову дискусію. І хоч платонівське мовлення, яке підно-
сить науку, є ненауковим, йому все ж вдається досягти легі-
тимації науки. Інший приклад ― Декарт. Його «Роздуми про 
метод», які доводять легітимність науки, мають по суті фо-
рму такого собі роману виховання (Bildungsroman). 

Щоразу в історії, коли виникала потреба легітимації но-
вих авторитетів, з’являвся заклик до розповіді: такими пері-
одами є Відродження, Просвітництво, Sturm und Drang, німе-
цька ідеалістична філософія.  Тоді нарація перестає бути 
помилкою легітимації, а відновлює гідність народних куль-

                                                             
1 Ibid. – C. 74. 
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тур. На арену легітимації виходить концепт «народ», який 
відтепер є героєм, суб’єктом, який встановлює нові норми. 
Він сперечається сам з собою, що справедливо, а що ні, нако-
пичує громадянські закони. Однак цей «народ» наукового 
знання, зауважує Ліотар, зовсім не схожий на «народ», який 
зустрічається в традиційному наративному знанні. Адже 
народ (тобто нація чи людство) не задовольняється самим 
лише знанням, він встановлює закони, формує приписи, 
тобто «здійснює свою компетенцію не лише в сфері денота-
тивних висловлювань, що розкривають істину, але також і 
прескриптивних, що претендують на істинність»1.  Контро-
лювати компетенцію і одержувача висловлювання, і рефе-
рента ― ось у чому, на думку Ліотара, суть наративного 
знання. Таким чином розповідь завдяки своїх наративній 
формі легітимізує знання. 

Два метанаративи легітимації 

Згідно з концепцією Ліотара, історично сконструйовано 
два види розповідей, кожен з яких покликаний у свій специ-
фічний спосіб легітимізувати знання. Перший названо полі-
тичним, а другий ― філософським. Перший є розповіддю про 
свободу доступу до знань і суб’єктом у ньому виступає людс-
тво як герой свободи: адже усі народи мають право на науку 
і якщо «соціальний суб’єкт ще не став суб’єктом наукового 
знання, то йому завадили духівники і тирани. Право на нау-
ку слід відвоювати»2. Зазвичай саме держава бере на себе 
турботу про освіту «народу під іменем нації і наставляє його 
на шлях поступу»3. У другому типі розповіді «суб’єктом 

                                                             
1 Ibid. – C. 77. 
2 Ibid. – C. 79. 
3 Ibid. - C. 80. 
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знання є не народ, а спекулятивний дух»1. Передбачається, 
що існує певна універсальна історія духа-суб’єкта. Про цю 
історію, приміром, розповідає енциклопедія німецького іде-
алізму і це історія не народу і не спільноти учених. Стратегія 
цієї історії така: наукові дослідження і здобуття та поши-
рення нових знань неможливо виправдати самим лише ути-
літарним принципом. Згідно з логікою цього другого типу 
легітимуючої розповіді, функції науки неможливо звести 
лише до служіння державі і громадянському суспільству. 
Тому, приміром, німецький ідеалізм обґрунтовує потребу 
нового знання тим, що воно допомагає здійснюватись Мета-
суб’єктові ― Духові, Божественному життю (Фіхте), життю 
духа (Геґель). Таким чином знання «знаходить свою легіти-
мність передовсім у собі самому і саме воно може сказати, 
чим є держава і чим є суспільство»2. 

Однак ці два види розповіді (метанаратива) ― розповідь 
про звільнення і спекулятивна розповідь ― в постмодерній 
культурі втратили свою правдоподібність. Справа в тому, що 
різниця між денотативним висловлюванням, що має пізна-
вальне значенні і прескриптивним висловлюванням, що має 
практичне значення полягає в компетенції. Але не факт, що 
коли вірним є денотативне висловлювання, яке описує дій-
сність, то також вірним буде і прескриптивне висловлюван-
ня, наслідком якого буде зміна цієї дійсності. Тому зрозумі-
ло, що науковий дискурс є лише мовною грою, яка має свої 
власні правила. А отже наука в постмодерні грає свою влас-
ну гру і не може легітимізувати інші мовні ігри і навіть саму 
себе вона уже не здатна легітимізувати, не кажучи уже про 
прескриптивну гру практичного розуму. 

                                                             
1 Ibid. – C. 83. 
2 Ibid. – C. 86. 
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Результативність як легітимація 

Ліотар підводить до думки, що в добу постмодерну ви-
рішальним чинником, який легітимізує наукове досліджен-
ня, виступає його результативність. Логіка тут така: кожна 
наука виробляє свою аксіоматику, яку приймає відповідна 
наукова спільнота. Аксіоми науки повинні відповідати ви-
мозі логічності. Логіка таким чином відіграє тут роль мета-
мови. Тому в питанні про легітимацію знання, коли вислов-
лювання денотативного характеру визнають істинним, пе-
редбачається, що аксіоматика, в якій це висловлювання 
сформульоване, відома співрозмовникам і прийнята ними. А 
це означає (і визначає) два види «прогресу» в знанні: «пер-
ший пов’язаний з новою аргументацією в межах встановле-
них правил, а другий ― з винайденням нових правил і, від-
повідно, зі зміною гри»1. 

Інший аспект наукового дослідження пов’язаний з сис-
темою доведень і аргументації, які роблять нове висловлю-
вання прийнятним для наукової спільноти. Однак навести 
докази ― це певним чином констатувати факт. «Але що таке 
акт констатації? ― запитує Ліотар. Реєстрація факту очима, 
вухами, органами чуттів? Чуття обманюють, вони обмежені 
в просторі і в можливостях розрізняти. Тут у справу йдуть 
технічні прийоми. Вони від початку слугують протезом ор-
ганів чуттів… Технічні прийоми підпорядковуються прин-
ципові оптимізації продуктивності: збільшення виходу 
(одержання інформації чи модифікації), скорочення входу 
(витраченої енергії) для одержання результату»2.  

Такі ігри, вважає філософ, визначає не краса, не справе-
дливість, а ефективність: технічний прийом визнається до-
брим тоді, коли він ефективніший за інший. А відтак ― «нау-
кові мовні ігри стають іграми багатих: найбагатші мають 

                                                             
1 Ibid. – C. 106 
2 Ibid. – C. 107 
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найбільше шансів бути правими»1. Учених, техніку, облад-
нання купляють не для пізнання істини, а для підвищення 
продуктивності. Тому в питанні легітимації знання до двох 
уже згадуваних вище мовних ігор ― денотативної (з її реле-
вантністю істинного/хибного) і прескриптивної (яка вихо-
дить із дихотомії справедливо/несправедливо) ― долуча-
ється третя ― технічна гра, де критерієм є ефектив-
но/неефективно. І саме ця третя мовна гра в добу постмоде-
рну знатна впливати на критерії як істинності, так і справе-
дливості: із збільшенням ефективності імовірність того, що 
певний порядок буде вважатися істинним і справедливим 
значно зростає. Критерій результативності стає вирішаль-
ним при фінансуванні і атестації діяльності наукових 
центрів. Так легітимація оформлюється через продуктив-
ність. 

Аналогічна ситуація спостерігається і в системі викла-
дання ― себто передачі знання. Вища освіта просто усвідом-
люється як підвид загальносуспільної системи і оцінюється 
за рівнем її вкладу в продуктивність суспільства. «Передача 
знання ― зазначає Ліотар ― не виглядає більше як те, що 
покликане формувати еліту, здатну вести націю до звіль-
нення, але постачає системі гравців, здатних забезпечити 
гідне виконання ролі на практичних постах, яких потребу-
ють інститути»2. Вища освіта поступово починає підпоряд-
ковуватися владі. Адже відтоді, як знання перестає бути са-
моціллю, реалізацією ідеї (як у Геґеля) чи емансипацією лю-
дини (як у Маркса), його передача перестає бути цілковитою 
компетенцією учених та студентів. З постмодерном занепа-
дає ідея «університетської вольниці», оскільки ради універ-
ситету не здатні більше вирішувати бюджетних питань. 

                                                             
1 Ibid. – C. 109 
2 Ibid. – C. 118 
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Що ж стосується змісту освіти, то і тут, наголошує Ліо-
тар, ми спостерігаємо подібну картину. Студента навчають 
передусім такої мовної гри, як запитування: куди правильно 
спрямувати питання? До якого банку даних звернутись, як 
правильно сформулювати питання? За таких умов функція 
передачі знань студентам зводиться до пасивного озвучен-
ня лекційного курсу професором, а то й взагалі передоруча-
ється машинам. Частково це виправдано тим, що студент 
уже не запитує «Чи це вірно?». Він формулює питання по-
іншому, в контексті тієї ж ідеї продуктивності: «Для чого це 
служить?», «чи це ефективно?», «чи можна це продати?»1. 
Але дидактика не обмежується лише передачею знань. І в 
ситуації загальнодоступності банків даних ― цих енцикло-
педій завтрашнього дня ― ефективнішим є той, хто уміє ак-
туалізувати потрібні дані для вирішення конкретної про-
блеми та вибудувати ці дані в певну стратегію. Очевидно 
цьому умінню і слід навчати студентів. Та не слід забувати, 
що здатність поєднувати між собою різні дані, які раніше 
вважалися непоєднуваними, називається уявою. Саме тому 
при рівній компетенції ефективність у виробництві нового 
знання залежить саме від уяви. Таким чином переосмислю-
ються цілі викладання: слід не просто передавати інформа-
цію, а навчати усім «процедурам, що сприяють збільшенню 
здатності поєднувати поля, які традиційна організація знань 
ревниво ізолювала одне від одного»2. Цій меті служить гасло 
міждисциплінарності і набуття навичок роботи в групі. Усе 
це недвозначно свідчить про завершення ери Професора: він 
уже «не компетентніший за мережу запам’ятовуючих при-
строїв у справі передачі встановленого знання або з міждис-
циплінарну групу у справі розробки нових технічних прийо-
мів чи нових ігор»3. 

                                                             
1 Ibid. – C. 124 
2 Ibid. – C. 127 
3 Ibid. – C. 130 
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Від детермінізму до паралогії  

Постмодерністська наука специфічна тим, що шукає ви-
хід з кризи детермінізму. Але детермінізм ― це лише гіпоте-
за, на якій базується легітимізація через результативність, 
яка визначається відношенням вхід/вихід. Детермінізм 
припускає, що «система, в якій здійснюється вхід, стабільна і 
слухняно слідує правильній «траєкторії», стосовно якої мо-
жна встановити постійну функцію, а також відхилення, що 
дозволяє правильно прогнозувати вихід»1. Але на кількох 
показових прикладах Ліотар переконливо доводить, що пра-
гматика постмодерністського наукового знання має мало 
спільного з пошуком результативності.  

Передусім, варто мати на увазі, що ідея продуктивності 
передбачає ідею стабільної системи ― вона бере початок в 
термодинаміці. Та перший парадокс полягає в тому, що ста-
більність системи забезпечується контролем над нею, однак 
посилення контролю призводить до руйнування самої сис-
теми ― це підтверджують приклади усіх державних і соціа-
льно-економічних бюрократій: вони придушують свої сис-
теми і задихаються разом з ними. І хоч теоретики системи, 
які є одночасно теоретиками легітимації через результати-
вність, вважають себе правими, в сучасній математиці нур-
тують течії, які ставлять під сумнів точне вимірювання і 
прогноз поведінки об’єктів у людському вимірі. Тому пост-
модерністська наука цікавиться речами прямо протилеж-
ними: невизначеностями, обмеженнями точності контролю, 
конфліктами з неповною інформацією, фрактальністю, ката-
строфами, прагматичними парадоксами, будуючи «теорію 
власної еволюції як перервного, катастрофічного, парадок-
сального розвитку»2. Таким чином вона змінює саме зна-

                                                             
1 Ibid. 
2 Ibid. – C. 143 
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чення слова «знання», оскільки продукує не відоме, а неві-
доме. Вона засновує нову модель легітимації: не через ре-
зультативність (як це робить класична наука), а через пара-
логію. 

Висновки 

Ліотар, підсумовуючи дані у проблемі легітимації знан-
ня приходить до кількох важливих висновків. Передусім, в 
постмодерні неможливе звернення до метанаративів (істо-
рій про діалектику Духа чи емансипацію людства) як випра-
вдання наукового дискурсу, однак мала розповідь все ще 
залишається зразковою формою для наукової уяви: адже 
учений ― це перш за все той, хто розповідає історії, але потім 
повинен їх перевіряти. По-друге, принцип консенсусу як кри-
терію законності теж не є достатнім. Він є горизонтом, який 
завжди недосяжний. В добу постмодерну Ліотар бачить єди-
ну можливість легітимації знання ― на основі паралогії. Ло-
гіка тут така: що сильніший прийом пропонує учений, то 
більша імовірність відмови йому в мінімальному консенсусі, 
оскільки він міняє правила гри, на основі яких цей консенсус 
був одержаний. Та подібна поведінка наукової інституції 
свідчить, що вона веде себе як звичайна влада. Така поведі-
нка є терористичною, якщо її тлумачити як ефективність. 
Зрозуміло, обговорення денотативних висловлювань вима-
гає дотримання правил, які приписують, якими повинні бу-
ти прийоми мовної гри. Отже, уява (чи паралогія) в сучасній 
науковій парадигмі покликана породжувати подібні припи-
си і вимагати, щоб партнери їх взаємно приймали. І якщо ці 
приписи в конкретній спільноті дають змогу продукувати 
нові ідеї, тобто нові висловлювання, то вони є легітимними. 
А отже легітимним є і породжене в результаті знання.  
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Очевидно, що наратологічні студії неможливо сьогодні 

провадити без урахування концепції Ліотара. Розкриття 
природи наративності, демонстрація того, як функціонує 
розповідний механізм узаконення нового знання, вирізнен-
ня і опис метанаративів ― у цьому полягає заслуга філософа 
у виробленні наратологією своїх теоретичних основ. 
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Наративістика  
Франка Анкерсміта 

Вступ 

аративні студії ХХ–ХХІ століть включають у себе 
не лише наукову традицію, що веде свій початок 
від епохальної праці Владіміра Проппа «Морфо-

логія (чарівної) казки» (1928)1, а й інші різновиди теоретич-
ного осмислення розповідних текстів. Оригінальним зраз-
ком такого підходу до наративів є концепція Франка Анкер-
сміта, що була найбільш повно представлена у його дослі-
дженні «Наративна логіка: семантичний аналіз мови істори-
ків» (1983)2. Теоретик історії за покликанням, учений ста-
вить і вирішує важливі й складні питання наративної онто-
логії та епістемології. Мета цього нарису – висвітлити осно-
вні позиції наративістики Франка Анкерсміта. 

Відправною точкою роздумів для ученого стала філосо-
фія мови, яка вивчала те, як слова співвідносяться зі світом. 
Продовжуючи кантівську епістемологічну традицію, ця фі-
лософія поставила питання про те, яким критеріям вживан-
ня повинна відповідати мова, щоб бути істинним повідом-
ленням про те, про що вона повідомляє. Прихильниками цієї 

                                                             
1 Пропп В. Морфология волшебной сказки. - М.: Лабиринт, 2003. - 144 с. 
2 Анкерсмит Ф. Нарративная логика. Семантический анализ языка исто-

риков / пер. с англ. О.Гавришиной, А.Олейникова. Под науч. Ред. 
Л.Б.Макеевой. – М.: Идея-Пресс, 2003. – 360 с.   
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філософії були свого часу Рассел, Вітгенштейн, Тарський, 
Гудмен, Поппер, Куайн, Девідсон, Рорті та ін. Ця філософія 
породила логічний позитивізм, філософію буденної мови, 
прагматизм і всю філософію науки. 

Однак, вважає Анкерсміт, філософії мови властива де-
яка вузькість проблематики, бо за великим рахунком ця фі-
лософія була філософією висловлювання або судження, не-
залежно від того, в якій сфері вживається мова: щоденному 
житті чи в науці. Тобто вона ніколи не зверталася до про-
блем тексту чи розповіді, до питання про те, як вони спів-
відносяться зі світом і яким критеріям повинні відповідати, 
щоб бути істинними повідомленнями про те, про що вони 
повідомляють. 

Чому ж філософи досі не цікавилися розповідями? При-
чина, вважає автор, полягає у методологічній упередженості 
філософії ХХ ст. Ця упередженість полягає в тому, що склад-
ну проблему «зчеплення» мови і світу можна вирішити, 
тільки почавши з найпростіших випадків вживання мови. 
Тому істинне одиничне висловлювання почали розглядати 
як найпростіший будівельний блок у будові людського 
знання про світ. Передбачалося, що тільки-но логічні про-
блеми будуть успішно вирішені, розповідь уже не поставить 
перед нами якихось складних чи цікавих проблем. Адже ро-
зповідь – це ряд одиничних висловлювань про певний стан 
справ. 

Однак Анкерсміт не погоджується з таким ходом думки, 
бо вважає, що питання про те, що таке наратив, неможливо 
звести до питання про істинне одиничне висловлювання. 
Адже історичні розповіді є репрезентаціями минулого, тобто 
заміняють відсутнє минуле. Тому, щоб зрозуміти історичну 
розповідь і те, як вона співвідноситься з минулою реальніс-
тю, потрібно поставити питання про те, як репрезентація 
співвідноситься з тим, що вона репрезентує. Історичну роз-
повідь можна зрозуміти лише в рамках логіки репрезентації. 
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А саму логіку репрезентації неможливо зрозуміти лише на 
основі логіки істинного одиничного висловлювання. Між 
ними є відмінності. В репрезентації є невизначеність, яка не 
має свого аналога у випадку істинного висловлювання. 

Отже, предметом дослідження у Анкерсміта є відно-
шення між репрезентацією і репрезентованим, а також те, 
чому одна історична репрезентація є кращою за іншу, вико-
нану на ту саму тему. Щоб пояснити специфіку відношень 
між репрезентованим і репрезентацією, Анкерсміт вдається 
до поняття метафори. Адже історична розповідь є по суті 
метафоричною: вона говорить про минуле у світлі чогось 
іншого. 

Звідси Анкерсміт виводить теорію наративного успіху, 
яка відповідає на питання, що робить одні наративи кращи-
ми за інші? Філософ стверджує, що історична розповідь на-
лежить до двох сфер: до сфери буквальної істини (оскільки 
складається з висловлювань, що описують минуле) і до сфе-
ри метафори (якщо історичну розповідь розглядати як ціле). 
До того ж, міра цього успіху визначається тим, наскільки 
історикові вдалося досягти такого розуміння минулого, яке 
не можна звести до буквального розуміння наративу. У цьо-
му сенсі найкращою історичною розповіддю є та, в якій пе-
редбачуване розуміння цілого виражене найчіткіше.  

Анкерсміт веде мову про те, що історик, який викорис-
товує істинні висловлювання, щоб запропонувати стосовно 
минулого щось таке, що не підтримується самими цими ви-
словлюваннями, ризикує запропонувати образ минулого, що 
не узгоджується з тим, яким було минуле: історичні дослі-
дження не в змозі заперечити простий перелік істинних ви-
словлювань, але можуть заперечити метафоричний, нарати-
вний вимір. Написання історії учений порівнює з творенням 
теорії, як про це говорив свого часу Карл Поппер: потрібно 
створювати найбільш неймовірні і найбільш неправдоподі-
бні розповіді про минуле (за умови, що ця розповідь не по-
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винна бути заперечена минулими і майбутніми історичними 
дослідженнями)1. 

Для кожного історика зрозуміло, що історіографія 
з’являється внаслідок наративної інтерпретації результатів 
історичних досліджень. Однак проблема самого механізму 
цієї інтерпретації до Анкерсміта цілковито залишалася поза 
увагою учених. Якщо поставити питання про те, що собою 
являє історичний наратив, то треба відкинути уявлення, що 
він є певною «картиною» або «образом» минулого». Наратив 
є окремою сутністю, яка не відображає минулого, а пропонує 
певну «тезу про минуле», яку Анкерсміт називає «наратив-
ною субстанцією». Розповідь виявляє значну подібність до 
метафори. І в одному, і в другому випадку задається «точка 
зору», з якої нам пропонують дивитися на реальність. Син-
тактично ж, переконаний Анкерсміт, наратив складається з 
одиничних констатуючих висловлювань про стан справ у 
минулому. 

Треба мати на увазі, що історичний наратив виявляє 
спільні риси з науковою теорією. Він, власне, і є теорією іс-
торика, і з двох конкуруючих нарацій (що містять лише іс-
тинні висловлювання по минуле) завжди варто віддавати 
перевагу тій, яка є найбільш ризикованою. Тут простежуєть-
ся очевидна паралель з ідеєю Поппера про те, що варто зав-
жди шукати наукову теорію з найбільшим ступенем фаль-
сифікованості, оскільки чим більше висловлювання заборо-
няє, тим більше воно повідомляє про світ досвіду.  

Перед тим, як розпочати дослідження, Анкерсміт ро-
бить кілька важливих застережень. По-перше, обмежує свій 
аналіз лише письмовими текстами, а це значить, що такі, на 
думку багатьох сучасних наратологів, наративи, як історичні 

                                                             
1 Поппер К. Логика и рост научного знания. Избранные работы / Пер. с 

англ. - М.: Прогресс, 1993. - 604 с. 
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п’єси чи фільми, не будуть об’єктом розгляду. Головна при-
чина такого обмеження полягає в тому, що ці тексти не ма-
ють наративної структури в готовому вигляді. Її можна на-
дати цим тестам, переказавши їх. По-друге, наголошує, що 
діяльність історика зовсім не обмежується пошуком фактів. 
Адже встановлення фактів є лише попередньою стадією у 
вирішенні завдання, яке ставить перед собою історик. Бо 
для нього істинна проблема полягає в тому, як поєднати ці 
факти в послідовну історичну розповідь. А розповідь ця пос-
тає як певна інтерпретація минулого у світлі певної точки 
зору.  

Фактуальна і фікційна розповідь 

Зрозуміло, що у концепції Анкерсміта для літературоз-
навця інтерес буде зосереджуватися на тих моментах, які 
відрізняють історичний наратив від літературного. Учений 
дає свою відповідь на це питання. Для розрізнення історич-
ного роману і наративу Анкерсміт використовує запропоно-
вану Шолесом і Келлогом1 концепцію про два рівні істини, 
які можна виділити як в історичних романах, так і в нарати-
вах: більш низький рівень фактичних висловлювань про 
окремі події і ситуації та рівень загальних зауваг, які стосу-
ються суті певного історичного періоду.  

На рівні загальних зауваг подібність між історичним 
романом і наративом очевидна: у кожному разі ми маємо 
справу з узагальненим знанням про певний історичний пе-
ріод. Проте, вважає Анкерсміт, існує кілька розбіжностей. 
Передусім, автор наративу займається створенням історич-

                                                             
1 Scholes R., Kellog R. The Nature of Narrative. - New York: Oxford University 

Press, 1966. - 325 p. 
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ного знання, його накопиченням і здобуванням. У своєму 
викладі він пояснює і аргументує. Що ж стосується автора 
історичних романів, то він застосовує це узагальнене істо-
ричне знання до однієї чи кількох уявних історичних ситуа-
цій. Друга відмінність стосується різних способів взає-
мозв’язку двох рівнів істини в наративі та історичному ро-
мані. В наративі перший рівень підготовлює другий: він на-
дає свідчення і приклади для всебічної інтерпретації істори-
чного періоду. В історичному романі навпаки. Автор істори-
чного роману, якому відомі основні історичні факти, володіє 
«загальним» історичним знанням уже перед тим, як він по-
чинає втілювати це «загальне» знання у щось часткове та 
індивідуальне. Адже, на відміну від історичного роману, на-
ратив не пишеться з якоїсь певної точки зору чи згідно з 
якоюсь певною інтерпретацією минулого, хоча певна інтер-
претація чи «точка зору» у ньому пропонується. Історики 
формулюють і обговорюють «точки зору, але, на відміну від 
авторів історичних романів, вони не починають з певних 
«точок зору» при описі минулого. «Точка зору» опиняється в 
центрі історичних дискусій: історики аргументують, не ви-
ходячи з певних «точок зору», а на їхню користь. «Точки 
зору» – вважає Анкерсміт – це завжди висновки, але ніколи 
не аргументи. 

Співвідношення речення і наративу 

Анкерсмітові видається несправедливим, що сучасна 
філософія займається зазвичай словами, реченнями, висло-
влюваннями, майже цілковито нехтуючи вивченням сукуп-
ностей поодиноких висловлювань, тобто розповідей або 
наративів. Філософ наполягає, що наративи – це щось біль-
ше, аніж просте поєднання речень, навіть у тому випадку, 
коли йдеться про так звані глибинні структури наративу, 
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які зазвичай виглядають як невеличкі розповіді, в яких 
опущені деталі та подробиці. Та ці наративи, що творять 
глибинні структури, не варто ототожнювати зі змістом на-
ративу. Адже зміст наративу не можна пов’язати з якимось 
його реченням. А це означає, що для дослідження природи 
наративу не можна обмежитися лише дослідженнями на 
рівні речень. 

Анкерсміт також переконаний, що наративи не можуть 
бути істинними чи неістинними. Вони можуть бути лише 
об’єктивними чи суб’єктивними. Філософ виходить з посту-
лату про те, що наратив складається з висловлювань, які є 
або істинними або неправдивими, адже історик не знає 
справжнього стану справ у минулому. Він лише наводить 
докази на користь своєї версії минулого. 

Сутність наративного ідеалізму 

Філософ-наративіст, що не ризикує відмовитися від 
концепції «істиності (неправдивості) наративу», перебуває в 
полоні певної ідеї-фікс – ідеї висловлювання. Адже істинні 
висловлювання відповідають позамовній реальності так, як 
це визначається значенням і референцією висловлювання. 
Так само прихильник поняття «істинність (неправдивість) 
наративу» надіється, що між змістом наративу і зображеною 
у ньому історичною реальністю існує певного роду відпові-
дність. Він розглядає наратив як певну картину минулого. 
Анкерсміт дотримується протилежної точки зору, яка поля-
гає в тому, що минуле не має наративної структури. Непо-
слідовність позиції наративного реалізму філософ демон-
струє на прикладі аналогії між машиною і кресленням цієї 
машини. Для наративного реаліста відношення між дійсним 
минулим і його наративним описом за своїм типом співпа-
дає з відношенням між машиною і її кресленням. Якщо б це 
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було так, то повинні були б існувати певні правила перекла-
ду, за допомогою яких можна перекласти машину в крес-
лення.  

Приклад таких правил, здавалося б, запропонував Гей-
ден Вайт1. Він стверджував, що минуле як таке не може бути 
зрозумілим: саме по собі минуле – це міріади фактів, станів, 
подій, неоформлений хаос даних. Тому історик змушений 
перекладати «прозу» історичного минулого в наративну 
«поезію» історіографії. Чотири риторичних тропи: метафора, 
метонімія, синекдоха та іронія дозволяють здійснити цей 
переклад. Однак ці чотири тропи є, на думку Анкерсміта, не 
так правилами перекладу, як правилами, що визначають 
наративну структуру наративних описів минулого. Тобто 
знання про минуле стає можливим завдяки цим правилам.  

Учений аргументовано доводить, що наратив не є прое-
кцією історичного ландшафту чи певного історичного меха-
нізму, бо минуле лише конституюється в наративі. Структу-
ра наративу – це структура, яка надається або нав’язується 
минулому, вона не є результатом рефлексії над спорідненою 
структурою, об’єктивно присутньою в самому минулому. 
Уявлення про те, що існує певна історична дійсність, склад-
ний референт усіх наших розповідей про те, що дійсно від-
булося, варто, на думку ученого, відкинути, оскільки у ми-
нулого як такого немає наративної структури, бо наративні 
структури з’являються лише в наративі. 

Історик, вважає Анкерсміт, до певної міри схожий на 
модельєра, який бажає показати свої роботи. Модельєр ви-
користовує манекени або манекенниць, щоб продемонстру-
вати достоїнства своїх робіт, тобто він використовує речі, 

                                                             
1 Уайт Х. Метаистория / пер. с англ. под ред. Е.Г.Трубиной и 
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які не є частинами самого одягу. Так само й історик викори-
стовує такі поняття, як «інтелектуальний рух», «Ренесанс», 
«соціальна група» чи «промислова революція» для того, щоб 
одягти минуле. Минуле постає за допомогою таких сутнос-
тей, які не складають частини самого минулого і навіть не 
відсилають до дійсних історичних явищ. Таку процедуру 
одягання минулого Анкерсміт називає наративним ідеаліз-
мом і бачить своє завдання в тому, щоб виявити механізм, 
який дозволяє історикові дати наративну репрезентацію 
минулого. Філософ стверджує, що згідно з наративним ідеа-
лізмом існує наративна логіка, що структурує наше знання 
про минуле, а згідно з наративним реалізмом, виключно 
«структура самого минулого» визначає структуру нашого 
наративного знання про минуле. 

Поняття наративної субстанції 

Анкерсміт постулює наявність у наративі, окрім нара-
тивних суб’єктів і наративних предикатів, третьої складової 
наративу – наративних субстанцій. Специфіку наративних 
субстанцій філософ демонструє на різних прикладах. Примі-
ром, на біографії Наполеона. Окремі висловлювання у цій 
біографії відсилають до історичного Наполеона, людини з 
плоті і крові, що жила в період з 1769 по 1821 роки. Однак, 
вважає Анкерсміт, кожне окреме висловлювання в наративі 
треба вважати таким, що робить свій внесок в «образ» чи 
«картину» життя і часу Наполеона, які його біограф бажає 
подати своїм читачам. Тому у цьому світлі кожне окреме 
висловлювання про Наполеона, узяте як ціле, в певному сен-
сі є властивістю такого «образу» Наполеона, а цю «картину» 
чи «образ», отже, також можна було б вважати «наративним 
суб’єктом». Однак Анкерсміт, що стоїть на позиції наратив-
ного ідеалізму і сприймає наратив як зв’язне і значиме ціле, 
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наполягає, що все, що стверджується в наративі, розгляда-
ється як внесок в «образ» чи «картину» минулого, яке істо-
рик бажає нам подати. Адже без таких образів і картин нара-
тивне історіописання практично неможливе; воно є керів-
ним принципом в побудові наративу, а також його змістом 
або когнітивним ядром, і без них наратив розпадається на 
багато розрізнених речень. 

Дуже часто такі «образи» або «картини» минулого на-
віть одержують свої власні імена. Наприклад, терміни «Ре-
несанс», «Просвітництво», «європейський капіталізм почат-
ку Нового часу» або «занепад Церкви» насправді є іменами 
«образів» і «картин» минулого, запропонованих істориками, 
які намагалися впритул підійти до минулого, і завдання цих 
понять полягає радше в тому, щоб «розтлумачити факти», 
аніж «відповідати фактам». Наративні субстанції – це речі, а 
не поняття. Вони є первинними логічними сутностями в 
історіографічних описах минулого, висловлювання, що у них 
містяться, є не їхніми складовими частинами, а їхніми влас-
тивостями. Тому в наративі висловлювання виконують не 
єдину, а подвійну функцію: як висловлювання вони відси-
лають до минулого, а як компоненти наративу вони є влас-
тивостями «наративної субстанції». 

Філософ переконаний, що наративні субстанції не озна-
чають речей, які вони ідентифікують, чи їхніх аспектів в іс-
торичній реальності. Вони виконують чисто роз’яснювальну 
функцію; вони є лінгвістичними прийомами, допоміжними 
конструкціями, за допомогою яких історики стараються да-
ти максимально ясну і узгоджену репрезентацію минулого. 
Адже часто факти згадуються не для того, щоб повідомити 
відповідну інформацію, а для того, щоб сформувати точку 
зору для сприймання реальності. 

Анкерсміт вважає за необхідне зробити важливе розрі-
знення: відділити висловлювання, які є частиною наратив-
ної субстанції, від висловлювань, що виражають наші думки 
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з приводу наративних субстанцій. А такі думки не можна 
вважати властивостями самих наративних субстанцій. Ана-
логічно до цього, думки інших людей про нас не належать до 
наших характерних ознак. Висловлювання, які належать до 
наративних субстанцій, не є ні істинними, ні неправдивими. 
Вони є аналітично істинними. 

Наративні субстанції і метафора 

Анкерсміт обговорює правила, яким підпорядковують-
ся наративи. У пошуках цих правил дослідник пропонує роз-
глянути дві точки зору. Першу з них він називає точкою зо-
ру читача (або письменника). Вона полягає в тому, що нара-
тив – це сукупність висловлювань, які читають чи пишуть 
одне за іншим. У результаті, наші вимоги до наративу обме-
жаться переліком правил, як коректно пов’язувати між со-
бою висловлювання (синтаксичним, семантичним, прагма-
тичним чи будь-яким іншим способом). Згідно з іншою точ-
кою зору, вся сукупність висловлювань у наративі є знаряд-
дям створення певного «образу» чи «картини» минулого. 
Для ілюстрації Анкерсміт порівнює висловлювання з людсь-
кими діями. У першому випадку ми можемо дати наративне 
повідомлення, що складається з серії описів дій в хронологі-
чному порядку. Проте ми також можемо дати вільний огляд 
дій, здійснених окремою людиною. Наприклад, ми могли б 
сказати, що багато політичних дій Рішельє були інспіровані 
бажанням добитись політичного об’єднання Франції. Нам 
варто розуміти, що це є інтерпретацією дій Рішельє і тому 
об’єднання Франції не обов’язково було його свідомим намі-
ром. Перший підхід філософ називає лінійним (лінгвістич-
ним), а другий всеохоплюючим (метафоричним). При лінгві-
стичному підході головна турбота спрямована на осягнення 
наративу, тобто творення зрозумілого тексту. Однак досту-



54                                                                                                 Наративне пізнання 

 
пність для розуміння – це лише попередня вимога до тексту, 
щоб він був прийнятним і узгодженим наративом. Є багато 
типів зрозумілих текстів, висловлювання в яких поєднані 
згідно з мовними критеріями зрозумілості, але які, тим не 
менше, не заслуговують визначення наратив. Трактати з 
хімії, математичні доведення, рекомендації з проведення 
військових чи політичних акцій, статті кримінального коде-
ксу – ось кілька прикладів таких текстів. Можна також, вва-
жає Анкерсміт, виділити з будь-якого наративу кілька ре-
чень, які, взяті як ціле, не будуть вважатися наративами, 
хоча будуть при цьому цілком зрозумілими і доволі інфор-
мативними. Висловлювання мають подвійну функцію в на-
ративі: а) вони описують минуле і б) за допомогою цих ви-
словлювань створюється «образ» чи «картина» минулого 
(певна наративна субстанція). Вимоги зрозумілості діють 
лише на рівні а), де описується історична реальність. Те, що 
складає характерну особливість наративів, тобто їхня здат-
ність виражати «картину» чи «образ» минулого, виходить за 
рамки застосування лінгвістичного підходу, оскільки він 
ніколи не вимагає аналізу цілих наративів в їхній унікальній 
своєрідності. Тому унікальність наративу полягає не в пре-
дметі його розгляду, а в інтерпретації цього предмета. Уні-
кальність наративу невіддільно пов’язана з самою його сут-
ністю, тобто з його здатністю надавати інтерпретацію фра-
гмента минулого. 

Таким чином, Анкерсміт доходить висновку, що немає 
таких правил, за якими можна було б творити наративи (іс-
торичні розповіді). Зате можна було б сформулювати прави-
ла оцінки відносних достоїнств окремих повних наративів. 
Однак треба мати на увазі, що ні предмет наративу, ні навіть 
«саме минуле» не могли б бути вищим арбітром при виборі 
найкращої наративної інтерпретації минулого. Всі наративи 
несумірні. Саме тому, що минуле не має свого власного об-
личчя, наративне відтворення якого підкорялося б прави-
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лам, Анкерсміт стверджує, що наратив є вказівкою на те, як 
варто уявляти собі історичну реальність. Оскільки наратив 
задає певне «бачення» минулого, він, по суті, функціонує як 
правила чи система правил, що встановлюють, як варто уяв-
ляти собі минуле. 

Анкерсміт справедливо зазначає, що метафора – це не 
лише прикраса мови чи спроба поетично сказати те, що мо-
жна висловити також і буквальною мовою. Якщо б метафо-
ричний вимір був усунутий з мови, наше уявлення про світ 
негайно розпалося б на незв’язні і важко опрацьовувані 
одиниці інформації. Метафора синтезує наші знання про 
світ. Тому наратив і метафора є не описами, а трактування-
ми, які за своєю природою ніколи не можуть бути емпірично 
істинними чи неправдивими. Подібно до метафори, наратив 
одночасно описує реальність і індивідуалізує певну «точку 
зору». 

А тому надавати перевагу певному видові висловлю-
вань про реальність не означає стверджувати щось про при-
роду реальності. Способи бачення реальності не включають-
ся в природу самої реальності. Точки зору не виражають, 
якою є реальність, а вказують на її аспекти, які варто врахо-
вувати чи виділяти для оптимального розуміння минулого. 
Висловлювання в наративі можна розглядати як засоби до-
сягнення точки зору. Найбільш характерною властивістю 
наративу є його здатність індивідуалізовувати «точку зору». 
Завдання історика полягає в тому, щоб створювати подібні 
уявлення про минуле, а не переймати їх. Якщо історик задо-
вольняється дослідженням в рамках гегелівської чи маркси-
стської схеми, він, на думку Анкерсміта, схожий на письмен-
ника, який вважає, що хороший роман повинен містити мак-
симальну кількість кліше чи заяложений фраз. 

Оскільки в наративному ідеалізмі розрізняють рівень 
висловлювань про минуле і рівень наративних інтерпрета-
цій минулого, Анкерсміт наполягає, що стратегія наратив-
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ного ідеаліста робить наративи відкритими для перевірки. 
Адже наратив, який задовольнить наративного реаліста, 
навряд чи можна підтвердити чи фальсифікувати.  

Висновки 

Анкерсмітова наративістика утверджує, таким чином, 
три принципові тези. Згідно з першою, не існує правил пе-
рекладу, які дозволяють одержувати проекцію минулого на 
наративному рівні його історіографічної репрезентації; тому 
наратив не є «картиною» чи «образом» минулого. Друга теза 
полягає у тому, що наратив історика, узятий як ціле, пропо-
нує нам певну інтерпретацію минулого, і ця інтерпретація 
виражається в наративній субстанції. І третя теза вказує на 
подібність між метафоричними висловлюваннями і нарати-
вами. І метафоричні висловлювання, і наративи визначають 
«точку зору», з якої нам належить дивитися на реальність. 

 
2009 
 



 
 

ІІ. Наративна типологія 



 
 

Аристотелева наратологія 

 
ристотель поряд зі своїм учителем Платоном стоїть 
біля витоків сучасної наратології – це твердження уже 
стало загальним місцем у наратологічних працях як 

спеціального, так і узагальнюючого характеру1. Так, Артур 
Бергер у книзі «Narratives in Popular Culture, Media and 
Everyday Life» (1997) зокрема зазначає: «В Аристотелевій 
«Поетиці», написаній близько 330 року до Р.Х., віднаходимо 
чимало місць, пов’язаних із наративами»2. Значну частину 
своїх методологічних позицій розпочинає із викладу конце-
пції Аристотеля й класик структуралістської наратології 
Жерар Женетт3. А в сучасній енциклопедії «Routledge 
Encyclopedia of Narrative Theory» (2005) Аристотель є голов-
ним персонажем у частині про античні теорії наративу4. Ра-
зом з тим, наратологічні джерела, що присвячують філосо-
фові ряд сторінок, зосереджуючи увагу на окремих позиціях 
поетики античного автора, так і не викладають Аристотеле-
вої наратології як цілісної концепції. 

Кожен, знайомий з «Поетикою», знає, що головна увага 
давньогрецького мислителя була звернена на вчення про 

                                                             
1 Routledge Encyclopedia of Narrative Theory / Ed. By David Herman, Manfred 

Jahn and Marie-Laure Ryan. - London, New York: Routledge, 2005. - 718 p.  
2 Berger A.A. Narrative in Popular Culture, Media and Everyday Life. - Thousand 

Oaks, London, New Dehli, 1997. – P. 19 
3 Женетт Ж. Фигуры. В 2-х томах. Том 2. – М.: Издательство имени Сабаш-

никовых, 1998. – 472 с. 
4 Routledge Encyclopedia of Narrative Theory. – P. 19 
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трагедію. Інші жанри, як от комедія чи епопея, висвітлені 
побіжніше, а окремим жанрам взагалі не судилося одержати 
більш-менш посутньої характеристики. Однак якщо подиви-
тися на твір Аристотеля не під жанровим кутом зору, а з по-
зиції сюжетології, то побачимо, що Аристотелева поетика є в 
основі своїй наратологією.  

Антуан Компаньон зауважив, що мімесис, за Аристоте-
лем, «це репрезентація людських вчинків за допомогою мо-
ви, і займається він розповідним аранжуванням фактів в 
історії; поетика по суті виявляється наратологією»1. Ми ві-
зьмемо це твердження за путівник і розглянемо ключові 
поняття «Поетики»2 Аристотеля з позиції сучасної нарато-
логії. У результаті у нас мав би з’явитись свого роду вступ до 
Аристотелевої наратології. У цьому полягає мета нашого 
дослідження. 

Якщо на «Поетику» дивитися з позиції теорії розповіді, 
то першим ділом варто було б поцікавитися, чи 
використовує Аристотель термін, який власне й означає 
«розповідь». Свого часу, приміром, Жерар Женетт розпочав 
свою знакову працю «Розповідний дискурс»3 з того, що 
розглянув значення слова «récit» у французькій мові, 
з’ясувавши (для нужд своєї теорії), що це слово має три се-

                                                             
1 Компаньон А. Демон теории: Литература и здравый смысл [Текст] / 

Антуан Компаньон / Пер. с франц. С.Зенкина. – М.: Издательство им. Са-
башниковых, 2001. – C. 122 

2 У дослідженні я одночасно звертався до кількох різномовних видань 
тексту «Поетики», а саме: Античні поетики. Аристотель. Поетика. Псев-
до-Лонгін. Про високе. Горацій. Про поетичне мистецтво / Упоряд. 
М.Борецький, В.Зваарич. – К.: Грамота, 2007. – 168 с.; Аристотель. Об ис-
кусстве поэзии [Текст] / Аристотель / Перевод с древнегреческого 
В.Г.Аппельрота. – М.: Государственное издательство художественной 
литературы, 1957. – 184 с., а також до оригіналу: Ἀριστοτέλους. Περὶ 
ποιητικῆς // http://www.mikrosapoplous.gr/zpd/PeriPoihtikhs.zip 

3 Женетт Ж. Фигуры. В 2-х томах. Том 2. – М.: Издательство имени Сабаш-
никовых, 1998. – С. 63 

http://www.mikrosapoplous.gr/zpd/PeriPoihtikhs.zip
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ми: 1) розповідне висловлювання, 2) послідовність подій, 3) 
подію розповідання, які він специфікував згодом у три 
терміни: розповідь, історія і нарація, заклавши основи 
трирівневої моделі1. 

У Аристотеля теж є три терміни зі значенням 
«розповідь». Не всі вони здобули рівноправне громадянство 
в теорії літератури, та й не відразу їх вирізниш, якщо читати 
«Поетику» у перекладі. Розглянемо їх послідовно. 

Передусім наведемо те уже хрестоматійне місця з 
третього розділу Аристотелевого твору, де йдеться про спо-
соби наслідування: «Третя різниця між видами поезії 
полягає у способі зображення якогось предмета. Адже мож-
на за допомогою тих самих засобів відтворювати ті самі 
предмети, або розповідаючи за манерою Гомера вустами 
іншої особи, або від себе самого, не замінюючи себе іншим, 
або показуючи зображених осіб у дії» [1448a20]. Стосовно 
змісту цього висловлювання нам немає сенсу подавати 
просторі коментарі, оскільки нас цікавить інше питання. 
Констатуємо лише, що ця фраза згодом стала підставою для 
поділу літератури на роди – епос, лірику і драму. Натомість 
нас зараз цікавить таке: що означає вираз «розповідати за 
манерою Гомера»? Аристотель використовує тут слово 
«ἀπαγγέλλοντα» (від ἀπαγγέλλω – виступати, декламувати, 
вимовляти рецитувати, читати, розповідати).  Звичайно, 
було б дуже спокусливо перекласти «ἀπαγγέλλοντα» лише як 
«розповідати», потлумачивши це місце так як це зробив 
Ж. Женетт у статті «Межі розповідності»2. Французький 
теоретик протиставив «розповідь» із наведеного фрагмента 
«показу зображених осіб у дії», тлумачачи опозицію 

                                                             
1 Шмид В. Нарратология  [Текст] / Вольф Шмид. – М.: Языки славянской 

культуры, 2003. – С. 156 
2 Женетт Ж. Фигуры. В 2-х томах. Том 2. – М.: Издательство имени Сабаш-

никовых, 1998. – С. 286 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29pagge%2Fllw&la=greek&can=a%29pagge%2Fllw0
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розповідь/показ як протиставлення розповідного і драма-
тичного модусів наслідування. Однак, як видно зі значення 
слова «ἀπαγγέλλοντα», Аристотелеві навряд чи йшлося про 
розповідь як виклад подій, нарацію. Давньогрецький 
філософ радше акцентував увагу на «способі» наслідування, 
як про це він і попереджав на початку третього розділу «По-
етики». А спосіб цей («манера») полягав очевидно в тому, що 
Гомер (а фактично рапсод, виконавець) виголошував, дек-
ламував речитативом тексти «Іліади» чи «Одісеї», вдаючи з 
себе почергово того чи того персонажа. У цьому власне і по-
лягала специфічна Гомерова манера міметизації. Щоб пере-
конатись у цьому, переглянемо кілька контекстів вживання 
цього слова в «Поетиці» щоб за допомогою цих контекстів 
уточнити його значення. 

Так у п’ятому розділі читаємо: «Епічна поезія … 
відрізняється від трагедії одноманітністю метра і 
розповідністю» [1449b9]. У шостому розділі зустрічаємо: 
«трагедія – це відтворення витонченою мовою серйозної і 
закінченої дії, що має певний обсяг; відтворення не 
розповіддю, а дією…» [1449b24]. «Дивовижне справляє 
приємне враження. Доказом цього є те, що коли хтось 
розповідає, то додає від себе не одне нове, щоб слухачам 
принести насолоду» [1460а17]. В усіх наведених фрагментах 
«розповідь, розповідати» Аристотель передає як 
«ἀπαγγέλλοντα, ἀπαγγέλλουσιν, ἀπαγγέλλοντες». У усіх кон-
текстах аналізованого терміну можна зауважити акценту-
вання значення самого акту висловлювання.  

З усіх термінів сучасної наратології «апагелія» найкра-
ще, на нашу думку, перекладалася б формалістським 
терміном «сказ», оскільки в апагелії максимально виявле-
ний мовець, його манера говорити, додавати щось від себе і 
т.д. Якщо ж спробувати знайти йому відповідник серед 
трьох проаналізованих Женеттом значень слова «récit», то 
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ми звичайно ж тут маємо справу з «нарацією», яку фран-
цузький теоретик визначив як «акт розказування». 

Інший Аристотелів термін, що має значення 
«розповідь», - дієгесис, що широко увійшов до 
термінологічного корпусу наратології завдяки тому ж таки 
Женеттові, який виплодив такі специфічні терміни, як 
«дієгетичний», екстра/інтра-дієгетичний, гомо/гетеро-
дієгетичний. Сам він у примітках до своїх праць зізнавався, 
що запозичив термін «дієгезис» з робіт, присвячених кіно. 
Так це чи ні, зараз не важливо, а важливо побачити, як цим 
терміном користується Аристотель і у яких значеннях. 

Однак тут із подивом виявляємо, що термін, який так 
широко увійшов у наратологію під егідою Аристотеля, у 
«Поетиці» вживається лише двічі. Перше місце – із розділу 
19, де філософ веде мову про мовні засоби трагедії, а саме 
види мовного вислову – схемати, мовленнєві форми: «Щодо 
мовних засобів, то одну ділянку дослідження становлять 
види мовного вислову (схемата), наприклад, наказ, бажання, 
розповідь (тобто «дієгесис» - І.П.), погроза, питання, 
відповідь тощо. Знання їх – це справа акторського мистецтва 
і його теоретиків. Але за знання або незнання таких речей 
не можна робити поетам серйозних закидів» [1456b13]. 
Відразу зрозуміло, що Аристотель перелічує серед схемат те, 
що сьогодні найвідповідніше ми б назвали (слідом за 
Остіном і Сьорлем) ілокутивними мовними актами, або 
(слідом за Бахтіним) – первинними мовленнєвими жанрами. 
Так проф. Джон Сьорль писав: «Я не намагаюся дати визна-
чення терміна «ілокутивний акт», але якщо мені вдасться 
дати правильний аналіз окремого ілокутивного акту, цей 
аналіз може лягти в основу такого визначення. Прикладами 
англійських дієслів і дієслівних словосполучень, пов’язаних 
з ілокутивними актами, є state «викладати, констатувати, 
стверджувати», assert «стверджувати, заявляти», describe 
«описувати», warn «попереджати», remark «зауважувати», 
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comment «коментувати», command «командувати», order 
«наказувати», request «просити», criticize «критикувати», 
apologize «вибачатися», censure «засуджувати», approve 
«схвалювати», welcome «вітати», promise «обіцяти», express 
approval «висловлювати схвалення» и express regret «ви-
словлювати співчуття»1. Отже, приймемо попередньо 
версію, що дієгесис у Аристотеля – це назва одного із 
мовленнєвих жанрів. 

Другий фрагмент, де Аристотель користується 
терміном «дієгесис» звучить так: «…у трагедії поет не може 
зображати багато подій, які відбуваються одночасно, а 
тільки одну, яку своєю грою на сцені відтворюють актори, 
то, навпаки, епос шляхом розповіді може описати багато од-
ночасних подій, причому, якщо вони матимуть між собою 
внутрішній зв’язок, збільшиться обсяг поеми» [1459b22]. 
Очевидно, що Аристотелю йдеться про розповідь в аспекті 
нарації, яку Женетт назвав розповіддю про події. Адже 
розповідь як мовленнєвий жанр якраз і полягає в тому, щоб 
розповідати про події. 

А тепер перейдемо до останнього (і для Аристотеля 
очевидно найважливішого) терміна, для якого різномовні 
перекладачі віднайшли цілий ряд відповідників, а саме – 
фабула, сюжет, сказання, plot, міф, традиційний переказ. 
Йдеться про термін «μῦθος». Мітос (міф) Аристотель називав 
душею трагедії і його характеристиці приділив чи не 
найбільше місця порівняно з іншими термінами та понят-
тями. Він з’являється уже в перших рядках «Поетики»: 
«Предметом нашої розмови буде поезія та її види, значення 
кожного з них і те, як треба опрацьовувати фабулу» 
[1447a8]. У Аристотеля, незважаючи на використання одно-

                                                             
1 Серль Дж. Р. Что такое речевой акт // Новое в зарубежной лингвистике. 

- Вып. 17. - М., 1986. - С. 152 
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го і того ж слова (мітос), все ж зустрічаємо під ним фактично 
два різних поняття. Бо ж і справді необхідно якось 
розрізнити традиційні перекази, тобто власне міфи, 
розповіді про богів і героїв від фабул, які покликаний твори-
ти поет для того щоб вважатися поетом. Вольф Шмід воліє 
називати Аристотелевий мітос «повествуемой историей»1. У 
цьому сенсі мітос ідеально відповідає третьому значенню 
Женеттового «récit». 

Таким чином, як проміжний висновок нашого 
дослідження можемо констатувати, що Аристотель 
використовує на позначення трьох понять сучасної 
наратології три різні терміни: історія = мітос, розповідь = 
дієгесис, нарація = апагелонта (апагелія). Це звичайно не 
означає, що саме співвідношення термінів у Аристотеля є 
ідентичним їх співвідношенню у Женетта. Французький на-
ратолог будує систему, що відрізняється від давньогрецької. 
У такому разі постає питання про евристичну цінність 
виявленої тут аналогії. Цінність її, на нашу думку, полягає у 
тому, що вона дає можливість уточнити неоднозначні мо-
менти сучасної теорії розповіді. Наведемо лише один при-
клад. У статті «Межі розповідності» Жерар Женнетт пише: 
«Для Аристотеля розповідь (дієгесис) є однією з двох мо-
дальностей поетичного наслідування (мімесис), тоді як дру-
га модальність полягає у прямому зображенні подій актора-
ми, які говорять і здійснюють вчинки перед публікою» [5, 
284]. У цьому місці Женетт робить посилання на фрагмент 
1448а «Поетики» Аристотеля. А це саме те місце, у якому 
йдеться про способи наслідування і де Аристотель, кажучи 
про «розповідь», уживає термін «апагелія», а не «дієгесис». 
Таким чином, опозиція дієгесис/мімесис не є такою вже оче-
видною, хоч а б на термінологічному рівні. 

                                                             
1 Шмид В. Нарратология  [Текст] / Вольф Шмид. – М.: Языки славянской 

культуры, 2003. – С. 23 
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Щоб рухатись далі вглиб Аристотелевої наратології, 
нам необхідно більш детально з’ясувати специфіку одного із 
ключових термінів, що їх уживає давньогрецький філософ, а 
саме – мімесису. Це бажано як для розгляду проблем 
репрезентації, так і для виявлення особливостей конструю-
вання фабули – Аристотелівського мітоса, «душі трагедії». 

Для початку зіставимо два фрагменти з текстів Аристо-
теля. Перший – з «Поетики». Він стосується того, чим пови-
нен займатися поет. Звучить він так: «Δῆλον οὖν ἐκ τούτων 
ὅτι τὸν ποιητὴν μᾶλλον τῶν μύθων εἶναι δεῖ ποιητὴν ἢ τῶν 
μέτρων, ὅσῳ ποιητὴς κατὰ τὴν μίμησίν ἐστιν, μιμεῖται δὲ τὰς 
πράξεις. Κἂν ἄρα συμβῇ γενόμενα ποιεῖν, οὐθὲν ἧττον ποιητής 
ἐστι· τῶν γὰρ γενομένων ἔνια οὐδὲν κωλύει τοιαῦτα εἶναι οἷα ἂν 
εἰκὸς γενέσθαι [καὶ δυνατὰ γενέσθαι], καθ᾽ ὃ ἐκεῖνος αὐτῶν 
ποιητής ἐστιν» [1451а36]. В українському перекладі цей 
фрагмент Юрій Мушак та Йосип Кобів перекладають на-
ступним чином: «З цього випливає, що поет повинен бути 
більше творцем фабули, ніж віршових розмірів, бо поетом 
він є тому, що вміє відтворювати дійсність, а відтворює її в 
дії. Навіть якщо доведеться скласти твір про те, що справді 
було, то все-таки він є поет, бо ніщо не заважає тому, щоб 
деякі з тих подій були ймовірними та можливими»1. 

Виділені слова (як в оригінальному тексті, так і у тексті 
перекладу) дають можливість побачити, що там, де 
українські перекладачі вживають слів «поет», «творець», 
«складати», в оригіналі Аристотель користується словами, 
що походять від одного дієслова «ποιέω» - робити, виготов-
ляти, творити, здійснювати, будувати2. Міхаїл Ґаспаров у 

                                                             
1 Античні поетики. Аристотель. Поетика. Псевдо-Лонгін. Про високе. 

Горацій. Про поетичне мистецтво / Упоряд. М.Борецький, В.Зварич. – К.: 
Грамота, 2007. – С. 34. 

2 Греческо-русский словарь, составленный А.Д.Вейсманом. Издание пятое.  
С-Петербург: Издание автора, 1899. – С. 1015. 
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своєму російському перекладі, приміром, вийшов з цієї 
ситуації так, що усюди наскрізно вживав слова «сочинитель, 
сочинять».  

А тепер другий фрагмент – з третього розділу четвертої 
книги Аристотелевої «Метеорологіки»1. Звучить так: 
«μιμεῖται γἀρ  τἐχνη τὴν φὐσιν» [Βιβλίο Δ' 381b], що можна 
перекласти як «мистецтво наслідує природу». Ця фраза 
відома тим, що на ній зазвичай в естетиці будували 
концепції мистецтва як відображення реальності. Однак 
звернемо увагу на те, у якому контексті Аристотель вживає 
цю фразу. Нагадаємо, що мова в «Метеорологіці» йде про 
природничі явища, а саме про перетворення, що 
відбуваються з «тілами» – землею, повітрям, водою і вогнем. 
Інформація ця безпосередньо стосується таких античних 
«мистецтв» як лікарське, кулінарне, будівельне і т.д. Про 
мистецтво поетичне Аристотелеві наразі не йдеться. Однак 
поглянемо, як може зіставлення двох наведених вище 
фрагментів допомогти нам зрозуміти, що ж мав на увазі 
філософ під терміном «мімесис».  

Лікар працює з живим людським тілом. Його завдання – 
підтримати в тілі баланс, рівновагу, співвідношення різних 
динамічних сил, енергій – сухого/вологого, холодно-
го/гарячого. Природа сама це робить, а лікар, наслідуючи 
природу, допомагає їй, чинячи як вона. Кулінар бере сирі 
продукти і готує їх на вогні. Природа робить те саме, коли 
сприяє достиганню плодів, роблячи їх їстівними. Отже 
кулінар наслідує природу – чинить, як вона. Тут особливо 
слід наголосити, що ані лікар, ані кулінар не наслідують 
природу як свій предмет, вони наслідують її у її діяльності. 

                                                             
1 Αριστοτέλης. Μετεωρολογικά Συγγραφέας: Βιβλίο Δ' // 

http://el.wikisource.org/wiki/ Μετεωρολογικά/Δ 
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Запитаємо: а як це стосується поета? Як поет має 
наслідувати (міметизувати) природу у світлі сказаного? Щоб 
відповісти на це запитання, поглянемо ще раз на перший 
наведений фрагмент, у якому поет-творець проголошується 
передусім творцем фабул. Зрозуміло, що, мітос (ця «душа 
трагедії» за Аристотелем) і є той живий організм, над яким 
він трудиться як природа, наслідуючи її, чинячи як вона. 
Стосовно ідеї природності, на якій ми тут наголосили, за-
значимо, що мітос для Аристотеля є саме «живим» утворен-
ням. На підтвердження цього можемо навести цитату з «По-
етики», де автор говорить, що твір повинен бути як «ціла й 
досконала жива істота» [1459a18]. 

Отож, за аналогією до кулінарного мистецтва (адже 
страви приносять задоволення, насолоду), «приготуємо» 
мітос.  

Питання перше: з чого, з яких інгредієнтів? Відповідь 
проста – з подій (прагматів), оскільки мітос – це поєднання 
подій, «синтез прагматів». Відбирати їх потрібно з двох дже-
рел-ресурсів: 1) традиційних сказань-переказів про богів і 
героїв, названих у Аристотеля теж мітосами, міфами і 2) з 
подій реального життя. Зрозуміло, що тут відразу виникає 
ряд питань, що стосуються онтології цих різних подій. За-
уважимо, що події, з яких поет конструює мітос, є 
онтологічно нейтральними – про них не висловлюються ні 
на предмет їх реальності/нереальності, ні на предмет їх 
правдивості/неправдивості. 

Питання друге: за якими принципами ми повинні 
відбирати події? Відповідь теж проста – відбирати потрібно 
так, 1) щоб усі події становили собою цілість і єдність, скла-
даючи разом суцільну дію, 2) щоб ця дія була завершеною і 
3) щоб одна подія слідувала за іншою подією на основі 
необхідності чи імовірності. Тут потрібні певні коментарі та 
аналогії стосовно цих трьох принципів. По-перше, названа 
єдність подій називається у Аристотеля «єдністю дії». Мож-
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ливо, питання стане прозорішим, якщо вдатися до аналогії 
(як це зазвичай робить і сам Аристотель) з діяльністю 
історика. І історик, і поет зрештою чинять ні що інше, як 
розповідають історії. Але історик, говорячи про події, 
об’єднує їх на основі часових зв’язків (подає події, що 
відбулися протягом певного періоду часу – року, 
десятиліття, століття), коли подія представлена в розповіді 
після іншої події, бо вона після неї відбулася. Однак, сказати, 
що історик подає в своїй розповіді події лише у 
хронологічному порядку, це сказати дуже мало. Важливим є 
те, що між самими подіями може не бути причинно-
наслідкових зв’язків («Помер король, згодом померла коро-
лева»). Поет же, творячи мітос, не може собі цього дозволи-
ти, бо повинен вибирати не випадкові події, а лише такі, які 
пов’язані між собою як причина і наслідок («Помер король і 
через це з горя померла королева»). По-друге, історик може 
розповідати, що відбулося протягом певного періоду і не 
знати, чим завершаться події (хто переможе у війні, 
приміром). Поет, творячи мітос, мусить говорити про за-
вершену дію.  

Питання третє: чи має мітос структуру на рівні цілості? 
Відповідь: має. По-перше, мітос має початок, середину і 
кінець. На перший погляд таке твердження звучить баналь-
но, бо, здавалося б, будь яка річ має початок, середину і 
кінець. Однак не кожна річ є цілісною, а, за Аристотелем, 
мітос повинен з чогось починатись, продовжуватись тим, з 
чого почався, і завершуватись тим, чим продовжувався. Ви-
моги зв’язності тексту тут замало, важливою є структурна 
єдність мітосу. Критерієм цілісності мітосу є обставина, що 
події повинні бути укладені так, щоб з перестановкою чи 
вилученням однієї з частин змінювалося б чи розладнувало-
ся ціле. Оскільки те, відсутність чи присутність чого є 
непомітним, не є частиною цілого. Єдність мітосу 
забезпечується не тим, що його події зосереджені навколо 
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однієї особи, а тим, що його події зосереджуються навколо 
однієї дії. 

Алєксєй Лосєв, вивчаючи естетику Аристотеля, заува-
жував, що початок, середина і кінець у Аристотеля – це не 
загальновживані слова, а філософські терміни. Так, початок 
– це «первінь», «начало», «архе». Проаналізувавши визна-
чення «начала», подані Аристотелем, Лосєв пише: «всі 
вказані типи начала у Аристотеля мають одну спільну 
властивість, а саме – начало розуміється у нього передусім 
не механічно, не матеріально і не історично, а понятійно»1, а 
також що «істинним началом, або принципом, світу є зовсім 
не якісь зовнішні, матеріальні чи історичні обставини, а 
певного роду породжуюча смислова структура». При цьому 
А.Лосєв наголошує, що Аристотель розуміє природу (фізис) 
не як нагромадження матеріальних речей, а саме як смисло-
вий і розумний принцип природного влаштування цих ре-
чей. Важливо також те, що начало являє собою 
«телеологічну причину будь-якого руху»2. Начало у Аристо-
теля завжди «заряджено тією метою, яка є кінцем і завер-
шенням цього начала. Породжуючий, до того ж модельно-
породжуючий, характер Аристотелівського начала 
з’ясовується з усіх текстів Аристотеля з усією очевидністю»3. 

Про середину Аристотель іноді говорить те саме, що і 
про міру. Лосєв пише: «Середина і міра є у нього загалом є у 
нього принципом впорядкування природних сутностей» і 
далі «принцип середини має у Аристотеля виключно струк-
турний, до того ж структурно-динамічним характером. 
Навіть і середина не залишається у нього чимісь нерухомим, 
бо рухомо-смисловий характер властивий і їй»4. 

                                                             
1 Лосев А. Ф. История античной эстетики. Аристотель и поздняя классика 

[Текст] / Алексей Лосев. – М.: Искусство, 1975. 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
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Кінець Аристотель називає «телос». Кінець часто 

перетворюється на мету. Лосєв пише: «двозначність терміну 
telos в Аристотелівській філософії виявляється цілком при-
родною. Зрозуміло, telos є передусім всього лиш межа, 
кінець, завершеність. Але межа, кінець, завершеність якраз і 
є те, на що спрямована і у чому розчиняються будь-яка 
діяльність, чи то діяльність природи, чи окремої людини. 
Звідси й випливає, що «кінець» є і вищим благом і метою 
будь-якої діяльності»1. Аристотель, зауважує Лосєв, звертає 
увагу на факт оформленості в природі, на те, що природа є 
сукупністю форм і на те, що розвиток спрямований на ство-
рення певної форми і прагне створення цієї форми, цього 
завершеного образу як свого природного завершення. Тому 
«Аристотелівська ціленаправленість, «цільова причина», є 
не прагнення природи до якоїсь конкретної мети, але за-
гальна спрямованість її на завершеність, закінченість, фор-
му і структуру»2. 

Отже, для Аристотеля «все суще, і матеріальне, і 
ідеальне, обов’язково має початок, середину і кінець. Це 
свідчить про дуже глибоке почуття структури у Аристотеля» 
Далі: «початок, середина і кінець мисляться у Аристотеля не 
якимись окремими і взаємно ізольованими точками, а вони 
трактуються виключно у сенсі творчого осмислення 
предметів, що перебувають у стновленні». До того ж «поча-
ток, середина і кінець є тільки різними акцентами одного і 
того ж поняття, а саме цільності і структури. При розгляді 
кожного предмета Аристотель завжди мислить його 
ідеальну модель, з точки зору якої він і розставляє ці три 
акценти, тобто акценти початку, середини і кінця»3. Отже, 
«все прекрасне і все художнє рішуче в усіх своїх точках і свій 

                                                             
1 Ibid. 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
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принцип, або начало, і свій кінець, або мету, і, нарешті, 
обов’язкову рівновагу того й іншого, обов’язкове і постійне 
їх ототожнення»1. Таким чином, початок – це причина, сере-
дина – це міра, кінець – це мета. 

Таким чином, у цьому нарисі ми торкнулися лише 
декількох аспектів античної наративної теорії, уточнивши 
такі поняття як мімесис, мітос, дієгесис. Дослідження пока-
зало, що наратологічний підхід до проблем античної поети-
ки проблематизує розуміння широко уживаних термінів і 
оновлює наше бачення традиційного літературознавства. 

 
2012

                                                             
1 Ibid. 



 
 

Наративна типологія  
Франца Штанцеля 

Вступ 

априкінці ХІХ століття мистецькою формою но-
вого століття почав сприйматись роман. Вперше 
проблему типології роману усвідомили саме в 

німецькому літературознавстві, про що свідчать праці Робе-
рта Петша, Вольфганга Кайзера, Гюнтера Мюллера і Еберга-
рта Ламмерта1.  

Найбільш важливим представником цього етапу розви-
тку теорії літературної естетики вважається Оскар Вальзель. 
Саме він поняттям форми літературного твору встановлює в 
теорії літературі методологічну рефлексію і розуміння істо-
ричної основи проблем, і деякі з них ще й досі залишаються 
невирішеними. Для Вальзеля літературний твір, як і будь-
який інший твір мистецтва, керується власною внутріш-
ньою логікою. При його вивченні потрібно зосередитися на 
вивченні форми та ігнорувати усі інші чинники, що не сто-
суються літератури. Дослідницька стратегія цього ученого 
полягала в тому, що він намагався віднайти «вищу матема-

                                                             
1 Cornils A., Schernus W. On the Relationship between the Theory of the Novel, 

Narrative Theory, and Narratology // What is Narratology: Questions and 
Answers Regarding the Status of a Theory. Edited by Tom Kindt and Hans-
Harald Muller. – Berlin: Walter de Gruyter, 2003. – P. 137-173. 

Н 
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тику форми і відкрити архітектуру мистецтва слова»1. Він 
мав на меті не просувати однобокий формалізм, а відновити 
справедливість стосовно форми. У працях його послідовни-
ків форма, формальний погляд на літературний твір, а від-
так і його аналіз буде розумітися як аналіз структурний, 
який однак відрізняється від структуралістського, оскільки 
головною його метою є визначити складові частини твору, 
їх функції і спосіб їх поєднання в межах органічної цілості 
твору. Відтак літературний твір стає фокусом саме такого 
різновиду формального аналізу. 

У Німеччині до обговорення проблем розповідної теорії 
спричинилися також праці Отто Людвіга і Фрідріха Шпільга-
гена, які зосереджувалися на проблемі романної техніки, 
проте значно більшим досягненням цього періоду стала 
праця Вальзерової учениці Кьоте Фрідеман «Роль розпові-
дача в романі»2, що намітила перехід від дослідження ро-
манної техніки до аналізу формальної естетики. Надзвичай-
но важливо те, що Фрідеман розглядала роман не як окре-
мий жанр, а як складову частину більш ширшого різновиду 
літератури - епічного жанру. Адже для усіх епічних творів 
спільним є присутність розповідача, який не співпадає з ем-
піричним автором. Це теоретичне розрізнення наратора і 
емпіричного автора є однією з найбільших досягнень розпо-
відної теорії. Ці нововведення в термінологічній системі 
призвели до того, що нарація представлялася відтепер як 
загальний термін для усіх епічних форм. 

Після Кьоте Фрідеман німецькомовна теорія розповід-
них форм запропонувала ще три типологічні теорії нарації – 
Гюнтера Мюллера, Ебергарта Ламмерта і Франца Штанцеля. 
Гюнтер Мюллер визначив нарацію як основну формальну 

                                                             
1 Walzel O. Das Wortkunstwerk. Mittel seiner Erfoschung. – Leipzig: Quelle & 

Meyer, 1924. – S. 103. 
2 Friedemann K. Die Rolle des Erzählers in der Epik. – Berlin, 1910. 
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складову, на основі якої можуть конструюватися типології. 
На початку 1920-х років Мюллер перебував ще під впливом 
Вальзеля, проте уже з початку 1940-х років зайнявся конс-
труюванням морфологічної поетики на основі праць Гете, 
називаючи найважливішими складовими метаморфозу і 
тип. Мюллер вивів ідею часового скелету нарації з остеоло-
гії, беручи концепт незалежності законів нарації від об’єкту 
нарації, а також поняття часової природи процесу нарації як 
передумови цієї ідеї. Учений визначив мистецтво часу як 
базовий принцип, який формує наратив, і прийшов до важ-
ливого розрізнення між часом розповіді і розповідним ча-
сом. Однак від початку 1950-х років морфологічний підхід 
був практично занедбаний, так і не залишивши якоїсь впов-
ні розвинутої типології. 

Ебергарта Ламмерта дехто з дослідників вважає продо-
вжувачем ідей Мюллера, проте є й думки, що Ламмерт за-
ймав самостійну позицію, підтримуючи неморфологічні 
школи, зокрема у праці «Побудова розповідей»1 Учений за-
повнив прогалину у вивченні структури мистецтва розпові-
ді. Він вважав, що у вивченні мистецтва нарації доти нічого 
не зміниться, доки не буде введено принципи і категорії, без 
яких неможливо буде характеризувати і класифікувати фо-
рми. Тільки за допомогою чіткого відділення історичних 
понять від типів (як аісторичних констант) можна буде спо-
діватися на успіх. Тому в теорії Ламмерта формальні питан-
ня мистецтва нарації ніколи не вирішувалися шляхом прос-
того компілятивного переліку усіх форм, які історично скла-
лися. Справжній місток від теорії роману до наратології в 
німецькомовному літературознавстві вдалося перекинути 
лише Францу Штанцелю, який у 1955 році опублікував пра-

                                                             
1 Lämmert E. Bauformen des Erzählens. - Stuttgart: Metzler, 1989. 
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цю «Типи розповідних ситуацій в романі»1, а у 1979 році ви-
пустив «Теорію нарацій»2.  

Мета цієї студії – з’ясувати історичні корені і теоретико-
методологічні підвалини Штанцелевої типології; розгляну-
ти, з яких елементів ця типологія сконструйована; побачити 
її евристичний потенціал, а також розглянути критику цієї 
типології, що з’явилася від часу її поширення. 

Ідея морфології 

Епіграфом до своєї узагальнюючої праці «A Theory of 
Narrative», що вийшла у англійському перекладі в Кембри-
джському університету у 1982 році, Франц Карл Штанцель 
узяв слова Гьоте з мемуарів «Історія моїх ботанічних сту-
дій»: «Перший, кому б я хотів подякувати після Шекспіра і 
Спінози, є Лінней, що найбільше вплинув на мене». Адже 
свій ідейний початок типологія Штанцеля бере з того само-
го джерела, що й «Морфологія казки» (1928) Владіміра Про-
ппа – від ботаніки Гьоте, який досліджував рослини, засто-
совуючи морфологічний підхід3. У німецькомовному літера-
турознавстві до нього також схилявся Роберт Петш. 

                                                             
1 Stanzel F.K. Die typischen Erzählsituationen im Roman. Dargestellt an "Tom 

Jones", "Moby Dick", "The Ambassadors", "Ulysses". - Vienna and Stuttgart: 
Braumüller, 1955. 

2 Stanzel F.K. Theorie des Erzählens. - Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. - 
1995. 

3 Морфологічний підхід в широкому сенсі слова  передбачає вивчення і 
систематизацію різноманітних форм живого світу. Ще у 18 ст. Карл Лін-
ней запропонував систематику рослин, а Жан-Батіст Ламарк  у 1809 році 
побудував систематику тваринного світу. Точка зору про те, що вишику-
вавши в один ряд усі форми життя від найпростіших до найскладніших, 
дослідник одержить історичну перспективу, зв’язала морфологію з при-
родною історією і призвела до появи еволюційної теорії. Її ідеї вчува-
ються не лише у творчості Гьоте і Дарвіна, а також і Олександра Весе-
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Проблема медіації 

Штанцель приймає традиційне для європейської пое-
тики розрізнення літератури на роди: лірику, епос та драму, 
однак робить з цього розрізнення наратологічні висновки. 
Особливо важливим для нього стала опозиція епосу та дра-
ми, оскільки лірика не репрезентує жодної історії. У той же 
час драма, хоча й подає історію, яка розгортається безпосе-
редньо перед глядачем на сцені, не передбачає у цій історії 
фігури розповідача як посередника між історією та авдито-
рією. Із цих міркувань випливає також і те, що епос хоча й 
передбачає наявність історії, унаочненої за посередництвом 
наратора, сам цей наратор не завжди набуває втілення у 
вигляді конкретної фігури, певного увиразненого мовця. 
Так ми підходимо до проблеми медіації, що гостро постале 
перед Штанцелем. Як пам’ятаємо, Вольф Шмід у підручнику 
«Нарратология» (2003) вірно зауважив, що в наратології 
побутує дві різні концепції наративності. Згідно з першою – 
класичною – текст вважається приналежним до наративів 
лише за умови наявності у ньому посередника між автором і 
розповідним світом – розповідача. Згідно з другою концеп-
цією – структуралістською – вирішальним чинником у від-
несенні текстів до наративного класу вважається не комуні-

                                                                                                                                 
ловського, творця історичної поетики, який виводив увесь світ складних 
літературних форм з простіших. Морфологічні ідеї стали з часом затре-
буваними лінгвістикою, однак радше у версії Ліннея, аніж Гете. Лінгвіс-
тична морфологія вивчає мовну систему в синхронії, відволікаючись від 
проблем еволюції, а тому не робить висновків про морфологічне усклад-
нення мовних одиниць в часі. Хоч лінгвістична морфологія вивчає лише 
один – лексичний – рівень мови, можна з таким же успіхом говорити і 
про морфологію речення, яка у мовознавстві називається синтаксисом. 
Владімір Пропп, досліджуючи влаштування чарівної казки, звертався до 
морфологічних ідей як у лінгвістичному, так і природознавчому їх варіа-
нтах. 
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кативна конфігурація, а конфігурація самого розповіданого. 
Опозиційним до «наративного» є не «драматичний» (як це 
можна спостерігати у класичній версії наративності), а «де-
скриптивний», тобто описовий, що вказує на структуру роз-
казаного матеріалу, а не на присутність чи відсутність посе-
редницької інстанції розповідача1. 

Франц Штанцель виходив із першої концепції. Для ньо-
го посередництво (медіація) – це загальна характеристика, 
що відрізняє нарацію від інших форм літературної творчос-
ті. Причина Штанцелевої прихильності саме до такого розу-
міння природи розповідного полягає, на наш погляд, у тому, 
що уся його концепція, екстрактом якої і є наративна типо-
логія, якраз і тримається на з’ясуванні основних можливос-
тей наративного посередництва, тобто того, у яких формах 
інстанція наратора як посередника між автором і розказа-
ним світом, може проявити себе. Тому й три наративні ситу-
ації, комбінування яких складає сутність наративної типо-
логії Штанцеля, потрібно розглядати як варіанти наратив-
них можливостей.   

Для наратології  класичного типу проблема медіації є 
надзвичайно важливою. Без наративного посередництва 
вчений не уявляє собі фікційного світу роману чи іншого 
наративного тексту. Проблема посередництва реалізується 
через дві інші, взаємопов’язані проблеми – наратора і точки 
зору. Разом з тим Штанцель усвідомлює, що з терміносполу-
кою «точка зору» існує теж багато непрояснених питань. 
Перед усім, учений розрізняє точку зору в її загальному зна-
ченні, як «ставлення до певного предмета» і точку зору у її 
наратологічному сенсі, як «позицію з якої ведеться розпо-
відь». Хоча і у цьому другому, наратологічному сенсі точки 
зору теж не все просто і прозоро, адже термінологічно розрі-

                                                             
1 Шмид В. Нарратология. - М.: Языки славянской культуры, 2003. – C. 11-

12. 
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зняють два значення цієї терміносполуки. Точніше – вона 
вживається у двох контекстах: 1) розповідати, тобто перет-
ворювати щось на слова; 2) відчувати, тобто переймати роль 
персонажа, знати, що трапиться у вигаданому просторі. Та-
ким чином йдеться про розрізнення персонажа-мовця і пер-
сонажа-рефлектора, хоча їх функції у багатьох ситуаціях вза-
ємно накладаються.  

Фундаментальні складові нашого досвіду реальності 
функціонують також і у вигаданій розповіді. Якщо проаналі-
зувати різницю між розповіддю від першої особи і розповід-
дю від третьої особи, побачимо, що кожна з них здійснена 
різною мірою персоналізованим наратором. Відмінність же 
полягає у тому, що у розповіді від першої особи, наратор 
може виступати ще й персонажем. Точка зору і наратор є 
таким чином двома найбільш важливими поняттями для 
аналізу наративу. Дослідники, які вивчали точку зору, зосе-
реджували увагу на різниці між поглядом нараторів і погля-
дом персонажів. Учені, що займалися вивченням наратора, 
відзначали видозміни і модальності його репрезентації. 

Складові наративної ситуації 

У той час як формалісти і структуралісти будували свої 
наративні типології, базуючись на теоретичних гіпотезах 
(таких як розрізнення фабули і сюжету або історії і дискур-
су) Штанцель пропонує типологію, що засновується на кон-
кретних текстуальних прикладах. 

Основним поняттям штанцелевої наративної типології 
є наративна ситуація, що складається з трьох елементів: 
особи, перспективи і способу. Особа як перший конститутив-
ний елемент наративної ситуації, заснований на взаєминах 
між наратором і персонажами та відповідає на питання: хто 
розповідає? Відповідь передбачає два варіанти. Це або нара-
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тор, який з’являється перед читачем як самостійна особис-
тість; або хтось, хто міститься за подіями і є невидимим для 
читача. Іншими словами, або оповідач існує як персонаж 
усередині вигаданого світу роману, або існує поза ним. Ці дві 
базові форми нарації є загально прийнятими у наратології. 
Так Персі Лаббок розрізняв панорамну і сценічну репрезен-
тації, Норман Фрідман виділяв мовлення і показ. Тут, до того 
ж, можна виділити такі проміжні форми, як чистий діалог, 
драматизована сцена, діалог з ремарками. У термінології 
Ж.Женентта можна говорити про опозицію гомодієгетично-
гї і гетеродієгетичної нарації. 

Другий конститутивний принцип – перспектива – «на-
правляє, – вважає Штанцель, – увагу читача на шлях сприй-
няття вигаданої реальності»1. У сутності ми маємо справу з 
опозицією зовнішньої і внутрішній фокалізації. Таким чином 
ми маємо техніку нарації, що представлена рефлексією ви-
гаданих подій крізь свідомість персонажа в романі без коме-
нтарів наратора. Штанцель називає такого персонажа реф-
лектором, з метою відрізнити цю наративну інстанцію від 
власне наратора. Таку функцію виконує, приміром, Стівен у 
романі Джеймса Джойса «Портрет художника замолоду». У 
цьому випадку нарацію можна розглядати у виконанні двох 
наративних інстанцій – наратора і рефлектора. 

Під способом Штанцель розуміє «суму усіх можливих 
варіацій наративних форм, які пролягають між двома полю-
сами – наратора і рефлектора: власне нарація в опозиції до 
чи прямої непрямої презентації»2. Фактично мова йде про 
відому нам за іншими типологіями опозицію розпові-
ді/показу – дієгесиса/мімесиса. Констатувати нарацію мо-

                                                             
1 Stanzel F. A Theory of  Narrative / Transl. by Charlotte Goedsche. - Cambridge: 

Cambridga University Press, 1982. – P 49.  
2 Ibid. – 48  
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жемо у тому випадку, коли читач має враження зустрічі з 
персоналізованим розповідачем і, навпаки, говоримо про 
рефлексію фікційної реальності, коли читач має враження 
контакту зі свідомістю персонажа. 

В той час, як спосіб, перший конститутивний елемент, є 
результатом різноманітних взаємин між нарато-
ром/рефлектором і читачем, другий конститутивний еле-
мент – особа – заснований на взаєминах між наратором і 
персонажами. 

Таким чином вся множина можливостей розділена між 
двома полюсами: наратор або існує як персонаж в межах 
вигаданого світу подій роману, або ж він існує за межами 
фікційної реальності. В цьому випадку Штанцель говорить 
про ідентичність або не ідентичність наратора персонажам. 
Третій конститутивний елемент, перспектива, спрямовує 
читацьку увагу у бік сприймання фікційної реальності, спо-
сіб цього сприймання головним чином залежить від точки 
зору, яка зосереджена або у самій історії або поза нею. Шта-
нцель таким чином вводить опозицію внутрішньої і зовніш-
ньої перспективи, яка є регулятором просторово часової 
компоновки подій. Якщо історія представлена зсередини, то 
для читача це має зовсім інші наслідки, аніж, коли події 
представленні ззовні. Отже наративну ситуацію конституює 
три елементи: спосіб, особа і перспектива. Комбінування цих 
елементів дозволяє змоделювати величезну кількість нара-
тивних можливостей, сильними позиціями яких є три – ав-
торська, персонажна і першоособова наративна ситуація. 
Опозиційні пари формують такі складові: у аспекті способу – 
наратор/рефлектор, в аспекті особи – ідентич-
ність/неідентичність наратора світові персонажів, в аспекті 
перспективи – внутрішня/зовнішня перспектива.  

Теорія Штанцеля базується на різниці наративних ситу-
ацій, в кожній з яких домінують ті чи інші полюси бінарних 
опозицій. В авторській наративній ситуації домінує полюс 



Наративна типологія Франца Штанцеля                                                81 

 
зовнішньої перспективи, у першоособовій домінує полюс 
ідентичності наратора світові персонажів, персонажна нара-
тивна ситуація відзначається домінуванням рефлексійного 
способу репрезентації подій. 

Наративні ситуації 

Розглянемо послідовно усі три наративні ситуації. Пер-
шоособова наративна ситуація уже самою своєю назвою 
передбачає, що один із персонажів наративного тексту ви-
ступає у функції розповідача, він причетний до фікційної 
реальності персонажів1. Таким чином маємо ефект автобіог-
рафії: досвід показує, що більшість першоособових романів є 
псевдо-автобіографіями, цілковито зосередженими на дос-
віді протагоніста. Існують, проте, й такі першоособові нара-
тиви, у яких розповідач є персонажем другого плану. У них 
зазвичай наратор подає події з певної обмеженої перспекти-
ви: неповного знання чи наївного погляду. Такими є розпо-
відачі: Тюан Джім з «Лорда Джіма» (1900) Джозефа Конрада; 
Нік Каравей з «Великого Гетсбі»  (1925) Скотта Фіцджерал-
да; Джеймс Шеппард із «Убивства Роджера Екойда» (1926) 
Агати Крісті; Серенус Цайтблом із «Доктора Фаустуса» 
(1947) Томаса Манна; Гумберт Гумберт із «Лоліти»  (1955) 
Владіміра Набокова та ін. Такого наратора називають ще 
ненадійним, адже його інформаційна чи фокальна обмеже-
ність ніяк не сприяє збудженню читацької довіри, однак (у 
цьому парадоксальність художнього тексту) є джерелом 
естетичного задоволення. Історично першоособовий нара-
тив пов’язують із початками новочасного роману, зокрема 
творами Даніеля Дефо, хоча у світовій літературі перші зра-

                                                             
1 Ibid. – P. 4  
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зки текстів від першої особи зустрічаються у крутійських 
романах XVII століття, зачатки ж – у меніпеях пізньої антич-
ності (текстах Петронія та Апулея). 

Другою Штанцель називає авторську наративну ситу-
ацію. Специфіка її полягає у тому, що у ній наратор винесе-
ний за межі світу персонажів. Його світ перебуває на іншому 
рівні стосовно світу персонажів. Визначити її присутність у 
романі зазвичай дуже просто, адже для неї властива зовніш-
ня перспектива. Наратор у такій ситуації часто виконує роль 
історика чи хронікера, як це спостерігаємо у багатьох нара-
ціях, починаючи від «Іліади» Гомера, «Енеїди» Вергілія та 
середньовічного роману. У названих та інших творах з ав-
торською наративної ситуацією сконструйований наратор, 
дистанційований від зображуваних подій, який наративізує 
світ, у якому не живе. Ця дистанція дозволяє йому натякати 
на події, що відбудуться в майбутньому, а також порівнюва-
ти події між собою. До того ж авторський наратор роману 
має доступ до свідомості персонажа, перебуваючи при цьому 
в позиції деміурга – поза межами фікційного світу, володію-
чи при цьому всезнанням. Не усім дослідникам наратології 
Франца Штанцеля видається вдалим термін «авторський 
наратор». Причина цього полягає передусім в двозначності, 
яка виникає, коли поряд із цим терміном обговорювати фу-
нкції реального автора. Адже під «авторським наратором» 
передбачається, що він у наративі виконує роль, яка нагадує 
авторську. Він надійний (як джерело інформації) і цілковито 
контролює персонажів та організовує просторово-часовий 
континуум. Авторський наратор метафорично означає само-
го автора, а тому імпліцитний автор і наратор вказують на 
одну і ту ж особу, принаймні читач сприймає авторську і 
наративну роль як споріднені. 

Третій тип наративної ситуації Штанцель пропонує на-
зивати персонажним, оскільки репрезентована в романі іс-
торія пропущена крізь свідомість рефлектора –  персонажа 
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роману, який думає, відчуває та сприймає, однак на відміну 
від наратора, не спілкується з читачем твору. Читач бачить 
інших персонажів його очима. При такому способі нарації 
читач дізнається рівно стільки ж, скільки повідомляє персо-
наж-рефлектор. На відміну від першоособової наративної 
ситуації, де події об’єднані досвідом наратора, у персонажній 
наративній ситуації події можуть бути репрезентовані хао-
тично і непослідовно. Персонаж-рефлектор не має уявлення 
про організацію подій на рівні художнього цілого, він також 
не може дистанціюватись від них, а лише переживає їх тут і 
зараз. Тому завдяки рефлекторові читач переживає ефект 
занурення у події, хоча й крізь призму персонажної свідомо-
сті. 

Рис. 1 Штанцелеве типологічне коло (Джерело: Stanzel F. A Theory 
of  Narrative. - Cambridge: Cambridga University Press, 1982. - P. 56). 
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Критика Штанцелевої типології 

У самій собі наративна типологія Франца Штанцеля є у 
певному сенсі досконалою. Тому не дивно, що зауваження і 
пропозиції, які висловлювалися різними ученими в різний 
час на предмет можливих поправок до побудов австрійсько-
го наратолога, надходили зазвичай від методологічних опо-
нентів – тих дослідників, які є прихильниками інших теорій, 
зокрема типології Жерара Женетта. Зрозуміло, що така кри-
тика є доволі сумнівною: оцінювати несуперечливість і 
стрункість явища необхідно за його власними законами іс-
нування. Однак хоча б побіжно окреслимо ті закиди, які зу-
стрічаємо в літературі, присвяченій Штанцелю. 

Відомо, що остаточна версія наративної типології Шта-
нцеля (1979) вперше з’явилася німецькою мовою через сім 
років після появи знакової праці Жерара Женетта «Розпові-
дний дискурс» (1972). Англійська ж версія взагалі була під-
готовлена через дванадцять років (1984). Наратолог Ніллі 
Дінготт1 вважає, що Штанцель, не дивлячись на обізнаність 
з доробком Женетта, не врахував окремих важливих розріз-
нень, внесених французьким дослідником. Головні відмін-
ності між теоріями Штанцеля і Женетта Дінготт бачить у 
наступному. Модель Женетта є систематизованою спробою 
наративної поетики, відділеною від історичних та інтерпре-
таційних розглядів. Типологія Штанцеля є значно менш сис-
тематизованою, до того ж зверненою до розгляду історич-
ного та інтерпретаційного вимірів. Його типологічне коло 
(див. рис. 1) має розмитий вигляд, в той час як модель Же-
нетта є спробою чіткої таксономії. У Штанцеля, на відміну 

                                                             
1 Diengott Nilli. Reflections on Narrative Poetics: Aspects of K.Stanzel’s Typology 

Viewed Through Genettian Perspective // Canadian Review of Comparative 
Literature. – Vol. 17. – N. 1-2. – 1990. – P. 45-56. 
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від Женетта, поверхові визначення і він у поясненні своєї 
теорії залежий від конкретних літературних зразків, а Же-
неттівска модель до них індиферентна. 

Та це лише загальні міркування. Далі Ніллі Дінготт зве-
ртається до більш глибоких питань, на які Штанцель, орієн-
туючись на іншу літературознавчу і філософську традицію, 
не звернув належної уваги, переглядаючи свою типологію. 
Йдеться про проблему онтології наративних інстанцій. Так, 
Штанцель стверджував, що в романі Селінджера «Ловець у 
житі» наратор у своїх роздумах звертається безпосередньо 
до реального читача. Наратор в романі є медіатором, посе-
редником, однак медіація, як визначав її сам австрійський 
учений, передбачає не лише адресанта висловлювання, а 
також і адресата в межах єдиної комунікативної моделі. На-
рататор має такий самий онтологічний статус, як і наратор. 
Голден, наратор «Ловця у житі», справді звертається до сво-
го читача, однак він ніяк не може бути реальним читачем, а 
лише фікційним1. У цьому міркуванні Ніллі Дінготт розкри-
ває філософську суперечність Штанцелевої теорії. Адже як-
що у межах першоособової наративної ситуації наратор на-
лежить до світу персонажів і має з ними одну онтологічну 
природу, то його читач мусить мати таку ж природу як і на-
ратор, щоб складати з ним комунікативну пару. Штанцель 
же на другому кінці комунікації мав на увазі реального чи-
тача. 

                                                             
1 Diengott Nilli. Reflections on Narrative Poetics: Aspects of K.Stanzel’s Typology 

Viewed Through Genettian Perspective // Canadian Review of Comparative 
Literature. – Vol. 17. – N. 1-2. – 1990. – P. 51-52. 
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Висновки 

Таким чином, наративна типологія (і – ширше – теорія 
наративу) Штанцеля має міцне історичне і теоретичне підґ-
рунтя і її можна розглядати поряд із інтермедіальними вер-
сіями наратології. Адже три наративі ситуації можна по тлу-
мачити як прототипи, тобто категорії розмиті, з нечіткими 
межами. В конкретних текстах вони можуть проявлятися 
більшою чи меншою мірою. Ці категорії є рухомими і не ви-
ключають проміжних варіантів. Певний роман не мусить 
цілковито розмішатися у межах конкретної наративної си-
туації, а може реалізувати її лише частково. Яскравим прик-
ладом, що його наводить сам Штанцель, може тут служити 
Джойсів «Улісс», де кожен розділ має іншу наративну ситуа-
цію. Наративна типологія Штанцеля, попри її описовість і 
статичність, може стати цінним інструментом діахронічно-
му підході до вивчення романних форм. 

 
2012 
 



 

Нарратив и жанр 

арратология при всей очевидности изучаемого 
предмета (феномена нарративности) является 
неоднородной сферой исследовательских прак-

тик. Сложившись в конце 60-х годов как научная дисципли-
на в рамках структурализма, нарратология с одной стороны 
ретроспективно актуализировала предыдущие теоретиче-
ские наработки в сфере изучения повествовательных тек-
стов (античные и восточные поэтики), так и предложила 
ряд новых подходов к изучению явления повествовательно-
сти в парадигме постструктурализма. 

Поэтому в диахроническом (а также во многом и эпи-
стемологичесом) аспекте нарратологические подходы целе-
сообразно разделять на доструктуралистские (англо-
американские теории Г. Джеймса, П. Лаббока, Н. Фридмана, 
В. Бута; немецкоязычные типологии К. Фридеманн, 
Г. Мюллера, Э. Ламмерта, Ф. Штанцеля), структуралистские 
(построения Цв. Тодорова, Р. Барта, К. Бремона, А. Греймаса, 
Ж. Женетта, М. Баль, С. Четмена, Ю. Лотмана, Б. Успенского) 
и постструктуралистские (А. Нюннинга, М. Яна, 
М. Флюдерник, Д. Германа, Д. Кон).  

Диференциация нарратологии традиционно произво-
дится также по объему понятия. Обычно «нарратология» как 
термин употребляется сегодня в двух разных смыслах. Одни 
исследователи употребляют его в узком смысле - как разви-
тие повествовательной теории, возникшей в конце 60-х го-
дов во Франции под эгидой структурализма. Другие ученые 
употребляют его очень широко - как совокупность всех тео-
рий, занимающихся повествованием. 

Принципиальным также является разделение наррато-
логии по объекту исcледования. Здесь совершенно четко 

Н 
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выделяются нарратологически ориентированные теории 
жанров (М. Бахтин, В. Пропп, Б. Эйхенбаум, В. Бут, 
Н. Фридман, Т. Павел), теории прозы (Ж. Женетт), теории 
повествовательного синтаксиса (А. Греймас, Р. Барт, 
Ю. Лотман, Дж. Принс), теории «точки зрения» 
(Б. Успенский, М. Баль, Ж. Женетт) теории фикциональности 
(К. Фридеманн, Ф. Анкерсмит, Д. Кон), трансмедиальные 
теории (Ю. Лотман, М.-Л. Раян).  

Вместе с тем, функционирующие в современной нарра-
тологии разграничения представляются недостаточными 
для адекватного понимания существующих нарратологиче-
ских практик и построений. Необходим методологический 
анализ нарративных типологий с выявлением онтологии 
объекта, гносеологической позиции исследователя, а также 
методики исследования. Мы предлагаем опыт такого мето-
дологического анализа с позиции прагматического функ-
ционализма (антропоцентризма, реляционизма и прагмати-
ческой телеологии). 

В теории повествования обычно под термином «нарра-
тивная типологія» понимают типологическое представле-
ние повествовательных форм. Но вместе с тем конструиро-
вание нарративных типологий проходило в течение всего 
ХХ века обычно в сфере одного жанра - романного повество-
вания, поскольку все они строились на материале романа 
ХІХ-ХХ веков - начиная от теории Перси Лаббока,  Нормана 
Фридмана и Франца Штанцеля до Япа Линтвельта. Поэтому 
под нарративными типологиями в данном случае следует 
понимать типологии романного нарратива. 

Для того, чтобы сравнивать между собой теоретические 
конструкты эстетических объектов, следует предваритель-
но привести их к некоему знаменателю, определившись с 
языком описания, а фактически - метаязыком.  Наиболее 
адекватным нам представляется терминологический аппа-
рат, предложенный Жераром Женеттом в работе «Повест-
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вовательный дискурс»1. Как известно, Женетт, исходя из 
постулата о гомологии языка и литературы, то есть воз-
можности редуцировать повествовательное высказывание 
до его предикативного центра, предложил лингвистическую 
метафору повествования: рассмотрел нарратив в категори-
ях глагола (времени, наклонения и залога).  

Действительно, любое гуманитарное явление (в том 
числе и повествовательный текст) парадигматически может 
быть рассмотрено в категориях субстанции, процесса, атри-
бута, обстоятельства, а синтагматически - в категориях со-
бытия и его составляющих: процесса, субъекта, объекта, 
свойства, обстоятельства. 

Обратим внимание также, что в отличие от других нар-
ратологов англо-американской и французской традиций, 
представлявших нарратив бинарно, как историю и дискурс, 
Женетт предложив тернарную структуру нарратива, выде-
лив объект повествования (историю), повествование-
процесс (наррацию) и повествование-результат (дискурс). 
Данная схема не может не напоминать соссюровско-
щербовскую формулу выделения в пределах языковой дея-
тельности (langage) языка (langue), речевой деятельности 
(parole) и речи-результата (text). Эта логическая формула 
может стать универсальной схемой любого социокультур-
ного и социально-психологического явления.  

Гносеологически теория Женетта является реляциони-
стской, поскольку он представляет нарративные явления не 
как субстанции, а как отношения. Ученый утверждал: «Ана-
лиз повествовательного дискурса сводится для нас, по суще-
ству, к исследованию отношений между повествованием и 

                                                             
1 Женетт Ж. Повествовалельный дискурс // Фигуры. В 2-х томах. - Т. 2. - М.: 

Изд-во им. Сабашниковых, 1998. - С. 60-281. 
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историей, между повествованием и наррацией, а также меж-
ду историей и наррацией»1. 

Таким образом, категории нарративного времени (т.е. 
проблемы порядка, повторяемости и темпа повествования), 
наклонения (модальности, т.е. дистанции и перспективы 
как способов регулирования повествовательной информа-
ции) и залога (а именно - времени, лица и уровня повество-
вания) являются для нас предварительно тем концептуаль-
ным полем, в котором форматируются исследуемые нами 
нарративные типологии. 

Обращает на себя внимание то, что конструктивным 
принципом для всех известных в нарратологии типологий 
был комбинаторный. Типология строилась обычно как ком-
бинация нескольких парных категорий, в результате чего 
исследователь получал определенный тип романного пове-
ствования. 

Так, уже одной из первых типологий Перси Лаббок2, ис-
ходя их оппозиции мимесиса и диегесиса (то есть показа и 
рассказа), выделил в категории модуса два базовых способа 
презентации истории - сцену и панораму. В категории «го-
лос» Лаббок представляет оппозицию авторской и персо-
нажной дискурсивной компетенции: иногда «автор говорит 
своим собственным голосом», а иногда говорит голосом 
персонажа»3. В категории способа повествования исследо-
ватель противопоставляет картину и драму. В результате 
комбинации представленных категорий Лаббок получает 
четыре повествовательных романных типа: панорамный 
обзор, драматизированный повествователь, драматизиро-
ванное сознание и чистая драма. Нельзя сказать, что способ 
комбинирования заявленных категорий был прозрачным и 

                                                             
1 Ibid. – P. 66 
2 Lubbock P. The craft of Fiction. - New York: C. Scribner’s, 1921. - 277 p. 
3 Ibid.  
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последовательным, но даже из принципа их выделения 
можно сделать вывод, что английский литературовед раз-
рабатывал главным образом проблемы нарративной мо-
дальности (а именно дистанции и перспективы: оппозиции 
свой голос/чужой голос, показ/рассказ, драма/картина, за 
которой ученый закрепил фактически, выражаясь в терми-
нологии Женетта, внешнюю и внутреннюю фокализацию), а 
также частично залога (категория лица). Проблемы же по-
вествовательно времени (аспекты порядка, повторяемости и 
темпа, то есть фактически весь нарративный синтаксис) 
остаются за пределами Лаббоковской типологии. 

Продолжая традиции Лаббока, Норман Фридман1 раз-
работал типологию, противопоставляющую субъективный 
рассказ – объективному рассказу, а фактически (в термино-
логии Женетта) комбинирующую категории присутст-
вия/отсутствия повествователя внутри рассказываемой 
истории и внешней/внутренней фокализации, выстраивая 
семь нарративных форм: редакторское всезнание, ней-
тральное всезнание, я как свидетель, множественное час-
тичное всезнание, частичное всезнание и драматический 
модус. По большому счету типология Фридмана является 
типологией романных повествовательных форм в аспекте 
точки зрения. 

Ключевым понятием в типологии Франца Штанцеля2 
является повествовательная ситуация, конститутивными 
элементами которой, по мнению ученого являются такие 
категории как способ, лицо и перспектива. Под способом 
австрийский нарратолог понимает «сумму всех возможных 
разновидностей повествовательных форм, расположенных 

                                                             
1 Friedman N. Form and Meaning in Fiction. - Athens: The University of Georgia 

Press, 1975. - 420 p. 
2 Stanzel F. A Theory of  Narrative / Transl. by Charlotte Goedsche. - Cambridge: 

Cambridga University Press, 1982. - 309 p.  
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между двумя полюсами рассказчика и отражателя (рефлек-
тора): собственно наррация в оппозиции к прямой или не-
прямой презентации»1. Фактически речь идет об известной 
нам по другим типологиям оппозиции рассказа/показа – 
диегесиса / мимесиса. 

Лицо – второй конститутивный элемент типологии 
Штанцеля – основан на отношениях между повествователем 
и персонажами. Здесь множество возможностей - по мнению 
ученого – снова определяется двумя крайними позициями. 
Либо повествователь существует в качестве персонажа 
внутри вымышленного мира романа, либо существует вне 
его. Если проинтерпретировать представленную оппозицию 
в терминологии Женетта, то речь идет об оппозиции гете-
родиегетического и гомодиегетического повествования, 
рассмотренной французским исследователем в категории 
залога. 

И, наконец, третий конститутивный принцип – пер-
спектива – «направляет, – считает Штанцель, – внимание 
читателя на путь восприятия вымышленной реальности»2. В 
сущности мы имеем дело с оппозицией внешней и внутрен-
ней фокализации. Опять таки с помощью комбинирования 
ключевых концептов Ф.Штанцель строит тетральную типо-
логию повествовательных ситуаций, среди которых аукто-
риальная, персонажная и Я-повествовательная. 

Совершенно очевидно, что австрийского ученого также 
не интересовали вопросы, связанные с категорией повест-
вовательного времени, а следовательно и нарративного 
синтаксиса. В центре его внимания оказались проблемы 
модальности (категории способа и перспективы) и залога 
(лицо). 

                                                             
1 Ibid. – P. 48 
2 Ibid. – P. 49 
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В связи с этим возникает вопрос, возможна ли нарра-

тивная типология, представляющая на только определен-
ный повествовательный жанр (например, роман), и не толь-
ко отдельные аспекты нарративного устройства, но все без 
исключения повествовательные жанры в целостности сво-
его функционирования. Мы считаем, что подобную типоло-
гию следует строить исходя из семиотических представле-
ний о знаке на основе функционально-прагматической ме-
тодологии. 

В семиотике уже стало традиционным выделение трех 
аспектов знака - семантики, синтактики и прагматики. От-
ношение знака к обозначаемому объекту обычно называет-
ся семантикой знака, отношение знака к другим знакам (в 
системе или в тексте) – синтактикой, а отношение знака к 
интенции (цели) – прагматикой. 

Относительно семантики знака следует уточнить, что 
любой знак является знаком лишь благодаря тому, что он 
что-то означает, иными словами, относится к чему-то, ле-
жащему вне знака. Следовательно, значение есть не сущ-
ность, а отношение1. С семантической стороны знак соотно-
сится не с реальными предметами опыта, а лишь с единица-
ми картины мира. Поэтому в аспекте семантики повествова-
тельные тексты можно проинтерпретировать в терминах 
фактуальности/фикциональности. Ведь за исключением 
нескольких формальных признаков (на которых заостряет 
внимание Кэте Хамбургер, Жерар Женетт и Вольф Шмид), 
практически невозможно определить, является текст фак-
туальным или фикциональным. Исходя из коммуникатив-
ной ситуации текст можно только считать фактуальным 
или фикциональным, то есть определенным образом отно-
ситься к нему.  

                                                             
1 Лещак О. Онтология семиотического опыта (функционально-

прагматический взгляд) // Respectus Philologicus. 2004. - 5 (10). -  p. 19. 
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Для каждого знака релевантно не только то, что он оз-
начает (семантика), но и синтактические аспекты - то, как и 
с какими другими знаками может сочетаться в семиотиче-
ском дискурсе, и в какие классы знаков входит, как он может 
быть сигнально выражен и какие возможные варианты его 
сигнальной репрезентации, какова его внутренняя структу-
ра, с какими знаками он связан генетически. Основой же 
семиотического опыта является прагматика знака. Прагма-
тику можно представить как основное онтологическое 
свойство знака, реализующееся через семантику и синтак-
тику1.  

Учитывая сказанное, предлагаем типологию нарратив-
ных жанров в виде сферической типологизации. При трех-
мерном восприятии пространства идеальной фигурой для 
такой типологии является сфера. Представим различные 
типы высказывания, то есть жанры-знаки в виде точек в 
координатах трех осей - семантики, синтактики и прагмати-
ки. Возьмем в качестве примера жизнеописательные жанры 
(см. модель). 

                                                             
1 Ibid. – P. 21 
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Ось семантики строится на оппозиции фикционально-
сти/фактуальности, ось синтактики строится на оппозиции 
наррации/дескрипции, а ось прагматики строится на оппо-
зиции рациональности/эмоциональности. 

Всякий повествовательный жанр как тип высказыва-
ния может быть размещен в виде точки на семантической 
оси (шкале) с учетом наростания/убывания качества фик-
циональности. 

В связи с проблемой фактуальности/фикциональности 
повествовательного текста, представляющего собой двоя-
кую событийность - дискурсивную и референтную, - пред-
ставляется целесообразным на онтологическом уровне раз-
делить все события на энергоматериальные, являющиеся, 
перефразируя определение природы И. Канта, «объектами 
возможного опыта» и информационные, существующие в 
опыте. Таким образом, референтные события повествова-
тельного текста могут интерпретироваться креативной и 
рецептивной инстанциями как существующие (фактуаль-
ные) или как бытующие (фикциональные). Существование с 
точки зрения функциональной методологии можно опреде-
лить как отношение соответствия между энергоматериаль-
ными и информационными событиями, а бытование – это 
отношение соответствия между информационными собы-
тиями. Поскольку эти отношения устанавливаются субъек-
том опыта (человеком), то вполне возможны разногласия 
между определением некоего события как существующего 
или бытующего, то есть фактуального или фикционально-
го1. 

Жанр-знак можно поместить на оси синтактики с уче-
том свойства нарративности/дескриптивности. По наррато-
логическим представлениям наррация и дескрипция пред-
ставляют собой разновидности текстов, где в случае нарра-

                                                             
1 Ibid. – P. 23 
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ции происходит репрезентация событий, а в случае деск-
рипции наблюдается идентификация характеристик места, 
объекта или лица. В теории Ж. Женетта повествование и 
описание специфицируют повествовательный темп: резюме 
и паузу. В терминологии Р. Барта нарративные единицы  
соотносятся с функциями, а дескриптивные единицы – с 
индексами.  

Комбинация и последовательность этих классов единиц 
повествовательного текста представляет аспект синтакси-
ческой синтактики. Принадлежность к классу функций или 
индексов образует системную синтактику, варианты сиг-
нальной репрезентации элементов наррации образует сиг-
нальную синтактику, а изучение внутренней структуры 
указанных элементов образует синтактику структурную1. 
Как видим, относительно повествовательного текста (как 
впрочем и любого семиотическго объекта) синтактический 
аспект знака следует понимать шире, чем простое синтаг-
матическое соотношение элементов.  

Особо следует отметить, что дескрипция является не 
просто украшающим способом характеристики окружения 
или персонажей. Представляется возможным выделение 
переходных форм – нарративизированного описания или 
описательной наррации. К примеру, описательный эпизод 
приобретает нарративные свойства, если он мотивирован 
повествующими или воспринимающим персонажем исто-
рии. И наоборот: эпизод, кажущийся чистой наррацией, мо-
жет функционировать как дескрипция, если не является 
частью сюжетной линии2.  

                                                             
1 Ibid. – P. 23 
2 Chatman S. Coming to Terms: The Rhetoric of Narrative in Fiction and Film. - 

Ithaca and London: Cornell University Press, 1990. – P. 32. 
 



98                                                                                              Наративна типологія 
 

Соответственно жанр может быть локализован и на оси 
прагматики, которая конструируется оппозицией рацио-
нального/эмоционального. В Тезисах Пражского лингвис-
тического кружка представлена идея двух типов речевой 
деятельности: «В своей социальной роли речевая деятель-
ность различается в зависимости от связи с внелингвисти-
ческой реальностью. При этом она имеет либо функцию об-
щения, то есть направлена к означаемому, либо поэтиче-
скую функцию, то есть направлена к самому знаку»1. Ис-
пользуя лингвистическую метафору, можно сказать, что 
направленность речи на «означаемое» сравнимо с направ-
ленностью нарративной деятельности на утилитарное или 
информационное освоение предмета. Такой способ обра-
ботки данных опыта можно назвать рациональной рефлек-
сией. Направленность же речи на сам знак, подчинение его 
себе и переживание этого отношения  можно назвать эмо-
циональной рефлексией.  

В сущности именно прагматическая установка креато-
ра-реципиента задает и синтактические характеристики, и 
семантические особенности нарратива. 

Таким образом, методологический анализ нарративных 
типологий возможен на основе лингвистической метафори-
зации повествовательного акта в категориях глагола, а по-
строение типологии повествовательных жанров представ-
ляется возможным на семиотической основе с помощью 
сферической типологии. 

 
2011 

                                                             
1 Тезисы Пражского лингвистического кружка // Пражский лингвистиче-

ский кружок: Сборник Статей. - М., 1967. - С. 25 
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Міжнародна наратологія:  
проблеми дефініції 

емає сумніву, що міжнародна наратологія (теорія 
розповіді) належить сьогодні до канону методо-
логічних підходів у сучасній гуманітаристиці. 

Зосередимося тут на найбільш актуальних сьогодні пробле-
мах цієї ділянки наукових досліджень.  

Наратив як репрезентація 

Якщо наратологія досліджує розповідні тексти, тобто 
наративи, то природно, що розгляд варто розпочати саме з 
визначення цього поняття. Усі наратологи погоджуються з 
тим, що, по-перше, наратив – це репрезентація1, а по-друге, 
що предмет цієї репрезентації демонструє певний ряд влас-
тивостей, а саме – часові і причинні. Зрозуміло, що таке по-
няття наративності не може прирівнюватися до змісту будь-
якого конкретного засобу репрезентації. Одна і та ж історія 
може бути репрезентована різними засобами зовсім неадек-
ватно, внаслідок неоднорідності репрезентативних можли-
востей цих засобів (роман, кіно, балет та ін.). Проте, протя-
гом тривалого часу наратологи просто ігнорували цю наро-

                                                             
1 Janninis F. Narratology and the Narrative //What is Narratology: Questions 

and Answers Regarding the Status of a Theory. Edited by Tom Kindt and 
Hans-Harald Muller. – Berlin: Walter de Gruyter, 2003. – P. 35-54. 
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зділеність засобів (медій) і репрезентацій. Спершу опис на-
ративу був пов’язаний з певною байдужістю до ролі засобу 
репрезентації. Оскільки нарація пов’язана з чимось, що від-
булося, наратологи визначають це як історію. Можна роз-
ширити наше розуміння історії за рахунок теорії мотивації. 
Вирізняють три види мотивації: 1) причинну (каузальну) 
мотивацію, яка пов’язує події в умовах причинної значеннє-
вої структури, 2) кінцеву (фінальну) мотивацію, яка присут-
ня, коли причина подій в наративному світі залежить від 
долі чи провидіння, 3) композиційну мотивацію, яка вказує 
на функції події у структурі розповідного твору. Тому, істо-
рія – це багатозначна структура, найважливішими елемен-
тами якої є хронологія, каузальність, телеологія та інтен-
ційність. Прототип – «хтось розповідає іншим людям про те, 
що трапилося» – містить складові, які стосуються взаємо-
відношень між розповідним актом (дискурсом) і історією та  
моделює комунікативну ситуацію.  

Отже, наратив – це не історія, а її репрезентація. Тому 
зрозуміло, що наратив, незалежний від засобу репрезентації, 
є просто безплідною абстракцією.  Значно продуктивнішим 
є сьогодні тлумчення наратива як такого, що закорінений у 
медії. Зважаючи на це, можна було б потрактувати нарато-
логію як збірний термін на позначення серії спеціалізованих 
розповідних теорій: для вивчення словесної розповіді, кіно, 
пантоміми і т.д. 
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Наративність 

Поряд із з’ясуванням поняття «наратив», важливо та-
кож визначити мінімальні умови наративності1. В сучасній 
наратології вирізняють кілька концепцій наративності. Пе-
рша з них почала формуватися з початку ХХ століття в над-
рах німецькомовного літературознавства (Кьоте Фрідеман, 
Оскар Вальзер) і здобула свої завершене вираження в теорії 
Франца Штанцеля, який визначає наявність посередника-
наратора в якості головної характеристики розповідного 
тексту. 

Друга концепція наративності зародилася в царині 
структуралістських досліджень і власне для неї Цвєтан То-
доров придумав назву «наратологія». Структуралістська 
дефініція наративності робить акцент на самій розповіді, 
оскільки текст, який називається наративним, різко контра-
стує з текстом, який називається дескриптивним (описо-
вим), оскільки має часову структуру і містить зміну ситуації.  

Класичне поняття наративності, на думку німецького 
наратолога Вольфа Шміда, обмежується тільки сферою сло-
весної комунікації, покриваючи лише твори, що містять на-
ративне авторство чи посередництво, включаючи нариси, 
подорожні нотатки, проте за винятком ліричних, драматич-
них і кінематографічних текстів. Але, з іншого боку, струк-
туралістське поняття наративності можна застосувати до 
будь-яких видів мистецтва, за винятком тих, які не мають 
часової структури і відповідно не містять жодної зміни си-
туації. 

Мінімальною умовою наративу є наявність у ньому хоча 
б однієї зміни стану. Між початковою і кінцевою ситуаціями 

                                                             
1 Schmid W. Narrativity and Eventfulness // What is Narratology: Questions and 

Answers Regarding the Status of a Theory. Edited by Tom Kindt and Hans-
Harald Muller. – Berlin: Walter de Gruyter, 2003. – P. 17-33. 
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повинен бути часовий зв’язок. І хоча деякі дослідники (на-
приклад, Томашевський) наполягають також на причинно-
му зв’язку між станами, сам В. Шмід не вважає це 
обов’язковим у визначенні наративності.  

Розповідні тексти протиставлені описовим, але межа 
між ними розмита. Мало того, будь-який розповідний текст 
тією чи іншою мірою містить описові фрагменти. Головне в 
розрізненні розповідних і описових текстів – це їх функціо-
нальність, а не їх кількісний склад. Тому Вольф Шмід пропо-
нує типологію, яка включає тексти двох великих розрядів: 
розповідні і описові. Розповідні тексти діляться на тексти, в 
яких історія репрезентується за допомогою посередника-
розповідача (telling, розповідні тексти у вузькому значенні 
слова – романи, оповідання і т.ін) і тексти, в яких історія ре-
презентується безпосередньо (showing, розповідні тексти у 
широкому розуміння – драма, кіно, пантоміма, балет). 

Основою будь-якого розповідного тексту є подія. Тому 
подієвість – головна ознака розповідного тексту. Шмід вирі-
зняє кілька головних умов, яким повинна відповідати подіє-
вість. Перш за все, це її фактуальність (або реальність). Важ-
ливо, щоб в межах вигаданого світу подія відбулася, а не щоб 
про неї персонаж лише мріяв. З фактуальністю пов’язана 
вимога результативності: подія повинна відбутися ще до 
закінчення нарації. Разом з тим, на думку Шміда, подієвість 
підлягає градації. Іншими словами, подія може бути більш 
або менш подієвою.  

Проблеми дисциплінарного статусу  

Проблемним сьогодні виявляється також дисциплінар-
ний статус наратології. Адже різні дослідники по-різному 
називають цю ділянку знання: «підхід», «практика», «про-
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ект», «школа», «суб-дисципліна», «дисципліна», «наука»1. 
Цілком очевидно, що неможливо встановити дисциплінар-
ний статус наратології лише на основі постулювання об’єкта 
дослідження: адже одні учені вважають наративом вербаль-
ну розповідь про одну чи кілька подій; інші – репрезентацію 
(в тому числі й вербальну) будь-яких видів подій. Тому де-
фініції наратології часами дуже різняться. Приміром, існує 
формалістське розуміння наратології, діалогічне і феноме-
нологічне; є аристотелівські та деконструктивістські підхо-
ди; існують історичні, соціологічні, антропологічні погляди, 
феміністичні і політологічні; з’являються соціонаратологія, 
психонаратологія2. Хоча зовсім не очевидно, що ці галузі 
знання ще стосуються наратології.  

Існує думка, що дисципліну визначає метод. Тому зро-
зуміло, що наратологічний інструментарій не можна змішу-
вати з когнітивістським, герменевтичним чи психоаналіти-
чним, бо це призводить до порушення процедурних правил, 
які забезпечують будь-якій дисципліні її високий системно-
функціональний рівень. Важливо також наголосити, що 
оскільки наратологія є науковою дисципліною, то вона вже 
за своїм визначенням може бути лише наратологією і нічим 
іншим. Розгалуження наукових дисциплін – це звичайний 
результат цілком прагматичної потреби розділити складну 
ділянку емпіричних об’єктів на керовані підвиди, які потім 
конституюють самостійні наукові об’єкти. Проте більшість 
так званих «нових наратологій» працюють на старій 
об’єктній базі з новим поєднанням понять і процедур. Інши-

                                                             
1 Див., напр., Meister J.Ch. Narratology as Discipline: A Case for Conceptual Fun-

damentalism //What is Narratology: Questions and Answers Regarding the 
Status of a Theory. Edited by Tom Kindt and Hans-Harald Muller. – Berlin: 
Walter de Gruyter, 2003. – P. 55-73. 

2 Prince G. Surveying Narratology //What is Narratology: Questions and 
Answers Regarding the Status of a Theory. Edited by Tom Kindt and Hans-
Harald Muller. – Berlin: Walter de Gruyter, 2003. – P. 1-16. 
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ми словами, вони проводять наратологічні диференціації та 
реорганізації на ідеологічній, а не емпіричній чи прагматич-
ній основі.  

Німецькомовні теорії розповіді 

Оскільки наратологія маю сьогодні міжнародний харак-
тер, важливо, на нашу думку, простежити вклад німецько-
мовної теорії нарації в міжнародну наратологію1. 

Наприкінці ХІХ століття мистецькою формою нового 
століття почав сприйматись роман. Вперше проблему типо-
логії роману усвідомили саме в німецькому літературознав-
стві, про що свідчать праці Роберта Петша, Вольфганга Кай-
зера, Гюнтера Мюллера і Ебергарта Ламмерта. Найбільш 
важливим представником цього етапу розвитку теорії літе-
ратурної естетики вважається Оскар Вальзель. Саме він по-
няттям форми літературного твору встановлює в теорії лі-
тературі методологічну рефлексію і розуміння історичної 
основи проблем, і деякі з них ще й досі залишаються неви-
рішеними. Для Вальзеля літературний твір, як і будь-який 
інший твір мистецтва, керований його власною внутріш-
ньою логікою. При його вивченні потрібно зосередитися на 
вивченні форми та ігнорувати усі інші чинники, що не сто-
суються літератури. Дослідницька стратегія цього ученого 
полягала в тому, що він намагався віднайти «вищу матема-
тику форми і відкрити архітектуру мистецтва слова»2. Він 
мав на меті не просувати однобокий формалізм, а відновити 

                                                             
1 Cornils A., Schernus W. On the Relationship between the Theory of the Novel, 

Narrative Theory, and Narratology //What is Narratology: Questions and 
Answers Regarding the Status of a Theory. Edited by Tom Kindt and Hans-
Harald Muller. – Berlin: Walter de Gruyter, 2003. – P. 137-173. 

2 Walzel O. Das Wortkunstwerk. Mittel seiner Erfoschung. – Leipzig: Quelle & 
Meyer, 1924. – S. 103. 
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справедливість стосовно форми. У працях його послідовни-
ків форма, формальний погляд на літературний твір, а від-
так і його аналіз буде розумітися як аналіз структурний, 
який однак відрізняється від структуралістського, оскільки 
головною його метою є визначити складові частини твору, 
їх функції і як вони поєднуються в межах органічної цілості 
твору. Відтак літературний твір стає фокусом саме такого 
різновиду формального аналізу. 

В Німеччині до обговорення проблем розповідної теорії 
спричинилися також праці Отто Людвіга і Фрідріха Шпільга-
гена, які зосереджувалися на проблемі романної техніки, 
проте значно більшим досягненням цього періоду стала 
праця Вальзерової учениці Кьоте Фрідеман «Роль розпові-
дача в романі»1, що намітила перехід від дослідження ро-
манної техніки до аналізу формальної естетики. Надзвичай-
но важливо те, що Фрідеман розглядала роман не як окре-
мий жанр, а як складову частину більш ширшого різновиду 
літератури - епічного жанру. Адже для усіх епічних творів 
спільним є присутність розповідача, який не співпадає з ем-
піричним автором. Це теоретичне розрізнення наратора і 
емпіричного автора є однією з найбільших осягнень розпо-
відної теорії. Ці нововведення в термінологічній системі 
призвели до того, що мистецтво нарації представлялося від-
тепер як загальний термін для усіх епічних форм. 

Після Кьоте Фрідеман німецькомовна теорія розповід-
них форм запропонувала ще три типологічні теорії нарації – 
Гюнтера Мюллера, Ебергарта Ламмерта і Франца Штанцеля. 
Гюнтер Мюллер визначив нарацію як основну формальну 
складову, на основі якої можуть конструюватися типології. 
На початку 1920-х років Мюллер перебував ще під впливом 
Вальзеля, проте уже з початку 1940-х років зайнявся конс-
труюванням морфологічної поетики на основі праць Гете, 

                                                             
1 Friedemann K. Die Rolle des Erzählers in der Epik. – Berlin, 1910. 
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називаючи найважливішими складовими метаморфозу і 
тип. Мюллер вивів ідею часового скелету нарації з остеоло-
гії, беручи концепт незалежності законів нарації від об’єкту 
нарації, а також поняття часової природи процесу нарації як 
передумови цієї ідеї. Учений визначив мистецтво часу як 
базовий принцип, який формує наратив, і прийшов до важ-
ливого розрізнення між часом розповіді і розповідним ча-
сом. Однак від початку 1950-х років морфологічний підхід 
був практично занедбаний, так і не залишивши якоїсь впов-
ні розвинутої типології. 

Ебергарта Ламмерта дехто з дослідників вважає продо-
вжувачем ідей Мюллера, проте є й думки, що Ламмерт за-
ймав самостійну позицію, підтримуючи неморфологічні 
школи, зокрема у праці «Побудова розповідей»1 Учений за-
повнив прогалину у вивченні структури мистецтва розпові-
ді. Він вважав, що у вивченні мистецтва нарації доти нічого 
не зміниться, доки не буде введено принципів і категорій, 
без яких неможливо буде характеризувати і класифікувати 
форми. Тільки за допомогою чіткого розрізнення історичних 
понять від типів (як аісторичних констант) можна буде спо-
діватися на успіх. Тому в теорії Ламмерта формальні питан-
ня мистецтва нарації ніколи не вирішувалися шляхом прос-
того компілятивного переліку усіх форм, які історично скла-
лися. Справжній місток від теорії роману до наратології в 
німецькомовному літературознавстві вдалося перекинути 
лише Францу Штанцелю, який у 1955 році опублікував пра-
цю «Типи розповідних ситуацій в романі»2, а у 1979 році ви-
пустив «Теорію нарацій»3.  

                                                             
1 Lämmert E. Bauformen des Erzählens. - Stuttgart: Metzler, 1989. 
2 Stanzel, F.K. Die typischen Erzählsituationen im Roman. Dargestellt an "Tom 

Jones", "Moby Dick", "The Ambassadors", "Ulysses". - Vienna and Stuttgart: 
Braumüller, 1955. 

3 Stanzel F.K. Theorie des Erzählens. - Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. - 
1995. 
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Хоча теоретичні програми німецькомовних учених в га-
лузі наративної теорії були опубліковані ще в середині 1950-
х років, широко відомими вони стали лише на початку 1970-
х. Саме з цього часу теорія роману виразно розділяється на 
жанрову теорію, історичну поетику роману і наративну тео-
рію, покриваючись терміном «наративні дослідження». Про-
те, бібліографії німецькомовних студій демонструють, що 
повинен був пройти певний час, перш ніж ці різнорідні дос-
лідження оформляться в автономну галузь під назвою «на-
ратологія». Адже навіть в таких словниках, як «Handlexikon 
zur Literaturwissenschaft» (1974) і «Sachwörterbuch der 
Literatur» (1989) терміни «теорія нарації» і «наратологія» 
висвітлювалися без урахування ключових праць французь-
кого структуралізму, незважаючи на те, що на той час вони 
були уже перекледені німецькою. Лише з приходом 1990-х 
років підручники дійсно стали залучати до розгляду форма-
лістські і структуралістські теорії, задовольняючись перед 
тим в основному власною морфологічною і типологічною 
традицією. Остаточне уточнення термінології відбулося 
1997 року у праці А. Нюннінга: під терміном «наратологія» 
почали розуміти міжнародну форму наративної теорії, а під 
терміном «наративні студії» – національний варіант нарати-
вної теорії1.  

Міжнародна наратологія почала набувати все більшого 
значення в німецькомовних країнах лише тоді, коли більш 
детально почав вивчатися «Наративний дискурс» 
Ж.Женетта2. Саме Женеттівська модель теорії розповіді до-
зволили встановити більш тісні зв’язки між німецькою на-
ративною теорією і міжнародною наратологією, а також 

                                                             
1 Nünning A. Erzähltheorie // Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft: 

Neubearbeitung des Reallexikons der deutschen Literaturgeschichte. - Berlin 
and New York: de Gruyter, 1997. - vol. 1. – S. 513-17. 

2 Genette G. Die Erzählung. – Munich: Fink, 1994. 
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закласти умови для міждисциплінарного розширення нара-
тивних досліджень. 

"Нові наратології" 

Сучасна наратологія відзначається стрімким збільшен-
ням нових підходів до розповідного тексту. А тому постає 
питання, чи можуть ці нові підходи уже вважатися нарато-
логією1. Адже багато з них репрезентують різні форми нара-
тивної теорії, аналізу чи застосування, що виникли в різних 
теоретичних школах дослідження наративу. Фактом є те, що 
термін «наратологія» вживається сьогодні у двох різних сен-
сах. Одні дослідники вживають цей термін дуже широко, що 
зближує цю дисципліну з тим, що Д.Герман назвав «нарати-
вні студії». Інші, наприклад, Ріммон-Кінан, трактують нара-
тологію дуже вузько, як відгалуження наративної теорії, що 
розвинулася в шістдесятих і ранніх сімдесятих головним 
чином у Франції під егідою структуралізму і формалізму. 

Сучасний німецький наратолог А. Нюннінг виділяє вісім 
головних напрямів розвитку посткласичної наратології (на-
ратологиій): 1) контекстуалістські, тематичні і ідеологічні 
підходи (вживання наратології в літературознавстві): кон-
текстуалістска наратологія, наратологія і тематика, порів-
няльна наратологія, прикладна, марксистcька, феміністська, 
тілесна, етнічна, постколоніальна, соціо-наратологія; 2) 
трансжанрові і трансмедіальні підходи до наратології: на-
ратологія і жанрова теорія, наратологія і драма, наратологія 
і поезія, наратологія і кіно, наратологія і музика, наратологія 

                                                             
1 Nunning A. Narratology or Narratologies? Naking Stock of Recent Development, 

Critique and Modest Proposals for Future Usages of the Term // What is 
Narratology: Questions and Answers Regarding the Status of a Theory. Edited 
by Tom Kindt and Hans-Harald Muller. – Berlin: Walter de Gruyter, 2003. – P. 
239-275. 
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і візуальні мистецтва; 3) прагматичні і риторичні різновиди 
наратології: прагматична наратологія, етнічна і риторична 
наратологія; 4) когнітивні і рецептивні різновиди наратоло-
гії: психоаналітична, когнітивна, побутова наратології 5) 
постмодерні і посткласичні деконструкції класичної нара-
тології: постмодерна, постструктуралістська, динамічна на-
ратології; 6) лінгвістичні підходи до наратології: лінгвісти-
чна, стилістична, соціолінгвістична наратології, дискурс-
аналіз і наратологія; 7) філософські наративні теорії: теорія 
можливих світів, наратологія і теорії фікційності, феномено-
логічні наративні теорії; 8) інші інтердисциплінарні нарати-
вні теорії: наратологія і доба високих технологій, антропо-
логія, когнітивна психологія, теорії історіографії, теорія сис-
тем. 

А. Нюннінг вважає, що різниця між класичною і постк-
ласичною наратологіями виглядає наступним чином. Голо-
вним об'єктом дослідження в класичній наратології є опові-
дний текст (наратив), його будова і властивості, в посткла-
сичній наратології - процес читання наративу, оповідні 
стратегії. В класичній наратології спостерігаємо акценту-
вання уваги на статичному продукті, в посткласичній нара-
тології - динамічному процесі. Перевага в класичній нарато-
логії віддається бінарним опозиціям і дуальним парам, в 
посткласичній - загальнокультурній інтерпретації і цілісно-
му описові. Класична наратологія є відносно цілісною дис-
ципліною, посткласична - це інтердисциплінарний проект, 
що складається з різнорідних підходів. 

Основними варіантами класичної наратології були: се-
мантична наратологія (вивчаюча оповідну семантику), на-
ратологія, орієнтована на історію (сюжет), що вивчає нара-
тивний синтаксис, дискурсивно орієнтована наратологія і, 
нарешті, риторична наратологія, що вивчає прагматичні 
аспекти наративу. 
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Для А. Нюннінга важливо скоординувати терміни і по-

нятя, які вживаються в галузі наратології: найбільш загаль-
ним поняттям, яке покриває усі наратологічні різновиди 
досліджень, є поняття «наративні студії», що поділяються на 
«наративні теорії» і «аналіз та інтерпретацію наративі». Се-
ред наративних теорій Нюннінг виділяє такі, як: історіогра-
фічна наративна теорія, філософська наративна теорія, лінг-
вістична наративна теорія, класична наратологія і теорія 
роману. Серед різновидів класичної наратології Нюннінг 
називає: семантичну наратологію, синтактичну наратоло-
гію, дискурсивну наратологію, риторичну наратологію. Хро-
нологічно наступним етапом класичної наратології стала 
посткласична наратологія, серед різновидів якої - когнітив-
на, натуральна і феміністична. 

Висновки 

Можна стверджувати, що наратологія пройшла у своєму 
русі три фази. Перша розпочалась в середині ХІХ століття у 
Європі та США та відзначалася акумуляцією знань про нара-
тив, які походили з таких джерел, як нормативна риторика і 
поетика, практичне знання романістів і спостереження літе-
ратурних критиків. Цей період накопичення знань тривав до 
середини ХХ століття, і учені оперували здобутими концеп-
ціями, організовуючи їх під різними назвами і гаслами. 

Окремою дисципліною наратологія стала в другій фазі 
свого розвитку, коли у 1969 році Цвєтан Тодоров запропо-
нував цю назву у праці «Граматика Декамерона», а Жерар 
Женетт надав їй чітких концептуальних обрисів. У женеттів-
ському вигляді наратологія проіснувала аж до кінця 80-х 
років. 

Третя фаза розвитку наратології, що триває від 90-х ро-
ків до нашого часу, відзначається так званим «наратологіч-
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ним поворотом», тобто широкою експансією наратології в 
інші дисципліни – теологію, психологію, соціологію, історію, 
право. Тоді, на початку цього етапу, учені завели мову про 
потребу оновленої, пост-структуралістської наратології, яка 
б відмовилася від дослідження глибинних структур, а за-
ймалася б інтерпретацією текстів, орієнтованою на кон-
текст. Тому сьогодні ще говорять про т.зв. «нові наратоло-
гії», що залучають до свого методологічного арсеналу фемі-
нізм, пост-колоніалізм, культурні студії. 

Очевидно, що поява узагальнюючих праць з наратології, 
зокрема опублікованих останніми роками «Енциклопедії 
наративної теорії» за редакцією Девіда Германа, Манфреда 
Яна і Мері-Лаури Р’ян та чотиритомної антології «Наративна 
теорія», упорядкованої Міке Баль, свідчать, на наше переко-
нання, про завершення третьої фази розвитку цієї науки.  

 
2007 

 



 
 

Українська література  
в наративній перспективі 

. Закінчуючи одну зі своїх статей, французький 
наратолог Жерар Женетт сказав: «Література 
ніби вичерпала або ж вивищилася над можливос-

тями зображального роду і прагне вийти в безмежне гово-
ріння свого власного дискурсу. Можливо, скоро роман слі-
дом за поезією, остаточно перейде добу зображальності»1. 

2. Йдеться про поділ літератури, здійснений ще Арис-
тотелем,  на міметичну і неміметичну. Міметичною вважа-
лася література, що є наслідуванням дії за допомогою роз-
повіді чи сценічної вистави. Уся лірична, статистична, ди-
дактична поезія, а з прози -- різновиди красномовства, мо-
рально-філософська рефлексія, есеїстика, листування, що-
денники та ін., тобто вся сфера прямого висловлювання, 
залишилася за межами «Поетики»2. Адже у такому вислов-
люванні не діє зображальна функція поезії – у ньому немає  
жодного  вимислу,  а є  просто  мовлення,  що оформлюєть-
ся в дискурсії твору. 

3. Сучасним варіантом подібного поділу є розрізнення 
розповіді та дискурсу, яке запропонував Еміль Бенвеніст. 
Розповідь є об'єктивною, дискурс  – суб'єктивним. Щоправ-
да, поняття «об'єктивний» і «суб'єктивний» слід розуміти у 
лінгвістичному сенсі: дискурс є суб'єктивним, оскільки в 
ньому відкрито чи приховано маркується присутність «я», 
що визначається як особа, яка промовляє; розповідь, на-

                                                             
1 Женетт Ж. Фигуры: В 2-х тт. - Т.1. - М., 1998. - С. 299.  
2 Аристотель. Собрание сочинений: В 4-х тг. - Т.4. - М., 1984. - С. 648.  
 

1 
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впаки, є об'єктивною, бо вона цілком позбавлена відсилань 
до наратора. 

4. Для більш повного розуміння опозиції розпо-
відь/дискурс я пропоную розглянути три базові поняття 
наратології, що інколи означуються спільним поняттям 
«розповідь». Ж.Женетт у трактаті «Розповідний дискурс» 
вирізнив у терміні «розповідь» три значення: 1) власне 
«розповідь»  –  розповідне висловлювання усного чи пись-
мового дискурсу, що викладає якусь подію чи ряд подій; 
йдеться, в сутності, про розповідний текст, наратив; 

2) «історія» – послідовність подій, реальних чи вигада-
них, що складають об'єкт дискурсу; це дії і ситуації, узяті 
самі по собі, безвідносно до того мовного засобу, що дово-
дить їх до нашого відома; 3) «нарація»  –  самий акт розпо-
відування. Отож існує джерело мовлення, що оформляє 
історію в розповідний дискурс. 

5. Проте у чистому вигляді розповідь стоїть в опозиції 
до дискурсу. Якщо, приміром, у тексті не йдеться про жодні 
події, то дискурс такого тексту ми не називатимемо розпо-
відним. Якщо ж події тексту постають перед нами ніби ні-
ким не вимовлені, то таку розповідь про події ми не нази-
ватимемо дискурсом. Дискурс залежить від багатьох чин-
ників, як  –  от: суб'єкт мовлення, ситуація мовлення, час та 
ін. Розповідь же  –  самостійна. Для зрозуміння дискурсу 
нам потрібно постійно звертатися до ситуації, в якій він 
був висловлений, запитуючи себе: «хто говорить?», «де?», 
«коли?». Адже в дискурсі є мовець, що, помістившись все-
редині мовного акту, фіксує на собі найважливіші значен-
ня. В розповіді ж, навпаки, ніхто не говорить. 

6. Щоправда, ні розповідь, ні дискурс практично не зу-
стрічаються в чистому вигляді. Адже в розповіді завжди є 
частка дискурсивності, а в дискурсі  –  розповідності. Разом 
з тим, розповідь і дискурс, як відзначає Ж.Женетт, по-
різному реагують на взаємне змішування. Додавання роз-
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повідних елементів у дискурс ще недостатньо для того, 
щоб він набув свободи, а додавання дискурсивних елемен-
тів до розповіді обтяжує її чужорідним утворенням: дис-
курс може розповідати, не  перестаючи бути дискурсом,  а 
розповідь не може «дискурсувати», не виходячи за власні 
межі. 

7. В історії романного слова взаємини розповіді і дис-
курсу ніколи не були вирішені остаточно. Так, історію укра-
їнської прози можна розглядати як зміну дискурсивних та 
розповідних тенденцій. 

Форми нарації, в яких домінують дискурсивні елемен-
ти, описуються кількома варіантами. 

а) В одних випадках автор-розповідач бере на себе від-
повідальність за свій дискурс і відверто втручається в хід 
розповіді. Такий тип нарації маємо у Гоголя,  Квітки-
Основ'яненка, Федьковича, коли наратор ховається за мас-
кою оповідача з народу. Часто у текстах такого типу є ситу-
ація оповідування  –  зібрання, вечорниці та ін.,  –  де власне 
і відбувається розповідь про якийсь випадок з життя. Ав-
тор-оповідач радше не розповідає, а переказує те, що чув 
від інших. Дещо відмінну позицію автора спостерігаємо у 
повістях Шевченка («Близнецы») та Гребінки («Кулик»). 
Автор-розповідач хоча й виявляє іноді свою станову при-
належність, це уже не є суттєвим в художній організації 
твору. 

Подібний тип нарації пізніше зустрічаємо у Хвильово-
го («Іван Іванович») та Івана Сенченка («Червоноградські 
портрети»). Тут автор, що веде розповідь, теж відповідає за 
організацію свого власного дискурсу, але уже не потребує 
ні жодних масок, ні виказування свого суспільного статусу: 
втручання в хід розповіді кероване у нього іронічно-
сатиричною настановою. Предметом розповіді у Хвильово-
го є людина соціальна, певний людський і суспільний тип. 
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Наприкінці XX ст. у межах вказаного типу нарації ав-

тор-розповідач стурбований більше долею людини як істо-
ти  –  планетарної, космічної (як, напр., у О.Бердника). 

б) В іншому випадку автор передає відповідальність за 
дискурс головному персонажу, який буде і розповідати, і 
коментувати події від першої особи. Основна відмінність 
такого типу письма від попереднього полягає в тому, що 
розповідач стає персонажем і провадить свій виклад зсере-
дини історії. Перші спроби такого типу письма в українсь-
кій літературі знаходимо у Шевченка («Художник») і Марка 
Вовчка («Інститутка», «Три долі»). Пізніше у Винниченка 
(«Записки  кирпатого   Мефістофеля»)  та  Кобилянської 
(«Царівна»), що використала форму щоденника. У міжвоєн-
ний період  –  в Олеся Досвітнього («Хто», «Нас було троє»), 
Івана Сенченка («Подорож до Червонограда»), Гната Ми-
хайличенка   («Блакитний   роман»).   Пізніше – у кіноповіс-
тях О.Довженка («Зачарована Десна», «Поема про море»). 
Сучасний прояв такого способу писання  –  проза Андрухо-
вича, Забужко, Ю.Винничука, В.Медвідя, Цибулька та ін. 
(серед яких, я певен, ще багато невідомих імен з покоління 
90-ків). 

в) Ще один варіант письма, в якому дискурсивні еле-
менти переважають над розповідними,  –  коли автор роз-
поділяє дискурс між різними дійовими особами (у вигляді 
листів, як, напр., в «Художнику» Шевченка чи «Намиленій 
траві»   П.Загребельного),   або   підпорядковує   нарацію 
внутрішньому дискурсу то одного, то іншого з головних 
персонажів. 

8. Першим (і очевидно єдиним) моментом в історії 
української (і європейської) літератури, коли дискурсивні 
й розповідні тенденції врівноважилися, було XIX ст.; об'єк-
тивна манера   письма   Куліша,   Нечуя-Левицького, Мир-
ного, Грінченка, Франка. У XX ст. цей тип прози в українсь-
кій літературі трансформувався, забарвившись помітним 
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ліричним струменем (твори Стельмаха, Дімарова, 
Б.Харчука, Григора Тютюнника, В.Барки, Е.Андієвської та 
ін.). Дискурсивні елементи проступають у ній у вигляді 
оцінок і характеристик, загальних міркувань дискурсивно-
го типу, логічних членувань, Які маркують слово «іншого». 

9. У зв'язку з цим можна укласти свого роду каталог 
тих засобів, передовсім, граматичних, котрі пов'язані тіль-
ки з дискурсом  (займенник  «я», деякі  вказівні займенни-
ки, прислівники «тут», «вчора», «сьогодні», «завтра», форма 
теперішнього часу) або тільки з розповіддю (третя особа, 
деякі форми минулого часу та ін.). 

10. Здається, про історію української прози можна го-
ворити як про послідовну зміну дискурсивних (І) та розпо-
відних (II) тенденцій: маска оповідача в середині XIX ст. (І) 
~ об'єктивна манера II пол. XIX (II) ~ модерністичне особо-
ве письмо зламу віків (І)  –  реалістична ліро-епічна проза 
XX ст. (II)  –  постмодерністська проза кін XX ст. (І). 

11. Еволюцію типу письма з домінуванням дискурсив-
них елементів можна зобразити так. Фіксована і визначена 
позиція конкретизованого народного оповідача з чітко 
встановленим соціальним статусом еволюціонує у позицію 
оповідача, соціальний статус якого не є уже фіксованим: 
для цього періоду розвитку літератури пріоритетом є мно-
жинність сприймання дійсності. Звідси  –  модерні напрям-
ки ~ імпресіонізм, експресіонізм, неоромантизм. Наступ-
ний етап (кін. XX ст.)  –  іронічна позиція наратора, гра ста-
рими формами і т.д. 

12. Що ж до розповідних тенденцій у літературі, то не 
доводиться говорити про якусь еволюцію об'єктивного 
методу письма, зафіксованого в II пол. XIX ст. Адже на но-
вому своєму етапі він не став більш «об'єктивним», оскіль-
ки література XX ст, (незважаючи на використання розпо-
віді від третьої особи) поступово набуває дискурсивних 
ознак, що виявляються в ліризації, автобіографічності і т.п. 
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13. Отож, простеживши певний синусоїдальний розви-

ток романного письма, а також оцінюючи сучасний його 
стан, повторю ще раз Женеттівську тезу, вихідну тезу свого 
викладу: література все більше прагне до того, щоб перей-
ти у говоріння свого власного дискурсу. 

 
1999 

 



 
 

Топос проституції  
в українській літературі 

Тема і мотиви 

країнський літературний реалізм у порівнянні з 
попередньою добою романтизму суттєво розши-
рив репертуар власних розповідних можливостей. 

Позбуваючись народнопоетичного шаблону з його тради-
ційними порівняннями і мовними кліше (зокрема в моменти 
сюжетних переходів чи портретно-пейзажних наративних 
пауз), література поступово виробляла манеру «об’єктивної» 
розповіді, головна особливість якої полягала в створенні, 
кажучи словами Ролана Барта, «ефекту реальності»1, а саме: 
репрезентації об’єктів предметного світу твору, які можуть 
не мати жодного відношення до розгортання подієвої стру-
ктури фікційного світу, проте викликають ілюзію реальнос-
ті подій та персонажів. Ця наративна специфіка реалістич-
ного твору була тісно пов’язана з його ідеологічною наста-
новою: представляти події в їх причинно-наслідкових 
зв’язках, простежуючи рух персонажа у його соціальній, пси-
хологічній (а часто і генетично-спадковій) залежності.  

Тематично такий текст був зумовлений, з одного боку, 
спадком розповідних моделей романтичної літератури (на-
приклад, тема дівчини-покритки, актуалізована у романти-
ка Шевченка, продовжує успішно існувати у прозаїків-
реалістів, і навіть має пізніші модифікації у модернізмі, на-
приклад, у раннього Винниченка), а, з іншого боку, тематич-

                                                             
1 Барт Р. Семиотика и поэтика. – М.: Прогресс, 1989. – C. 399 
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ний тезаурус реалізму диктується екстрафікціональними 
чинниками зовнішнього життя. Адже репрезентація так 
званих «реальних» подій якнайкраще відповідала головній 
настанові цього стилю на реалістичність.  

Тематика реалістичного тексту конкретизувалася у ряді 
провідних мотивів, як от сім’ї, грошей, народного бунту, зве-
деної дівчини, інтелігентського служіння народові, руйну-
вання патріархального побуту, злодійства, растіньяківської 
кар’єри, творячи свого роду мотивну структуру. В українсь-
кому реалістичному романі мотиви народного бунту і зве-
деної дівчини стали домінуючими, перетворившись на свого 
роду топоси бунтарства і проституції, про що свідчать твори 
двох центральних фігур українського реалізму: Івана Нечуя-
Левицького «Микола Джеря» і «Бурлачка» та Панаса Мирно-
го «Хіба ревіть воли як ясла повні» та «Повія», творячи у ко-
жному випадку свого роду гендерні диптихи.  

В українській літературі перед реалізмом топос проти-
туції, про який тепер піде мова, був практично нерозробле-
ний. Навіть у «Бурлачці» Нечуя-Левицького Василина заве-
ршує своє життя повії, артикульоване доволі побіжно, в за-
конному і щасливому шлюбі, що відверто дисгармоніювало з 
читацькими очікуваннями. Тому важливо, що той наратив-
ний репертуар, який ми зустрічаємо у Панаса Мирного, пи-
сьменник розробляв синхронно з кращими прозаїками Єв-
ропи та Росії – Емілем Золя, Гі де Мопассаном, Львом Толс-
тим, а іноді й випереджав їх. Так, роман Мирного «Повія» 
задумувався ще у 1878 році, а в першій повній редакції був 
готовий у 1882. Для порівняння: роман Золя «Нана» вийшов 
друком у 1880, збірка Мопассана «Мадемуазель Фіфі» у 1883, 
а робота Толстого над романом «Воскресіння» тільки розпо-
чалася у 1889 році. Тому брат, критик і співавтор Панаса 
Мирного Іван Білик писав до нього в листі: «Ты, повторяю, в 
малороссийской литературе явление новое – не по приемам, 
а по мотивам. У тебя социальные мотивы, которых дондеже 
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мы не хотели и не умели изображать. Пыльчиков не ошиба-
ется: у тебя вкус французский...»1.  

Цікаво те, що саме тема проституції у різних її варіантах 
стала лейтмотивом геть усієї творчості Панаса Мирного. 
Пригадаймо, що першим прозовим твором 23-річного авто-
ра було оповідання «Лихий попутав» про дівчину-покритку 
Варку, яка втопила свою дитину; далі було оповідання 
«П’яниця» по дівчину Наталю, яку спокусив панич Іван Ми-
китович, і яка потім стає п’яницею, перекупкою і повією. У 
оповіданні «Лихо давнє і сьогочасне» селянка Марина про-
дає свою дочку Килину паничеві. В романі «Хіба ревуть воли 
як ясла повні» топос проституції актуалізується в сюжетній 
лінії Максима Гудзя і його жінки, а в минулому повії і пиячки 
москалихи Явдошки, Чіпчиної тещі. У несподіваному ракурсі 
він з’явиться в оповіданні «Лови», де жандарм одружившись 
на інститутці, проводив операцію по затриманню повій у 
готелі і в одному з номерів застав свою молоду дружину. І, 
нарешті, в романі «Повія» (який, до речі, Мирний перероб-
ляв усе своє творче життя) топос проституції репрезентова-
ний найбільш повно.  

У листі до Михайла Старицького від 15 листопада 1881 
року сам автор так писав про задум свого твору: «Головна 
ідея моєї праці – виставити пролетаріатку і проститутку 
сьогочасну, її побут в селі (перша частина), в місті (друга), на 
слизькому шляху (третя) і попідтинню (четверта). Гуртом 
усю працю я назвав «Повія». Цією назвою народ охрестив без 
пристановища тиняючих людей, а найбільше усього прости-
туток»2. Проститутка, яка перебуває в низах суспільства і за 
гроші обслуговує «справжні», тобто матеріально-тілесні по-

                                                             
1 Мирний Панас. Зібрання творів у 7 тт. – Т. 7. – К.: Наукова думка, 1969. – С 

384  
 
2 Ibid. – C. 359 
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треби його членів, служить готовим предметом, що висвіт-
лює глибинну «реальність» життя і відповідно служить іде-
альним об’єктом зображення в реалістичному творі1. Ми-
хайло Рудницький в уже згадуваній вище книзі зазначав: 
«реаліст хоче передати вражіння «дійсности» тим, що зма-
льовуватиме зовсім сірих людей серед найзвичайніших об-
ставин. Усі ті, хто досі не зазнали чести, щоб називатися ге-
роями, стануть ними автоматично – члени найнижчої суспі-
льної верстви»2. 

Загальні обриси розповіді про проститутку в українсь-
кій реалістичній літературі задані виробленою ще сентиме-
нталістами і романтиками (Квітка, Вовчок, Шевченко) уста-
новкою на співчуття до скривдженої (спокушеної і покину-
тої) дівчини. Усі історії нещасливого кохання (як от в «Мару-
сі» Квітки-Основ’яненка чи «Катерині» Шевченка) чи пансь-
кого згвалтування дівчини-кріпачки (як от в «Одарці» Мар-
ка Вовчка) є предтечами сюжету про проститутку: в той час 
як романтична конвенція застерігала героїню від морально-
го падіння, реалістична, навпаки, його передбачала. Тому, 
якщо згвалтована паном Одарка у Марка Вовчка нездатна 
пережити муки совісті і невдовзі помирає з шоку («Одарка»), 
то спокушена Христя у Панаса Мирного продовжує свій 
шлях по нисхідній до моральної і фізичної катастрофи, 
пройшовши всі етапи життя повії.  

Уже в цьому тематичному моменті виявляється різниця 
в осмисленні теми повії в українській та інших європейських 
літературах. Так, наприклад, у французькій (передусім, у 
Мопассана) розповідь про проститутку зумовлюється уста-
новкою не на співчуття, а на пізнання, про що свідчить і 
один з головних (поряд із «спокушуванням») сюжетних хо-

                                                             
1 Барт Р. Семиотика и поэтика. – М.: Прогресс, 1989. – C. 371 
2 Рудницький М. Від Мирного до Хвильового. – Львів: Діло, 1939. – C 114. 
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дів, який будується як зустріч письменника з проституткою 
і вислуховування її історії. Найяскравішим прикладом може 
тут служити новела Мопассана «Одісея одної повії». У той же 
час, у російській літературі домінуючою була установка на 
врятування жінки (Достоєвський, Толстой). Граф Нехлюдов 
у «Воскресінні», зустрівши через кілька років після споку-
шення засуджену тепер на каторжні роботи Катюшу Масло-
ву, відчуває муки совісті і їде (навіть проти її волі) з нею на 
Сибір, сподіваючись цим допомогти їй та спокутувати свій 
гріх.  

Наративна структура 

Персонажний рівень історії про проститутку представ-
лений різного роду актантними ролями1. Так, герой, який 
часто фігурує в російській та французькій літературі  (інте-
лігентний самотній мужчина – гімназист, студент, револю-
ціонер, журналіст, письменник, митець), займає стосовно 
проститутки певну шляхетну позицію, бажаючи їй добра. 
Він або співчуває і вивчає її (як мопассанівські герої-
письменники), або намагається врятувати (як толстовський 
Нехлюдов). Однак у «Повії» Панаса Мирного ця актантна 
роль відсутня. Слабкий натяк на героя маємо лише в опові-
данні «П’яниця», де панич Іван Микитович пропонує дівчині 
Наталі, яку спокусив його брат Петро, одружитися з нею, але 
вона, хоч і розчулена, відмовляється. Відсутність у Панаса 
Мирного ролі героя в історії про проститутку пояснюється 
специфічним конструюванням концепції точки зору та на-
рації. Бо ж якщо у творах французьких і російських реалістів 
розповідь ведеться з точки зору, наближеної до героя, або ж  

                                                             
1 Жолковский А.К., Ямпольский М.Б. Бабель/Babel. – М.: Carte Blanche, 1994. 

– C. 324 
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від імені самої проститутки (але тільки як вставна історія), 
то в романі українського автора історія повії Христі викла-
дена з позиції, що, вживаючи термінологію Бориса Успенсь-
кого, у «плані оцінки»1 близька до позиції героїні. 

Актантну роль героїні реалізує зазвичай або професійна 
проститутка, що працює в борделі чи на вулиці, або ж кокот-
ка, утриманка, як у романі Еміля Золя «Нана»). Вік, врода і 
моральність її може коливатися між найбільшими крайно-
щами, хоч переважно це молода красива дівчина з добрим 
серцем. Панас Мирний в історії Христі Притики зужив прак-
тично усі основні сюжетні ходи, які використовувалися пи-
сьменниками для творення типової історії занепаду дівчи-
ни: зваблення, перехід героїні з рук в руки, проживання її на 
утриманні у доброго старого (Колісник), його смерть і, на-
решті, остаточне перетворення героїні на публічну жінку. 

В той час, як в реалізмі літератур Європи далеко не в 
усіх сюжетах про проститутку присутній антигерой, у «По-
вії» він виконує свої функції, серед яких головна – перше 
спокушування героїні (Григорій Проценко). Антигероїня 
(яка в реальних сюжетах фігурує ще рідше, ніж антигерой) 
теж наявна у романі Панаса Мирного, нею виступає подруга 
Христі повія Марина, яка відзначається, на відміні від герої-
ні, цинічністю. Топос проституції в літературі реалізму, був 
розроблений як засіб аналізу суперечностей суспільної мо-
ралі, хоча й досягав цього реалістичного завдання за допо-
могою романтичної техніки двійництва і контрастів, творя-
чи такі очевидні пари, як герой/антигерой, герої-
ня/антигероїня, а також героїня (проститутка) / антигерой 

                                                             
1 Успенский Б. Поэтика композиции. Структура художественного текста 

и типология композиционной формы. – М.: Искусство, 1970. – C. 16 
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(клієнт)1. Так саме Марина, вийшовши заміж за панича Дов-
бню, сама залишає його заради проституції.  

Ініціація 

При усій відвертості історій про проститутку самий 
статевий акт як правило ніяк не репрезентується, хоча й, 
зрозуміло, передбачається. Тут можна виділити такі етапи 
статевих стосунків, як «перше зваблення» героїні, статевий 
зв’язок з рядом її більш-менш індивідуалізованих клієнтів, 
комерційний секс, симпатія чи навіть любов до клієнта. Іні-
ціація героїні, яка за нормальних умов повинна б полягати в 
заміжжі, набуває форми зваблення, що виштовхує героїню за 
межі порядного суспільства, відводячи їй роль повії. Героїня 
засвоює властиву для цієї ролі ментальність, яку нав’язує їй 
суспільство та клієнти2. Тут, хоча б побіжно, варто заторкну-
ти питання семіотизації художнього простору при осмис-
ленні топосу проституції в українському реалістичному ро-
мані. Базовою опозиційною парою виступає у цьому випадку 
бінар село/місто. Адже кожна дівчина, живучи безвиїздно в 
селі, пребувала під невпинним контролем громади, яка й 
регламентувала сексуальну поведінку її членів. Так, дівчина 
не мала морального права зустрічатися вдень з юнаком та 
розмовляти з ним на очах у селян, проте мала право (і у пев-
ному сенсі навіть була зобов’язана) відвідувати вечорниці та 
досвітки, здобуваючи саме там перший сексуальний досвід, 
який мусив обмежуватися лише поцілунками, мацанням і 
спільним ночуванням. Це дозволяло дівчатам вступати в 
шлюб незайманими. Репресивними заходами за порушення 

                                                             
1 Жолковский А.К., Ямпольский М.Б. Бабель/Babel. – М.: Carte Blanche, 1994. 

– С. 334 
2 Ibid. – C. 356 
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вказаних норм були як погані чутки і недобрий поголос, які 
призводили як до ігнорування дівчини громадою, так і фі-
зичних маніпуляцій та ритуалів. В «Повії» Панас Мирний з 
персонажного розповідного рівня устами баби Оришки ви-
кладає історію дівчини, що втратила цноту ще перед заміж-
жям. В якості покарання її обстригли, обмазали дьогтем, 
обтикали пір’ям і водили селом голою1. Важливо усвідомлю-
вати, що перетин кордону село/місто для дівчини означав 
вихід з семіотичного простору села та імпліцитне означення 
її в селі як повії. Адже громада, ця, як сказано в романі, «сто-
ока купа людей»2 втрачає над такою дівчиною як контроль і 
нагляд, так і репресивну функцію. Вчорашня селянка, прия-
телька Христі, Марина, маючи зв’язок з паничем Довбнею і 
навіть плануючи виходити за нього заміж, розмірковує: «Я 
тепер одрізана скиба од хліба! А в село я не піду. Чого я там 
не бачила? Щоб кожне на тебе пальцем тикало? очі вибива-
ло? Не тільки світу, що в вікні  –  за вікном його більше!..»3. І 
навпаки, селянська дівчина, яка щойно прийшла найматися 
на роботу в місто, автоматично сприймається міщанами як 
чесна і порядна: «Девка как есть девка – настоящая! Не на-
ших городских шлюх» – каже про Христю пан Селезньов. Так 
само розмірковує і панич Довбня, захоплюючись красою 
Христі: «Оце так! Оце смак! Це не городська ... хльорка, не 
панянка, що у їх жилах замість крові тече буряковий квас 
або сирівець. Ця – запечена сонцем; у сеї кров - огонь»4.  

Перший статевий досвід героїні у Панаса Мирного, на 
відміну від інших авторів, виписаний детально і з подроби-
цями. Золя і Толстой зваблення героїні, як правило, подають 

                                                             
1 Мирний Панас. Зібрання творів у 7 тт. – Т. 7. – К.: Наукова думка, 1969. – 

C. 421  
2 Ibid. – C. 405 
3 Ibid. – C. 286 
4 Ibid. – C. 251 
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стисло в резюмуючій нарації, просто констатуючи факт. Ми-
рний же присвячує цьому близько 60 сторінок тексту, пода-
вши всі етапи процесу зваблювання: від перших еротичних 
почуттів героїні до моменту, коли її виганяють за інтимний 
зв’язок з паничем з панського дому. Таке пролонгування, 
видається, покликане підкреслити щирість почуттів Христі, 
їх чистоту і наївність. В описі фізіологічних еротичних реак-
цій героїні на ласки панича домінує рослинна фразеологія, 
що акцентує момент природності і несвідомості: «рука па-
ничева якось гріє, лоскоче; Христя червона, як маківка, схи-
лила голову на один бік і придавила підборіддям його руку 
до своєї шиї. Вона почула, як її серце забилося, як дух у гру-
дях затнувся, високо піднімаючи повне огню лоно ... у Христі 
ж очі горіли-палали... Дух у грудях ще дужче сперло, кров ще 
більше вдарила в лице, аж в ухах шуміло»1. Той самий порт-
ретний біологізм спостерігаємо і в момент першого в житті 
Христі споглядання себе в дзеркало: «..вона здавалася не 
польовою квіткою довгостеблою, от як Марина, а повною 
огородною маргариткою, що так щиро ходили коло неї нев-
томні дівочі руки, доглядали невсипущі очі, кожну бур'янину 
прополюючи, рано й вечір поливаючи ... Білі вишиті рукава 
випадали з темної корсетки, мов пучок квіток, нав'язаний на 
руки; корсетка чорніла, а ситцева спідниця червоніла незчи-
сленними квіточками, мов поляна серед лісу, густо укрита 
трав'янками»2. До речі зазначимо, що подібну фразеологію 
уживає і Нечуй-Левицький при описі Василини в момент 
споглядання себе в дзеркало в повісті «Бурлачка», на що 
звернула увагу Тамара Гундорова у статті «Жінка і дзерка-
ло»3. 

                                                             
1 Ibid. – C. 226 
2 Ibid. – C. 227 
3 Гундорова Т. Жінка і дзеркало // Культурологічний часопис «Ї». – Ч. 7. – 

2000. – C. 89. 
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Сексуальна ініціація героїні у Мирного проходить спе-

ршу у формі вуаєризму, коли Христя наважується підгляда-
ти за любовним спілкуванням панича і його куми, літньої 
уже пані Пистини Іванівни: «Що ж се ж воно буде?»  –  поду-
мала Христя і підвела голову. Двері були не причинені, щі-
лина завширшки з долоню давала на все вільно дивитись. 
«Невже і вона?..» ... Мороз наче пройшов вподовж Христиної 
спини... «У неї ж чоловік... У неї двійко дітей... Вона  –  кума 
його!»  –  думала Христя і чогось сама себе боялася»1. Згодом 
Христя, закохавшись у Проценка, дозволяє йому час від часу 
цілувати себе, далі дізнається від подруги Марини про те, що 
та іде «на содержаніє» до свого панича. Так героїня прохо-
дить свого роду інформаційну ініціацію в повії, співвідносить 
свій дівочий сексуальний досвід з досвідом подруги і лише 
після цього віддається Проценкові. Цікаво те, що ця ініціація 
героїні, її статевий зв’язок з людиною з іншого, вищого сві-
ту, до якого вона ніколи не була прилучена,  в її сприйманні 
пов’язувалася із зміною свого власного соціального рангу. 
Героїня чує від служниці Мар’ї, що за Проценком побива-
ються усі панянки і навіть попадя. А він вибирає її – Христю. 
Це лестить героїні і дозволяє їй думати про себе як про па-
нянку: «Невже він... він, панич, що за ним ганяються панянки 
з усього міста,  –   мене любить?.. Невже та попадя, що, ка-
жуть, як картина хороша, не подобалась йому? А я... я  –  про-
ста дівка?  –  йому подобалася?.. Оце дивно!»2. 

                                                             
1 Мирний Панас. Зібрання творів у 7 тт. – Т. 7. – К.: Наукова думка, 1969. – 

C. 198 
2 Ibid. – C. 276 
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Проституція і сім’я 

Якщо природнім шляхом ініціації героїні за нормальних 
умов стає шлюб, то цілком зрозуміло, що осмислення топосу 
проституції не може обминути сюжетного комплексу, 
пов’язаного з сім’єю. В одних випадках ми маємо надання 
самій проституції сімейних ознак, а в інших – сюжетне зітк-
нення сім’ї і проституції. Характерним російським варіантом 
накладання проституції на сім’ю є мотив «введення прости-
тутки в дім героя на правах дружини», що виявляється не 
тільки на рівні таких кліше, як фіктивний шлюб, а навіть на 
рівні дрібних деталей, як от «спільне пиття чаю». Аналогічні 
ситуації зустрічаємо і у Мирного. Ще перший господар Хрис-
ті Притики Улас Загнибіда, спокусившись її юністю та вро-
дою, серед ночі намовляв її: «А от що я тобі скажу... Хочеш 
бути багачкою, ходити у шовках, у золоті? [...] Ти бачила оту 
здохляку?  –  ткнувши пальцем на кімнату, спитався Загни-
біда. [...] Стидка-бридка!.. А ти мені якраз під норов підійш-
ла...»1. Пізніше панич Проценко казав Христі: «Знаїшь шо? 
Діждемо літа, я поїду у губернію, похлопочу собі переводу, 
візьму і тебе з собою. Там то ми заживемо тихо та любо!»2. 
Коли ж Проценко з Христею залишилися одні в домі, він за-
пропонував разом пити чай, що теж пов’язувалося з уявлен-
нями про спільне родинне життя, а героїню як господиню 
дому: «Будемо пити чай укупі. Хоч раз побачу, як ми будемо 
жити колись,  –   сказав він... Чай посідали пити у столовій, де 
завжди пани п'ють; він по один бік столу, вона напроти його. 
Боже! яка вона щаслива! Уперше зроду вона чує рівною себе 
з ним, близькою до його...»3. А коли Христя, перебуваючи ще 
у останнього свого господаря Колісника, самотньо сидить 

                                                             
1 Ibid. – C. 120 
2 Ibid. – C. 307 
3 Ibid. – C. 308 
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біля самовара, внутрішній монолог героїні розгортається у 
тій же площині пиття чаю: «Сама біля самовару, над стака-
ном чаю, котрий, недопитий і холодний, стояв коло неї. На-
що його допивати, коли ні з ким допити?»1. У цьому кон-
тексті промовистою є деталь, коли цнотлива ще Христя впе-
рше в житті подає Загнибіді (який пізніше спробує її домага-
тися) самовар з чаєм і, необачно хитнувши його, обпікає ру-
ку. Метафора очевидна: дівчина обпікається саме подружнім 
життям.  

Цікаво також те, що чаювання в творах про проститутку 
часто протиставляється пиятиці, як родинне життя – повій-
ницькому. Адже самосвідомість проститутки прямо була 
пов’язана з потьмаренням розуму за допомогою алкоголю. 
Тому часто чай і алкоголь присутні одночасно, що поміщає 
героїню в ситуацію символічного вибору між родинним 
життям і статусом повії. Так Христя, потрапляючи в руки 
жандарма Книша, приміряє на себе як роль господині, так і 
роль повії, поступово схиляючись до другої. Ця ситуація си-
мволічно реалізується в одночасному розпиванні чаю і рому: 
«А ввечері Христя удвох з Книшем уже розпивали чаї. Пляш-
ка рому стояла на столі. Книш раз по раз підливав з неї у свій 
і без того темний стакан. [...] Теплий чай, привітна розмова і 
гріли, і веселили її. Один раз, коли вона простягла руку до 
пляшки, щоб собі у чай налити, їй здалося, наче синє Коліс-
никове лице з зажмуреними очима виглянуло з-за пляшки. 
Вона струснулася і линула рому більше, чим треба»2. Тому 
також символічним виглядає переривання спільного чаю-
вання (тут – символічного подружнього життя) Христі з 
Проценком, в якого вона уже закохана, несподіваним прихо-
дом п’яного Проценкового товариша Довбні. 

                                                             
1 Ibid. – C. 425 
2 Ibid. – C. 479 
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Поява Христі в межах чужої сім’ї часто руйнує родину: 

так Загнибіда через Христю убиває на смерть свою дружину 
Олену, а Колісник, який страждає від того, що мусить на 
якийсь час залишити Христю і побачитися зі своєю дружи-
ною, невдовзі вчинює самогубство. До слова, щось аналогіч-
не відбувається і з героїнею роману Золя: Нана призводить 
до руйнування чи розтління сімей, з якими контактує: все 
завершується або втратою суспільного престижу, або розо-
ренням, або смертю.  

З сюжетним комплексом сім’ї пов’язані також регулярні 
роздуми героїні над власною долею повії і навіть лексичним 
та етимологічним значенням цього слова, яке покликане 
бути антонімом берегині, господині дому: «Почувалося  –  
нема їй місця такого, немає кутка нагрітого! Повія... Повія... 
як вітер віється по полю, як птиця носиться по вітру, так 
вона по білому світу»1.  Або: «Немає нічого рідного, до чого б 
я прихилилась, що б мене привітало, гріло. Немає того, про 
що б я сказала: оце моє і ніхто його не одніме від мене. Все 
чуже, і я чужа. Як та безпарна птиця, ношуся від деревини до 
деревини, від гілки до гілки, де б зобачити чуже гніздо і пе-
ресидіти в йому ніч темну»2. 

Поряд з тим, що проститутка в межах сімейної парадиг-
ми часто співвідноситься з дружиною, вона також нерідко 
порівнюється з дитиною, набуваючи інфантильних рис. 
Причину цього самі письменники пояснюють зокрема тим, 
що психічний розвиток проститутки зупиняється на тому 
моменті, коли вона вперше була зваблена. Панасові Мирно-
му аж до кінця роману вдається підтримувати у читача вра-
ження інфантильності його героїні і той тон чистоти і не-
займаності, який був узятий на початку роману. Головним 
чином, це робиться засобами внутрішнього монологу фока-

                                                             
1 Ibid. – C. 426 
2 Ibid. – C. 445 
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лізованого персонажа і невласне прямої мови, проте також і 
засобами фабули. Так, дитинність Христі підкреслюють си-
туації, коли вона радіє, «як дитина», новим чоботям, які їй 
купив у місті батько, в той час як його самого знайшли мер-
твим по дорозі додому. Або коли під час відвідин хворої ма-
тері вона не залишається увечері з нею, а біжить до подруг 
підглядати за парубками. Проститутки у Панаса Мирного 
(Христя, Мар’я, Марина) часто порівнюються з дітьми у мо-
менти плачу, розпачу, гри, радості. Чоловіки-клієнти носять 
їх на руках і пригортають до себе «як малих дітей», сама 
Христя називає Колісника папашою, татусем, таточком. 

Історії про проституток також акцентують трагічне 
протиріччя між проституцією і материнством. Зразки цьо-
го конфлікту знаходимо ще у романтичних сюжетах про по-
критку, а пізніше в реалістичних історіях про вбивство по-
кинутою жінкою власної дитини (Варка у «Лихий попутав» 
Панаса Мирного, Василина у «Бурлачці» Нечуя-Левицького). 
Опрацьовані також випадки абортів (як от несвідомий аборт 
Мар’ї у «Повії») та занедбання  і часто смерть власної дитини 
(«Воскресіння» Толстого і «Нана» Золя). 

Гроші 

Якщо проституція – це продажна любов, то зрозуміло, 
що саме гроші набувають різноманітних функцій і осмислю-
ються в текстах на різноманітних рівнях. В сюжетах про 
проститутку знаковими стають, наприклад, відмова прости-
тутки від грошей, пропозиція безплатного сексу, прохання 
до сутенера чи клієнта зберігати її гроші у себе1. Одне слово, 

                                                             
1 Жолковский А.К., Ямпольский М.Б. Бабель/Babel. – М.: Carte Blanche, 1994. 

– C. 380. 
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гроші символізуються і ритуалізуються, а також корелюють 
з іншими реаліями, які набувають символічного виміру. 

На композиційному рівні гроші відіграють в романі Па-
наса Мирного функцію сюжетної пружини1. Шлях Христі 
Притики у місто в найми був пов’язаний з п’ятьма карбова-
нцями, які відібрав у покійного уже Пилипа Притики Гриць-
ко Супруненко, і які дівчина мала відробити. Перший арешт 
Христі відбувся теж через гроші – велику купюру, яку Загни-
біда дав їй в обмін на мовчання: адже в стані збудження За-
гнибіда убив свою постарілу дружину, сповнившись бажан-
ня до привабливої Христі, яка мимовільно і стала свідком 
убивства. Останнього Христчиного клієнта-сутенера Коліс-
ника спіткала смерть через розкрадання земської казни, 
після чого дівчина стає вуличною проституткою. Навіть у 
розв’язці над уже мертвою Христею селяни ведуть розмову 
про гроші. 

Ритуальна ж функція грошей осмислюється в романі як 
на акціональному рівні, так і на символічному. Передусім, 
знову актуалізується опозиція село/місто (город). У цьому 
випадку вона трактується уже не в аспекті моральнос-
ті/аморальності, а в аспекті працьовитості/продажності, що 
очевидно творить асоціацію продажного міста і працьовито-
го села. Так, подруга Христі Марина (що виконує в романі 
функцію антигероїні) для відповіді на питання, чи подоба-
ється їй місто, зуживає «фінансове» порівняння: «Мені? Коли 
б хто давав сотню рублів і сказав: кидай, Марино, город та 
йди знову у село – не пішла б! І не піду... Ніколи! ніколи! – 
граючи очима і усміхаючись рожевими устами, торохтіла 
Марина»2. Як бачимо, навіть акціональний код її поведінки 
під час відповіді відсилає читача до дій, характерних для 

                                                             
1 Черкаський В.М. Художній світ Панаса Мирного. – К.: Дніпро, 1989. – C. 65. 
2 Мирний Панас. Зібрання творів у 7 тт. – Т. 7. – К.: Наукова думка, 1969. – 

C. 221 
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кокотки чи проститутки (очі, уста). Також і наприкінці ро-
ману над померлою Христею один із персонажів виголошує 
сентенцію: «У селі робота, а у городі - комерція»1. Христя і 
Мар’я, на відміну, приміром, від Марини, залишали гроші, які 
їм належали сутенерам на зберігання, довіряючи їм, що, зви-
чайно ж, покликано конотувати безкорисність їхнього ко-
хання і незіпсутість свідомості.  

Якщо гроші в романі виступають універсальним симво-
лом продажності і відповідно проституції, то локальним 
таким символом стає у Панаса Мирного образ жида. Переду-
сім, варто мати на увазі, що Мирний трактує образ жида не у 
національному  плані (як єврея) і навіть не в релігійному (як 
іудея), а виключно в соціальному плані – як крамаря і шин-
каря. На підтвердження цього можна навести фрагмент ро-
ману, в якому жиди фігурують в одному ряду з представни-
ками не інших національностей, а інших соціальних верств, 
що витворює і репрезентує певну соціальну стратифікацію 
суспільства: «Не те у місті: ...там оселились люди не польової 
праці  –  гречкосії та хлібороби, а городської  –  ремісники, 
купці, крамарі, пани  –  воєнні й невоєнні, служащі й не слу-
жащі, жиди  –  в ярмулках і без ярмулок, в дорогих саєтах і в 
драних балахонах... Все те живе тільки на гроші, все те купує, 
що потрібно для життя, а не своїми руками добуває»2. Саме 
таке потрактування давало можливість Мирному провести 
аналогію і зв’язати за посередництвом грошей жида і прос-
титутку. Ще у романі «Хіба ревуть воли, як ясла повні» голос 
наратора в історії про проститутку Явдошку, майбутню тещу 
Чіпки, констатує: «Знаючи красі своїй ціну, вона торгувала 
нею, як жид крамом, не пропускаючи случаю зірвати найбі-
льше». Цікава деталь: обидва рази, коли Христя наймається 
до жида в найми – перший – у своїй найкращій фізичній фо-

                                                             
1 Ibid. – C. 517 
2 Ibid. – C. 175 
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рмі - як співачка, «арф’янка», а другий – у найгіршій, хворою 
на сифіліс, як проста наймичка, вона фігурує не під своїм 
власним іменем. Символічно вона ніби продає його жидові. У 
кожному з випадків Мирний вводить героїню в дію наново 
під прибраним ім’ям, створюючи для читача інтригу і при-
мушуючи здогадуватися, ким є ця нібито нова героїня і чому 
вона з’являється. В якості арф’янки Христя фігурує під, так 
би мовити, сценічним псевдонімом, класичним для прости-
тутки іменем «Наташа». А як жидова наймичка вона назива-
ється «рогожкою» (оскільки вона прикриває своє спотворе-
не сифілісом обличчя рогожею). З жидами Панас Мирний 
пов’язує навіть останню мить життя Христі: втративши в 
місті красу, здоров’я, гроші героїня вирішує повернутися в 
село, а прийшовши, замерзає під батьківською хатою, яку 
продано тепер жидові під шинок. 

Проституція і насильство 

Своєрідної тематизації в текстах про проституцію набу-
вають стратегії влади і пов’язаного з нею насильства – від 
фізичного до морального. Найпростішим видом фізичного 
насильства є побої. Проституток б’ють у Мопасана («Маде-
муазель Фіфі»), Золя «Нана», у багатьох російських авторів 
(Купріна «Яма» Максима Горького «Якось восени» та ін.). У 
Панаса Мирного жостроких побоїв від москаля зазнає Мар’я. 
Крайньою формою насильства є убивство (Загнибіда через 
Христю убиває свою дружину) і самогубство (коханець Хри-
сті Колісник, не бажаючи за розкрадання земської казни 
доводити справу до суду, убиває себе). Проте ще більш роз-
повсюдженим у Мирного різновидом насильства є так зване 
«законне» насильство, що коїться над невинною проститут-
кою державним механізмом суду, поліції та органів влади 
загалом. Так через волость матері Христі повідомили, що 
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дівчина повинна піти у місто на заробітки до Уласа Загнибі-
ди; з волості приходять люди, щоб з’ясувати, звідки у бідної 
Христі п’ятидесятирублева купюра; після самогубства Колі-
сника Христя потрапляє до поліції, де жандарм Книш, кори-
стуючись своїм службовим становищем, схиляє дівчину до 
сексу (вона навіть показує йому стриптиз) в якості плати за 
звільнення. Кожна кримінальна чи фінансова загроза для 
героїні змушує її розплачуватися власним тілом, як єдиною 
універсальною валютою, в світі, де влада належить чолові-
кові. 

Проституція і реалізм 

Одним із проявів «документальної» установки сюжетів 
про проститутку є те, що в них фігурує «дійсна історія» геро-
їні. На тему реальності працює власне зміст історії, сповне-
ний важких життєвих подробиць, обставини її розповідання 
– письменникові, репортеру, поліцейському – представни-
кам об’єктивної точки зору1. Класичним прикладом може 
служити тут новела Мопассана «Одісея одної повії»: опові-
дач-письменник рятує від поліції проститутку, а вона розпо-
відає йому свою історію – зваблення, дорогу до міста, поне-
віряння. Перший її порядний клієнт випадково умирає в 
ресторані за десертом, а її судять за вбивство. Схожу ситуа-
цію зустрічаємо також в новелі Івана Франка «Сойчине кри-
ло». Там жінка розповідає свою історію повії у формі листа, з 
якого герой дізнається про усіх її чоловіків. Тоді як у Панаса 
Мирного використано особливий прийом показу «дійсності, 
справжності», а саме «розповідь жінки жінці». Цей випадок 
цікавий тим, що історія проститутки про своє падіння, яка 
складає саме осердя цього топоса, зазвичай розповідається 

                                                             
1 Жолковский А.К., Ямпольский М.Б. Бабель/Babel. – М.: Carte Blanche, 1994.  
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чоловікові-клієнту, який шукає в такій історії еротичної 
стимуляції і бажає морально використати героїню1. Прости-
тутка зазвичай вигадує шаблонну історію, особливо ті мо-
менти, які пов’язні з її першим падінням. Христя ж нікому з 
персонажів про своє життя не розповідає. Можна здогадати-
ся, чому: адже Панас Мирний, щоб залишитися в конвенції 
реалізму, мав би примусити свою героїню обманювати, а 
значить – зжитися з усвідомленням себе як проститутки, в 
той час як Христя, хоча й нераз розмірковує про себе як про 
жінку без пристановища, внутрішньо не приймає цієї ролі. 
Одного разу вона, підглянувши за любовними утіхами Про-
ценка і Пистини Іванівни, шукає приводу розповісти про це 
старшій подрузі «Мар’ї», а розповівши, сама перетворюється 
на слухача історії падіння, яку розповідає їй Мар’я. В романі 
ця історія має проспективну функцію, оскільки в резюмую-
чій формі намічає для читача долю самої героїні – Христі, яка 
пройде схожими дорогами. 

Висновки 

Осмислення топосу проституції у Панаса Марного неві-
льне від стереотипу героїчно страждаючої жінки, який за-
лишився в спадок українському реалізмові від попередньої 
доби – творчості Шевченка і Марка Вовчка. Поступово його 
позбувається Іван Франко («Для домашнього огнища»), а 
Володимир Винниченко іронізує і таким чином руйнує його. 
В добу реалізму проститутка перетворилася на своєрідне 
дзеркало процесу модернізації української нації, пролетари-
зації селянства, капіталізації життя. Вона опинилася на пе-
ретині меж і кордонів: просторових (між містом і селом), 
часових (між кріпацтвом і найманою працею), соціальних 

                                                             
1 Ibid. – C. 380 
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(формування нової стратифікації суспільства), культурних. 
Завдяки такому своєму лімінальному статусові проститутка 
й стає ідеальним об’єктом зображення для реаліста. 

 
2005 

 



 

До антропології чаювання  
 

Вступ 

оч із вивченням чаювання в плані антропології 
ситуація, правдоподібно, виглядає так само, як і з 
вивченням статевих взаємин  –  цим треба займа-

тися,  –  нас у цьому нарисі цікавить, передусім, літературоз-
навчий аспект ритуалу споживання чаю, як він репрезенто-
ваний в художній літературі, зокрема,  –  в українській реалі-
стичній прозі, творах Панаса Мирного та Івана Нечуя-
Левицького.  

Відколи взагалі в українській літературі почали пити 
чай? Щоб це з’ясувати, варто стисло пригадати собі, що чай 
потрапив на територію Росії, як зазначає Тарухіро Сасакі, ще 
1638 року. До царського двору його привіз посол Василій 
Старков як подарунок від одного із монгольських ханів. А 
уже з 70-х років XVII ст. чай став привозитись до Москви і 
продаватися на ринках поряд з іншими товарами1.  

У Росії чаювання настільки поширилось, що самовар 
став символом домашнього затишку, тепла і чистоти, допо-
внюючи тепло печі і святість іконостасу (переднього кута). 
Без нього дім виглядав незавершеним і неповноцінним2. 
Чаювання сприймалося передусім як засіб бесіди, тому чай, 
як стверджують дослідники, містить в собі ідею діалогу3. 

                                                             
1 Сасаки Т. Чай общения и чай уединения: чайная церемония в произведениях 

Пушкина и Достоевского // Независимая газета, 4 июня 1998 г.  –  № 99 
(1670).  –  С. 3-4. 

2 Ibid. 
3 Ibid. 

Х 



140                                                                   Підходи та інтерпретації 
 

Чаювання, отже, створює певний умовний часопростір і його 
можна вивчати семіотично. 

Здається, першою згадкою про чай в українській літе-
ратурі є фрагмент з четвертої частини «Енеїди» (1799) Івана 
Котляревського, де читаємо:  

 
Турн, по воєнному звичаю, 
З горілкою напившись чаю, 
Сказать попросту, п'яний спав. 
 

Символічно і те (як побачимо далі), що чай тут контекс-
туально поєднується з алкоголем (у даному разі з горілкою, 
але частіше  –  з ромом), створюючи до того ж своєрідну опо-
зицію, кожна із складових якої (чай і алкоголь) означує 
принципово різний культурний простір  –  зазвичай простір 
сімейного і несімейного (проституційного, безчесного і т.ін) 
життя. 

Вперше в українській літературі чаювання розгорнуто в 
ширшу картину і семіотизовано в повісті Григорія Квітки-
Основ’янека «Сердешна Оксана» (1841). Офіцер спокушає 
сільську дівчину, пригощаючи чаєм з алкоголем  –  ромом чи 
вином. Сп’янівши, Оксана піддається копитанським вмов-
лянням і втрачає честь. Зважаючи на його важливість для 
подальшого розкриття теми, подамо цей фрагмент у повно-
му обсязі: 

 
– Дайте нам чаю! – гукнув копитан.– Напийсь, душко, чаю; 

ти зовсім зомліла, впадеш під вінцем. 
– Я його зроду не пила і не хочу! Відвезіть мене до матері. 
– Треба випити хоч трошки, привикай. Тепер будеш па-

нею, треба усякий день пити. На хоч ложечку, коли любиш ме-
не. 

Нічого Оксані робить, узяла ложечку,– солодке, горло 
промочила, що дуже запеклось у неї… «На ще ложечку!» – ще 
ложечку прийняла. «Хлисни з чашки, хоч трошки»,– хлиснула і 
удруге, і утретє, і уп'яте… і випила усю чашку. 
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Трошки полежавши, піднялась, вже й веселенька; не 

відмагається від другої… очиці посоловіли… защебетала наша 
Оксана! Знай розказує, як вона нарядиться під вінець, як прий-
де до матері, як та здивується, зрадується… а тут сама третю 
чашку, сама узяла і, випивши, вже сидить у копитана на 
колінах і сама собі весільних пісеньок приспівує… далі щось за-
бормотала і голову похилила. 

Напилась Оксана панського чаю! Будеш, сердешна, тямити 
– і повік оскоми не збудеш!…1. 

 

Ще двічі у творі Квітка-Основ’яненко згадує те фаталь-
не чаювання Оксани. Спешу, щоб показати ставлення самої 
дівчини до свого ж таки вчинку: 

 
– Чи не хоч, душко, чаю? – спитав копитан, хлебчучи його 

з люлькою. 
– Будь проклят він від мене,– аж крикнула, затрусившись 

Оксана,– то не напиток, то пекельний вогонь…– і як замовкла, 
замовкла, і вже що копитан не говорив до неї, як то вже не роз-
важав її, так ніякого одвіту не дала, а усе здихала тяжко, а ча-
сом і перехреститься…2. 

 

А згодом для того, щоб дати читачеві остаточно пере-
конатися, що Оксана пила чай з алкоголем (скоріш за все  –  
пунш, чай з ромом) і не була вповні відповідальною за свої 
дії: «Вже вона сама не раз чула, як зійдуться охвицери до 
копитана та стануть той проклятенний чай пить з якоюсь 
підливкою, від чого і вона навік пропала»3. 

Окремі дослідники4 пропонують вивчати чаювання в 
термінах ритуальних кодів. Так, чаювання обов’язково від-

                                                             
1 Квітка-Основ’яненко Г. Сердешна Оксана / Г. Квітка-Основ’яненко // 

Квітка-Основ’яненко Г. Зібрання творів : У 7 т. – К., 1978. – Т. 7. – С. 113. 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
4 Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс.  –  М., 2004.  –  

C. 334. 
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бувається у певному місці (локальний код ритуалу), у пев-
ний час (темпоральний код), з певними учасниками (персо-
нальний код) і з використання певних предметів (реальний 
код). Чаювання також супроводжується певними діями (ак-
ціональний код) і словами (вербальний код). Зрозуміло, що 
чаювання  –  це складна етична дія з високим ступенем сим-
волізації1.  

«Пити чай», «чаювати», «проводити чайну церемонію», 
«розпивати чаї», «ганяти чаї», «чайком балуватись», «чайку 
посьорбати»  –  навіть якщо ці вирази репрезентують анало-
гічний факт  –  споживання чаю  –  все ж, можна зауважити, 
що в побутовому та художньому мовленні вони зазвичай 
означають різні в культурному та етичному сенсі процеси. 

Семантика чаювання 

Наголосимо та тому, що хоч вивчаємо чаювання з засто-
суванням методики аналізу ритуалу (як це роблять фольк-
лористи і етнологи), ми у той же час не перестаємо бути лі-
тературознавцями. Нас цікавить ритуал (чи церемонія) чаю-
вання не осібно чи в контексті певної національної або ло-
кальної культури, а в контексті естетичного цілого, яким є 
художній твір. Чаювання, репрезентоване у творі, з позиції 
етнолога складає інтерес як реалізація культурних кодів у 
певній культурі, чаювання ж з погляду літературознавця  –  
семіотизована ситуація, що працює на реалізацію художньої 
ідеї.  

                                                             
1 Завязкина И.Н. О некоторых особенностях русской чайной традиции 

(лингвокультурологический аспект) // Acta Linguistica.  –  Vol. 1, No 2, 
2007.  –  С. 69. 
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Учені переконливо довели, що в одних творах чаювання 

реалізує загальнокультурні антропологічні концепти, як от 
сімейності, родинності, діалогу, єднання (приміром, у Пуш-
кіна). В інших  –  спостерігаємо протилежні концепти  –  
тривоги, невдачі, провалу, катастрофи (як у Достоєвського)1. 
Для нас очевидно, що семантика чаювання твориться на 
перетині локальних, темпоральних, акціональних, персона-
льних, реальних та вербальних кодів. Тому з’ясувати зна-
чення кожної ситуації чаювання можна лише простеживши 
специфіку кожного із вказаних кодів. 

Локальний код  

Східна культура, зокрема китайська чи японська, вит-
воривши з чаювання цілу церемонію, передбачила для неї не 
лише певний порядок дій, а й визначене місце  –  чайний 
будиночок. У Росії (а українське чаювання, як воно репрезе-
нтоване у Панаса Мирного та Івана Нечуя-Левицького, на-
слідує саме російську традицію з її самоварами як необхід-
ною умовою усього дійства) чаювання може відбуватися в 
різних місцях  –  вдома і в чайній, на веранді і в саду.  

Разом з тим, побутує думка, що російські чайні традиції 
також відобразилися в архітектурі, це виразилось у спору-
дженні при будинках великих просторих південних веранд, 
що виходять у сад: чаювання літнього вечора на такій вера-
нді чи в саду, коли навколо самовара збирається вся родина 
та пливе неспішна бесіда, дозволяє насолодитися запашним 
чаєм з медом чи молоком, а також ароматом вечірнього са-

                                                             
1 Сасаки Т. Чай общения и чай уединения: чайная церемония в произведениях 

Пушкина и Достоевского.  –  С. 3. 
 



144                                                                   Підходи та інтерпретації 
 

ду1. Говорячи про місце (або локус) чаювання можемо намі-
тити три пари опозицій, кожна з яких представляє певний 
простір, що зазнає семіотизації в межах художнього цілого.  

Першою такою парою є простір свободи і простір неволі 
(табору чи тюрми). Тюремне чаювання не таке уже й очеви-
дне і доступне для безпосереднього споглядання та дослі-
дження, однак, не менш специфічне і складне, аніж чаюван-
ня у ситуації вільного суспільства. Так російська дослідниця 
сучасного фольклору Е.С.Єфімова у статті «Картина мира 
тюремной лирики»2 зазначає, що в «холодному», «мертво-
му», «байдужому» просторі тюрми особливого статусу набу-
вають дві речі-святині  –  чай та цигарки. Відповідно чаю-
вання (і паління) перетворюється на центральний тюрем-
ний ритуал, який об’єднує арештованих в єдину «сім’ю», 
підтримує цілісність світу, організовує життя і надає йому 
виміру сакральності. Навколо «чифірбака» об’єднується 
арештантська «сім’я», провадяться розмови про «життя-
буття», в результаті яких «чужі» стають «своїми». Під час 
чаювання засуджені ніби залишають тюремні стіни і повер-
таються уявно на волю. Тюремне чаювання відбувається 
сидячи на підлозі, що є символічним жестом, який підкрес-
лює ситуацію суспільного вигнанця, що перебуває на дні 
суспільства. Чифір в тюремній субкультурі (як, до речі, і в 
культурах багатьох народів) п’ється засудженими по колу: 
тюремні блага (а передусім  –  чай) рівно належать усім, він  
–  «общак», що не може бути власністю окремої особи3. 

В українській літературі тюремне чаювання спостеріга-
ємо, приміром, у Івана Багряного в романі «Сад гетсимансь-

                                                             
1 Чайные традиции России // http: 

//www.teadragon.ru/?chap=pedia&id=ceremony_rus 
2 Ефимова Е.С. Картина мира тюремной лирики // 

http://www.ruthenia.ru/folklore/efimova4.htm 
3 Ibid. 
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кий». Щоправда, варто зауважити, що в умовах тюрми треба 
розрізняти чай як пайку і чай, який постачали засудженим з 
волі. Саме цей другий чай і вважався святинею, а чай-пайка 
викликав такі ж негативні асоціації, як і решта їжі арештан-
та  –  зневагу. Ось характерний фрагмент такого ставлення:  

 
«До кімнати увійшов оперативник і приніс півпайки хліба 

й кухлик якоїсь рідини. Все те тикнув Андрієві в руки. Андрій 
машинально взяв. У кухлику був чай. Свідомість і інстинкт 
роздвоїлись. Горда свідомість веліла кинути те все на підлогу, 
але інстинкт жадібно притяг кухлика до уст. Андрій випив те-
плий солодкий чай, аж задихнувся від жадоби. І зразу ж 
зненавидів себе за слабодухість, сам собі став противним, 
нікчемним» Сад гетсиманський. 

 
У романі Багряного чай виконує також характерну ри-

туальну функцію  –  провідника зі світу живих у світ мерт-
вих:  

 
«Він знав, як в одиночках перерізають артерії на руці й 

опускають її в невелику парашу, поставлену під ліжком, нали-
вши в неї трохи чистої води під час вечірньої «оправки», а тоді 
додавши вечірню порцію гарячого чаю» Сад гетсиманський. 

 
Другою опозиційною парою локального коду є протиста-

влення закритого і відкритого простору. Чаювання в закри-
тому просторі (приміщенні їдальні чи кабінету) семіотизу-
ється відмінно від чаювання у просторі відкритому (на пові-
трі, пленері: в саду чи на веранді). У Нечуя-Левицького чита-
ємо: «Хазяйка попросила гостей вийти пить чай на терасу. 
Вона сіла коло самовара й наливала чай; кругом стола й на 
лавках сиділи хуторянки й хуторяни. Тераса була без покрі-
влі, вся обвита виноградом»1.  Або: «Вони пішли до хати й 

                                                             
1 Нечуй-Левицький І. Повісті. Кайдашева сім’я. Хмари.  –  К.: Наукова дум-

ка, 2001.  –  504 с. 
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напились чаю»1. Чи так: «Вже смерком послушник приніс 
здорового самовара й поставив його в Масюковому номері. 
До чаю в той номер зібравсь усей гурт»2. 

Нарешті, третьою опозиційною парою локального коду 
є протиставлення приватного і публічного простору. Прива-
тний простір зазвичай складає дім, а публічний  –  заклад 
для чаювання (кав’ярня, чайна, корчма, трактир, ресторан). 
Споживання чаю у приватному просторі актуалізує такі семи 
як сімейність, затишок, комфорт, а пиття чаю у публічному 
просторі підкреслює моменти зав’язування стосунків чи 
вирішення питань. 

Темпоральний код 

Чаювання, вірогідно, лише у англійців має часові зоріє-
нтованості: рівно о п’ятій годині («five o’clock») є привід зу-
стрітись за пообіднім чаєм і поговорити. Наприклад, в ки-
тайській культурі пиття чаю, як воно описане у Сюй Цзешу, 
час для чаювання визначається такими почасти незвичними 
для європейського вуха ситуаціями, коли ти «слухаєш нудні 
вірші; коли плутаються думки; коли затихає музика; коли 
живеш в самотності; коли провадиш життя вченого мужа; 
коли гостюєш у себе вченого мужа або вихованих співачок; 
коли відвідуєш друга, що повернувся з далеких мандрів; 
коли спостерігаєш за човнами, що пливуть каналом; коли 
розквітають квіти; коли запалюєш пахощі у дворі; коли від-
відуєш самотній храм…»3. В наративі української прози сі-
дають до чаю вранці («Вставши і вмившись, він звелів пода-

                                                             
1 Ibid. 
2 Ibid. 
3 Сюй Цзешу. Наставление о чае // 

http://teatips.ru/index.php?act=2&id=381&dep=37 
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вать самовар, напивсь чаю»1), по обіді (післяобідній чай), 
увечері («Настав час вечірнього чаю»2). Однак чаювання 
також може бути і довільним в часі, ситуативним: коли при-
ходять гості («Одначе й другий вихор в столовій покрутивсь, 
повертівсь та й упав; нові гості напились чаю, набалакались 
донесхочу й ущухли»3), коли повертаються додому («Сухоб-
русівни вернулись додому на заході сонця, посідали коло ві-
кон, одчинених в садок, і, напившись чаю, забрали гітари й 
почали грати та співать «Сизого голубочка» і «Бідної птич-
ки»4, або: «Другого дня прочани одговілись в великій Ми-
хайлівській церкві на службі божій у святої Варвари і, верну-
вшись в гостиницю, пили чай з проскурками…»5), коли зби-
раються виходити з дому («Я … сьогодні оце, напившись чаю, 
побіжу по місті напитувать та назнавати квартиру для се-
бе…»6, або: «Напившись чаю та влаштувавши й навантажив-
ши повозки, усі стали перед образами й почали хреститься 
та молитись на дорогу, щоб бог дав добру путь»7), з морозу, 
коли сп’яніють, коли хочеться поговорити («То прошу до 
мене в келію після служби божої! Там ми за чайком і побала-
каємо,  –  сказав отець Палладій»8, після бані та ін. 

                                                             
1 Нечуй-Левицький І. Повісті. Кайдашева сім’я. Хмари.  –  К.: Наукова дум-

ка, 2001.  –  504 с. 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
5 Ibid. 
6 Ibid. 
7 Ibid.  
8 Ibid. 
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Персональний код 

Від того хто і з ким п’є чай залежить в художній літера-
турі й характер семіотизації чаювання. Чай п’ють хазяї з гос-
тями, ділові партнери, закохані, приятелі. В літературі мож-
на спостерегти самотнє, сімейне чаювання, приятельське 
чаювання, чаювання удвох. З точки зору соціальної страти-
фікації виділяють  –  чаювання дворянсько-аристократичне, 
купецько-поміщицьке, міщанське, народне1. 

Реальний код 

Так званий реальний код визначає предмети, які фігу-
рують під час чаювання. Так чай можна пити з чашок, стака-
нів, блюдечок, ложечок. Чайне начиння дуже виразно може 
вказувати на соціальну верству, до якої належать чаюваль-
ники. Так переплітається акціональний і персональний ко-
ди. Чай з чашок п’ють переважно при аристократичному 
чаюванні. Міщани п’ють зі стаканів, купці і народ  –  з блю-
дечок. З ложечки п’ють, коли куштують чай. У «Хмарах» чи-
таємо: «Тим часом принесли самовар. Панни вийшли до дру-
гої кімнати наливать чай і незабаром принесли стакани для 
гостей».  

Акціональний код 

Якими діями супроводжується чаювання? Це знову ж 
таки залежить від обставин, але можна передбачити, що 

                                                             
1 Завязкина И.Н. О некоторых особенностях русской чайной традиции 

(лингвокультурологический аспект) // Acta Linguistica.  –  Vol. 1, No 2, 
2007.  –   65-74. 
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чаювання може супроводжуватись принесення і приготу-
ванням самовару та чайного начиння, заварюванням, серві-
руванням столу, наливанням чаю. Головними векторами, 
силовими точками значень і опозиціями в акціональному 
коді можуть виступати наступні дії. 

По-перше, чай можна подавати зі стравами чи без них, з 
алкоголем чи без нього, його можна супроводжувати палін-
ням цигарок, чи вживати без паління. Чай, поданий без 
страв, може означуватися як неповага до гостей: «Не проси 
на сьогодні тих ченців, бо я не буду коло їх панькаться. На-
п'ються чаю та й додому поїдуть!»1. Або: «Горнична внесла 
тільки чай і до чаю не дуже празникову паляницю»2. Чаюван-
ня з бідними та багатими стравами може служити засобом 
розкриття характерів. Як ось у наступному фрагменті стра-
ви, які вживаються при чаювання виразно виказують став-
лення Марти та Воздвиженського до небіжчика Сухобруса:  

 
 –  От хто був людина богобояща! Наш небіжчик батько,  –  

говорила ласкаво Марта Сидорівна, п'ючи чай з пухкою 
лаврською проскурою.  –  Скільки він попоходив до лаври, до 
пещер! Скільки раз їздив він і в Почаївську лавру! Як він мо-
лився, як він постив! На цілий Київ нема таких богобоящих 
людей, як Сухобруси!  

 –  О! що нема, то це правда! Небіжчик наш батько був 
просто-таки святий! Я вірую, що він в раї!  –  промовив Воз-
движенський ніби щиро й щиріше уплітав печеню, запиваючи 
чаєм»3. 

 

Чай з алкоголем часто вказує на ситуацію розпусти, 
зради, продажності: «Ченці спершу трохи церемонились, 
прикривали зверху долонями стакани, одмагались, вважаю-

                                                             
1 Нечуй-Левицький І. Повісті. Кайдашева сім’я. Хмари.  –  К.: Наукова дум-

ка, 2001.  –  504 с. 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
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чи ром за гріх; але невпроханий Копронідос силою понали-
вав їм рому в чай. Отець Тарасій, випивши півстакана чаю, 
без сорому взяв пляшку, бурхнув рому в стакан і сповнив 
його до крис»1, або: «Копронідос подав чай; до чаю виніс 
пляшку рому. Він налив рому в стакан з чаєм Тарасієві, а по-
тім таки доволі бурхнув рому і в стакан Гликерії. Гликерія 
пила міцний пунш, анітрошечки не скривившись. Отець Та-
расій здивувався»2.  

Чай з палінням цигарок може виказувати невігластво 
курця, його низьку культуру: «Довбня, сидячи за столом, 
кадив, мов з димаря, на всю хату, запиваючи чаєм кожну 
затяжку»3. 

По-друге, чаю можна пити мало або багато, його можна 
недопити, не сідати до нього (відмовитись), розхлюпати, 
пролити, облитись ним, обпектись, він може вистигнути 
(охолонути). Якщо чаювання асоціюється в художній літера-
турі з сімейністю і родинністю, то недопитий чай може ак-
центувати на самотність, непотрібність людини в світі (Сама 
біля самовару, над стаканом чаю, котрий, недопитий і холо-
дний, стояв коло неї. Нащо його допивати, коли ні з ким до-
пити?»4).  Розхлюпаний чай може свідчити про непорозу-
міння і дисгармонію в сім’ї, обпікання чаєм виказує обпікан-
ня сімейним життям, а вистиглий (охололий) чай семіотизує 
охолодження у стосунках подружньої чи закоханої пари. 

Ось як на прикладі чаювання Іван Нечуй-Левицький ро-
зкриває взаємини в сім’ї Воздвиженських: Марта «…сміливо 
підступила до стола, налила стакан чаю й посунула, а не по-
дала Воздвиженському. Краплі чаю перескочили через кри-

                                                             
1 Нечуй-Левицький І. Повісті. Кайдашева сім’я. Хмари.  –  К.: Наукова дум-

ка, 2001.  –  504 с. 
2 Ibid. 
3 Мирний Панас. Зібрання творів у 7 тт. – Т. 7. – К.: Наукова думка, 1969. – 

532 с.  
4 Ibid. 
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си і полились на мисочку»1. Далі Марта, сердита на свого чо-
ловіка, ігнорує сімейне чаювання, чим підкреслює своє став-
лення: «Вона ходила по хатах і командувала слугами, мов 
той воєвода військом. Під її оком, під рукою все приймало 
чистоту, все було в домі на своєму місці. Порядок виникав, 
де тільки ступала її нога кілька ступенів. Вона не присідала 
до стола й не пила чаю», або: «Настав час вечірнього чаю. 
Марта знов посунула до мужа стакан чаю так здорово, що 
чай хлюпнувся й розлився трохи на стіл. Вона не сідала пити 
з ним чаю та все чогось вешталась по хатах, ніби за ділом». 
Характерно те (і Нечуй-Левицький не забуває це підкресли-
ти), що покращення взаємин в сімейній парі змінює і харак-
тер їх чаювання: «Другого дня вранці, наливши чай Воздви-
женському, Марта не посунула до його по столі, а подала йо-
му в руки. Чай не хлюпнувся в стакані». 

По-третє, чай можна мішати ложечкою або не мішати. 
Переважно в художній літературі процес мішання чаю ложе-
чкою репрезентує задуму, привертання уваги до щойно ска-
заного або до мовчанки, яка западає серед чаювальників. 
Цей процес також акцентує напругу в чаюванні. Ось така 
ситуація в романі «Хмари»: «А Марта усе колотила чай і лед-
ве мочила ложечкою губи. Її великі очі були повні сліз. Вона 
була сердита і ледве здержувала себе. Не стільки гірка кри-
вда, як злість налила її очі сльозами», або: «Спасіння буде 
вам од бога за ваші жертви на наш монастир,  –  почав отець 
Палладій розмову, колотячи чай ложечкою й пригладжуючи 
долонею широку сивувату бороду»2. 

По-четверте, його можна пити шумно (наприклад, сьо-
рбаючи чи гучно при цьому розмовляючи) або тихо. Цей 
аспект чаювання теж має прив’язки до характеру чаюваль-

                                                             
1 Нечуй-Левицький І. Повісті. Кайдашева сім’я. Хмари.  –  К.: Наукова дум-

ка, 2001.  –  504 с. 
2 Ibid. 
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ників і вказує на їх культуру і соціальну приналежність: 
«Знов почалось наливання чаю та подавання. Гаврило знов 
пішов вандрувать кругом стола. Гості пили чай, гомоніли, 
балакали голосно, реготались, аж одляски лунали по бібліо-
теці та побічних покоях»1. 

По-п’яте, його можуть відразу подати або довго чекати. 
Тривале чекання чаю підкреслює (як і у випадку мішання 
маю ложечкою) певну напругу: «Панія Висока не зрозуміла 
того слова, не зрозуміла, чи то щось добре, чи щось погане, і, 
щоб не вшелепаться, затерла, зам'яла розмову, попрохавши в 
хазяйки чаю», або: «Якби не вийшов старий Дашкович, якби 
не подали зараз чаю, то, може б, вони просиділи мовчки ще 
довго» Хмари, або: «Кованько пив чай хапком, з якоюсь 
жадобою, неначе його пекла надзвичайна печія або неначе 
він хапався кудись йти»2. 

По-шосте, його можуть переривати іншими діями (на-
приклад, поцілункам чи приходом сторонніх людей та ін.), 
його можуть відбирати. Тут варто розрізняти переривання 
чаювання як процесу і супроводження чаювання іншими 
процесами. Коли закохані п’ють чай і цілуються, це чаюван-
ня лише підкреслює їхні приязні взаємини. Якщо ж прихід 
небажаного гостя перериває чаювання як таке, такі дії 
сприймаються як порушення не чаювання, а сімейного за-
тишку. 

Вербальний код 

Якими словами супроводжується чаювання? Запрошен-
ням на чай, припрошенням випити ще, подякою за чай. Під 
час чаювання кажуть компліменти, сердяться, сваряться, 

                                                             
1 Ibid. 
2 Ibid. 
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кажуть приказки про чай. От, приміром, у «Повії» зустрічає-
мо ту ж приказку про чай і горілку, що ми її бачили у Котля-
ревського: 

« –  Воно по старому б звичаю,  –   умішався Рубець. 
 –  П'ють горілочку до чаю,  –   доказав Книш, усміхаю-

чись.  –   Я сам такої думки»1. 
Або: «Товариші часто сходились до його. За стаканом 

пива або чаю вони багато дечого переговорювали між со-
бою»2, або: «Вона давно налила йому стакан чаю, поставила 
перед ним масло, паляницю, сухарці, молоко. А син неначе 
не бачив нічого та все говорив, доки й чай прохолов»3 Хма-
ри, або: «Всі почали пити чай і весело балакать»4. 

Чаювання у Панаса Мирного 

Спробуємо тепер побачити ситуації чаювання в кон-
тексті художнього цілого  –  роману Панаса Мирного «По-
вія». Жоден інший твір Мирного не став таким щедрим на 
чаювання. Автор щільно зав’язав ситуації чаювання з логі-
кою розгортання сюжету і динамікою розвитку образів пер-
сонажів. Чаювання у Мирного завжди значиме, наснажене 
смислами, вплетене у силові точки твору. Основна опозиція, 
яку вибудовує Панас Мирний  –  протиставлення сімейного і 
повійницького життя.  

Сільська дівчина Христя Притика проходить усі етапи 
життя повії  –  від коханки, утриманки і кокотки до хворої на 
сифіліс вуличної проститутки. Кожен з цих етапів детально 

                                                             
1 Мирний Панас. Зібрання творів у 7 тт. – Т. 7. – К.: Наукова думка, 1969. – 

532 с.  
2 Нечуй-Левицький І. Повісті. Кайдашева сім’я. Хмари.  –  К.: Наукова дум-

ка, 2001.  –  504 с. 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
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прописано і  –  що прикметно  –  неодмінно обставлено ситу-
аціями чаювання. 

Ось, приміром, дівчина вирушає до міста в найми до го-
сподаря Уласа Загнибіди. У нього вона працюватиме не дов-
го. Купець спокуситься красою Христі і домагатиметься бли-
зькості. Якось Загнибіда наказав Христі приготувати чай. 
Дівчина подає хазяїнові чай в самоварі. Від надокучливих 
поглядів Загнибіди руки Христі хитнулись і окріп по ріці 
пролився на стіл. Дівчина обпекла руку  –  тобто  –  метафо-
рично  –  попеклась панським чаєм: «Гарячі сльози обмили 
їй лице... То вона пригортала до серця обшпарену руку, то 
тріпала нею, то приводила до рота, хукала  –  болість не ні-
міла. З другої хати доносився до неї брязкіт посуди та смок-
тання чаю».  Очевидно, не варто виключати в цій ситуації 
обпікання чаєм і певного моменту інтертекстуальності, 
адже Оксана у Квітки-Основ’яненка, з прикладів чаювання 
якої ми розпочали наші спостереження, теж «обпікається» 
чаєм, хоча й приправленим алкоголем. 

Наступні етапи падіння Христі теж вирішуються через 
ситуації чаювання. Так, після смерті дружини Загнибіди дів-
чина наймається до пана Рубця, в домі якого живе його кум, 
молодий панич Проценко. Христя прислуговує і йому та не-
вдовзі, не встоявши перед спокусами, закохується в нього. 
Панич вмовляв Христю: «Знаїшь шо? Діждемо літа, я поїду у 
губернію, похлопочу собі переводу, візьму і тебе з собою. 
Там то ми заживемо тихо та любо!»1. Коли ж Проценко з 
Христею залишилися одні в домі, він запропонував разом 
пити чай, що Панас Мирний у Христі пов’язує з уявленнями 
про спільне родинне життя, а її саму як господиню дому: 
«Будемо пити чай укупі. Хоч раз побачу, як ми будемо жити 

                                                             
1 Мирний Панас. Зібрання творів у 7 тт. – Т. 7. – К.: Наукова думка, 1969. – 

C. 307.  
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колись,  –   сказав він... Чай посідали пити у столовій, де зав-
жди пани п'ють; він по один бік столу, вона напроти його. 
Боже! яка вона щаслива! Уперше зроду вона чує рівною себе 
з ним, близькою до його...»1.  

Це чаювання виразно проартикульоване і асоційоване з 
сімейним затишком, ідеєю сім’ї. Руйнування ж сімейності 
завжди пов’язане у Мирного з пиятикою, сп’янінням, алко-
голем і призводить до своєї протилежності  –  проституції. 
Тому також символічним виглядає переривання спільного 
чаювання (тут – символічного подружнього життя) Христі з 
Проценком, в якого вона уже закохана, несподіваним прихо-
дом п’яного Проценкового товариша Довбні.  

А у господаря Колісника Христя (ще як арф’янка Ната-
ша), фліртуючи з ним у готелі, вирішує перед інтимним 
зв’язком випити чаю. Колісник п’є чай наполовину з ромом, 
Христя  –  з додаванням вина. Чай з ромом ще видається їй 
заміцним, а з вином  –  цілющою водою: 

 
 –  Що там у тебе? Свинячий напиток. 
 –  А на покуштуй!  –  і вона ткнула йому ложечку до рота. 

Він випив, поцмокав. 
 –  А що, добре?  –  граючи очима, спитала вона. 
 –  Як є свинячий. Покуштуй ось краще мого. 
Вона набрала ложечку і, випивши, ухватилася за лице ру-

ками. 
 –  Моя матінко!  –  скрикнула нешвидко.  –   Огонь огнем! 
 –  Ага, ухопила шилом патоки?  –  сміється він, 

помішуючи ложечкою чай. Вона мерщій припала до свого. Чай, 
наполовину з вином, мов цілюща вода, гасив ту страшенну 
печію, що піднялася і в роті, і в грудях від однієї ложечки рому. 
Вона швидко сьорбала його, не даючи спочивку, а то зразу ухо-
пила стакан і вихилила до дна. 

 

                                                             
1 Ibid. – C. 308. 
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А коли Христя, перебуваючи ще Колісника в утриман-

ках, самотньо сидить біля самовара, внутрішній монолог 
героїні розгортається у тій же площині пиття чаю: «Сама 
біля самовару, над стаканом чаю, котрий, недопитий і холо-
дний, стояв коло неї. Нащо його допивати, коли ні з ким до-
пити?»1.  

В аспекті нереалізованої сімейності можна прочитати 
також ситуацію «відбирання» самовару: баба Оришка, прис-
луга Колісника, яку Христя вважала відьмою і яка передрі-
кала дівчині велике горе (передрікання справдилось: Коліс-
ник раптово помер і Христя опинилась на вулиці без засобів 
на прожиття), дуже любила пити чай і прийшла якось до 
Христі за самоваром: 

 
 –  Се ви, бабусю. А я думала  –  чужий хто,  –   одходячи з 

жаху, одказала Христя. 
 –  Се я, я. Не лякайтеся. За самоваром прийшла. Може, там 

і мені чайку зосталося? Люблю я чайок,  –   торохтіла вона, за-
зираючи більше носом, ніж очима, у розчинений чайник. 

 –  Є, є там чай. Беріть, бабусю, та й пийте. Оце вам і сахар. 
Стара ухопила однією рукою самовар і, поставивши його під 
плече, другою потяглася за сахаром. Христі здалося  –  то не 
рука людська, то жаб'яча лапа, така чорна та в зморшках, а па-
зури, наче в кота, гострі. Загарбавши своїми кігтями чимало 
грудок, вона зникла у темноті сіней. Не вспіла Христя перевес-
ти духа, як Оришка знову біля неї, бере чайник, стакани. 

 
Таке «пограбування» відьмою чайного начиння і чаю 

означується в романі як символічне викрадення сімейного 
життя. 

У «Повії» тому часто чай і алкоголь присутні одночасно, 
що поміщає героїню в ситуацію символічного вибору між 
родинним життям і статусом повії. Так Христя, потрапляючи 
в руки жандарма Книша, приміряє на себе як роль господині, 

                                                             
1 Ibid. – C. 425. 
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так і роль повії, поступово схиляючись до другої. Ця ситуація 
символічно реалізується в одночасному розпиванні чаю і 
рому: «А ввечері Христя удвох з Книшем уже розпивали чаї. 
Пляшка рому стояла на столі. Книш раз по раз підливав з неї 
у свій і без того темний стакан. [...] Теплий чай, привітна ро-
змова і гріли, і веселили її. Один раз, коли вона простягла 
руку до пляшки, щоб собі у чай налити, їй здалося, наче синє 
Колісникове лице з зажмуреними очима виглянуло з-за 
пляшки. Вона струснулася і линула рому більше, чим тре-
ба»1.  

Зрештою навіть смерть Христі безпосередньо пов’язана 
з невдалим чаюванням: служачи у свого останнього госпо-
даря  –  жида Лейби  –  Христя набрала якось води на чай не з 
річки, а з колодязя, де вода була непридатною для пиття, за 
що жінка опиняється на вулиці і завершує свій шлях повії: 
«Питимуть. Не візьме їх лиха година!»  –  подумала Христя, 
набираючи воду. Вечоріло. Пора самовар ставити, гарячим 
чаєм погрітись, бо незабаром і сам Лейба прибіжить з своїх 
щоденних побіганок, а Лейба так любить чай». 

Висновки 

У сенсі літературознавчої антропології чаювання в ху-
дожній літературі стає важливим подієвим перехрестям тек-
сту, на якому оприявнюються ключові його семантичні вуз-
ли. 

 
2008 

                                                             
1 Ibid. – C. 479. 



 
 

Опыт женеттовой нарратологии 

Вводные замечания 

онятие «повествовательная техника» широко 
используется в теории повествования (наррато-
логии) и применяется для обозначения суммы 

повествовательных приемов, используемых автором при 
написании литературных произведений. Какие именно по-
вествовательные приемы имеются ввиду, будет понятно из 
дальнейшего изложения. 

Объект нашего анализа  –  повесть А. И. Куприна «Пое-
динок», которая считается вершинным произведением в 
творчестве этого писателя, а сам Куприн метафорически 
называется не иначе, как «автор «Поединка». 

Теоретической базой настоящего исследования являет-
ся трактат Ж. Женетта «Повествовательный дискурс», пред-
ставляющий собой исследование романа М. Пруста «В поис-
ках утраченного времени». Ж. Женетт, систематизируя 
имеющиеся в области нарратологии знания (а в некоторых 
случаях существенно их корректируя), последовательно 
рассматривает роман Пруста по нескольким взаимосвязан-
ным проблемам. Остановимся на них подробнее. 

Первая касается порядка повествования. В сущности 
всякий повествовательный текст рассказывает какую-либо 
«историю». При этом история может либо излагаться после-
довательно от начала и до конца, либо в повествовании мо-
гут быть перестановки событий. Возможны также пропуски 
событий. По ходу повествования возможны воспоминания о 
прошедших событиях, а возможны намеки на будущие.  

П 
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Вторая проблема связана с временной длительностью 

повествования. Ведь время, требуемое для повествования, 
по-разному может соотноситься с временем, требуемым для 
совершения истории: быть меньше его, превышать или ров-
няться ему. Различные комбинации соотношений указан-
ных двух времен образуют т. н. повествовательные движе-
ния: паузу, сцену, резюме и эллипсис. Каждому такому дви-
жению свойственен определенный темп повествования, а 
соотношение (или чередование) «движений» творит повес-
твовательный ритм.  

Третья проблема относится к понятию повествовате-
льной точки зрения (модальности): повествователь может 
говорить больше, чем знает персонаж, меньше или же толь-
ко то, что знает персонаж; события также могут излагаться с 
различной временной перспективы (после свершения собы-
тия, во время его свершения или же перед его свершением).  

Четвертая  –  последняя  –  проблема связана с повест-
вовательными инстанциями и уровнями. Иными словами, 
это вопрос о том, кто говорит  и кто видит в повествова-
нии. Историю может излагать либо один из персонажей, 
либо кто-то, не принимающий участия в действии. Персо-
наж, излагающий историю, может быть либо протагонис-
том, либо свидетелем. Рассказчик, не принимающий участие 
в истории, может, тем не менее, быть персонажем другой 
истории. 

Таковы кратко те проблемы, которые нам предстоит 
последовательно рассмотреть, анализируя повесть Куприна 
«Поединок». 

Цель нашего анализа в значительной степени апроба-
тивная: мы не намерены делать каких-либо определенных и 
окончательных выводов относительно повествовательной 
техники купринской повести. Ведь четко выраженному нар-
ративному анализу русская литература подвергалась мало, 
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поэтому мы можем ограничиться лишь предварительными 
замечаниями. 

История вопроса 

Следует заметить, что с точки зрения теории повество-
вания «Поединок» в известной нам литературе специально 
не исследовался. Однако, укажем, что некоторые замечания 
относительно интересующей нас проблемы в работах, пос-
вященных творчеству Куприна, все же имеются, хотя и не 
всегда осознаются исследователями как таковые. Большин-
ство замечаний касается проблемы «точки зрения». Так, к 
примеру, А. Волков в своей большой работе «Творчество 
А. И. Куприна» говорит о том, что для писателя характерно 
неослабное внимание к главному герою произведения (речь 
идет именно о «Поединке»). Писатель не хочет «отпускать» 
главного героя, оставлять его «за рамками» повествования. 
Если в какой-либо из сцен герой не является центральной 
фигурой, то он всё равно присутствует, а зачастую вся сцена 
дается через его восприятие1. Далее А. Волков высказывает 
еще одно ценное наблюдение о том, что сознание героя пе-
рестает быть единственной призмой для восприятия жизни, 
круг событий или лиц расширяется, аспекты становятся 
более разнообразными2.  

Ф. Кулешов в монографии «Творческий путь 
А. И. Куприна» высказывает ценную, с нашей точки зрения, 
мысль о взаимоотношениях автора и персонажей повести 
«Поединок»: «Люди в повести говорят и действуют от себя, 

                                                             
1 А. Волков. Творчество А. И. Куприна.  –  М., 1981.  –  С. 143-144. 
2 Ibid.  –  С. 144. 
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по природе своего характера, без насильственного вмеша-
тельства автора в их мысли»1. 

Высказывались также замечаний, касающихся компо-
зиции «Поединка». Так, П. Берков в книге «Александр Ива-
нович Куприн» утверждает, что Куприн хотел построить 
роман по принципу романов Достоевского, то есть и быто-
вой, и психологический одновременно2. Такое утверждение 
верно, но, по нашему мнению, не вполне развито. Ведь и 
бытовыми, и психологическими являются не только романы 
Достоевского, но и других писателей XIX века, к примеру, 
Толстого. Вероятно, когда Куприн говорил о своем замысле, 
то имел в виду кроме предмета изображения («быт и психо-
логия»), еще и позицию повествователя, ведущего рассказ 
от третьего лица («он»), не принимающего участие в исто-
рии ни в качестве персонажа, ни в качестве свидетеля и 
имеющего доступ к мыслям главного героя (как это видно, 
например, в «Преступлении и наказании»). 

Л. Крутикова в монографии «А. И. Куприн» считает, что 
композицию повести характеризует принцип контраста3. В 
«Поединке» попеременно чередуются главы, в которых изо-
бражается чистое и светлое, с главами, описывающими 
грязь, все темное и неприглядное. Крутикова справедливо 
указывает, что кульминацией всего неприглядного являет-
ся XIX глава («Мертвецкая»)4. 

В. Афанасьев в исследовании «Александр Иванович Ку-
прин» считает, что особенности композиции «Поединка» 
(где одна сцена в хронологической последовательности 

                                                             
1 Ф. И. Кулешов. Творческий пуль А. И. Куприна.  –  Минск, 1963.  –  С. 253. 
2 П.Н.Берков. Александр Иванович Куприн.  –  М.-Л., 1956.  –  С. 40. 
3 Л.В.Крутикова. А.И.Куприн.  –  Л., 1971.  –  С. 51. 
4 Ibid.  –  С. 52. 
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сменяет другую) способствует постепенному раскрытию 
характера главного персонажа1.  

Таковы наработки куприноведения в области наррати-
вного подхода к повести «Поединок». 

Порядок повествования 

Нарратология обычно исходит из оппозиции «истории» 
и «повествования». Еще русские формалисты заострили 
внимание на том, что о происходящих событиях может по-
вествоваться не в том порядке, в котором они происходили. 
Это выразилось в параллельном функционировании двух 
разных терминов: сюжет и фабула. Под фабулой понимали 
тот порядок следования событий, в котором они «действи-
тельно» происходили, а сюжетом обозначали тот порядок 
следования событий, в котором о них рассказано в тексте. 

Повествование (или дискурс) и историю (или диегезис) 
мы будем считать двумя различными уровнями текста: на 
уровне истории происходят события, а на уровне дискурса 
об этих событиях повествуется. Каждый из этих уровней 
имеет свою временную длительность. Условимся считать, 
что время повествования равняется времени чтения, а вре-
мя истории равняется временной длительности описывае-
мых событий. 

В данном случае наша задача состоит в том, чтобы опре-
делить отношения между временным порядком следования 
событий в истории и их расположением в повествовании 
повести. 

В тексте «Поединка» время (т.е. указание на то, когда 
именно происходит действие) прямо не указывается. Хотя 
определение конкретного года в этом произведении для нас 

                                                             
1 В.Афанасьев. Александр Иванович Куприн.  –  М., 1972.  –  С. 74. 
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не так уж существенно, можно все-таки попытаться сделать 
это с помощью некоторых косвенных свидетельств. В тексте 
повести есть фраза: «Говорили об офицерских поединках, 
только что тогда разрешенных» [с. 121]1. Как указывает 
В. Афанасьев2 (и ряд других исследователей), указ о разре-
шении дуэлей среди офицеров вышел в 1894 году, поэтому, 
надо полагать, описываемые в повести события относятся 
именно к этому времени. Можно воспользоваться и другим 
косвенным свидетельством, уже внетекстуальным. Всем 
известен поражающий автобиографизм некоторых произ-
ведений Куприна. Если предположить, что «Поединок» так-
же имеет автобиографическую основу, а известно, что Ро-
машову во время описываемых событий шел двадцать вто-
рой год, то сложив 1870 (год рождения писателя) и 22, по-
лучим 1892 год. В любом случае события происходят в пер-
вой половине девяностых годов XIX века. Первый описан-
ный в «Поединке» день относится к первым числам апреля 
(«Было начало апреля», [с. 79]), а последний датируется 2 
июня («Рапорт»). Таким образом, повествуемая в тексте 
произведения история занимает около двух месяцев. Как 
уже упоминалось, все события изложены в хронологическом 
порядке.  

Можно ли выявить какие-либо принципы повествова-
ния в повести? Тщательное прочтение текста показывает, 
что достаточно детально описаны восемь дней жизни Ро-
машова: два дня в начале апреля, один вечер 16 апреля, 
один день после 16 апреля, 23 апреля, 15 мая, 31 мая, 1 ию-
ня. Если расположить эти даты на хронологической шкале, 

                                                             
1 Все ссылки на «Поединок» Куприна делаются в тексте в квадратных 

скобках (где цифра обозначает номер страницы) по изданию 
А.И.Куприн. Сочинения: В двух томах.  –  М., 1981. – Т. 1. 

2 В.Афанасьев. Александр Иванович Куприн.  –  С. 55. 
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то увидим, что повествование приурочено почти строго к 
началу, середине и концу каждого месяца. 

Если весь текст повести разделить на временные отрез-
ки (по количеству описанных дней), каждый из них обозна-
чить буквой (в алфавитном порядке), а цифрой обозначить 
место каждого выделенного сегмента в истории, то получим 
следующую формулу: 

А 1 –  Б 2  –  В 3  –  Г 4  –  Д 5  –  Е 6  –  Ж 7  –  З 8. 
Такую картину мы имеем на макроуровне повествова-

ния, однако это не означает, что на микроуровне не сущест-
вует разного рода нарушений нарративного порядка. Про-
анализируем следующий отрывок: 

 
(А) В это время он случайно взглянул на входную дверь 

(Б) и увидал за её стеклом худое и губастое лицо Раисы Алек-
сандровны Петерсон под белым платком, коробкой надетым 
поверх шляпы. (В) Ромашов поспешно, совсем по-
мальчишески, юркнул в гостиную. (Г) Но как ни короток был 
этот миг, (Д) и как ни старался подпоручик уверить себя, (Е) 
что Раиса его не заметила,  –  (Ж) все-таки он чувствовал тре-
вогу; (З) в выражении маленьких глаз его любовницы почуди-
лось ему что-то новое и беспокойное, какая-то жестокая, злоб-
ная и уверенная угроза. 

(И) Он пошел в столовую. (Й) Там уже набралось много 
народа… [с. 120]. 

 
Все эти десять сегментов относятся к пяти основным 

позициям в истории, которые в хронологической последо-
вательности можно изобразить следующим образом: (1) в 
столовой собралось много народа; (2) Ромашов увидал Пе-
терсон; (3) Ромашов юркнул в гостиную; (4) Ромашов терза-
ется сомнениями; (5) Ромашов пошел в столовую. Таким 
образом, окончательная формула имеет следующий вид: 
А 2  –  Б 2  –  В 3  –  Г 4  –  Д 4  –  Е 4  –  Ж 4  –  З 4  –  И 5  –  Й 1 

Есть в тексте «Поединка» и сегменты с обратным повес-
твованием. Например: 
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(А) И он принялся быстро перебирать в памяти все впе-

чатления дня в обратном порядке. (Б) Магазин Свидерского; 
(В) духи; (Г) нанял извозчика Лейбу  –  он чудесно ездит; (Д) 
справлялся на почте который час; (Е) великолепное утро; 
(Ж) Степан… [1, 151]. 

Формула этого сегмента выглядит так: 
А 7  –  Б 6  –  В 5  –  Г 4  –  Д 3  –  Е 2  –  Ж 1 
Различные виды несовпадения временного порядка по-

вествования с временным порядком истории Ж. Женетт 
называет анахрониями1. Среди разновидновидностей анах-
роний выделено два основных  –  аналепсис и пролепсис. 
Аналепсисом Женетт называет любое упоминание задним 
числом события, предшествующего той точке истории, где 
мы находимся2. Пролепсисом назван такой повествователь-
ный прием, который состоит в опережающем рассказе о не-
коем позднейшем событии3. 

Ввиду того, что в «Поединке» повествуется о двух пос-
ледних месяцах жизни героя, простор для пролепсисов ока-
зывается незначительным. Вот один из них (хотя не исклю-
чено, что единственный). Во время изложения событий 15 
мая 1894 года повествователь говорит: «Спустя несколько 
дней Ромашов вспоминал, точно далекое, никогда не забы-
ваемое сновидение, эту фантастическую, почти бредовую 
прогулку» [с. 179]. Функция этого пролепсиса состоит оче-
видно в характеристике того впечатления, которое осталось 
у героя от прошедшего дня. 

 Аналепсисы, напротив, используются в «Поединке» ре-
гулярно. Их можно разделить на несколько классов. Для 
этого мы будем различать первичное повествование (тот 

                                                             
1 Ж.Женетт. Повествовательный дискурс // Жерар Женетт. Фигуры: В 2-х 

томах.  –  Т. 2.  –  С. 71. 
2 Ibid.  –  С. 75. 
3 Ibid  –  С. 75. 
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временной уровень, относительно которого анахрония 
определяется как таковая1) и вторичное повествование 
(временной уровень внутри первичного повествования). 
Так, например, повествование о том, как принимал военную 
присягу денщик Ромашова Гайнан (гл. III); о том, как Рома-
шов после окончания училища обзаводится домашним 
имуществом (гл. III); о том, что Ромашов имееет связь с пол-
ковой дамой (гл. III); о том, что Назанский учился в бурсе и 
многие другие одинаково выходят за временные рамки того 
отправного пункта, с которого начинается повествование в 
«Поединке» (т.е. первые числа апреля 1994 года, поэтому 
такие аналепсисы можно назвать внешними по отношению 
к первичному повествованию). По мере продвижения пер-
вичного повествования, в тексте повести начинают встре-
чаться эпизоды, в которых задним числом упоминаются 
события, не выходящие за рамки первых чисел апреля 1894 
года. Это  –  аналепсисы внутренние. К таким эпизодам при-
надлежит, к примеру упоминание о пьянстве Осадчего (XVIII 
гл.).  

Аналепсисы в повести можно разграничивать и по дру-
гому признаку. Когда Ромашов в форме внутреннего моно-
лога говорит: «Но что ты знаешь, что умеешь делать? Сна-
чала пансион, потом кадетский корпус, военное училище, 
замкнутая офицерская жизнь…» [с. 109], то этот аналепсис 
примыкает вплотную к первичному повествованию, состав-
ляя одну непрерывную линию жизни главного героя. Поэ-
тому такой аналепсис называется полным. Но когда Рома-
шов вспоминает о своих детских наказаниях, то это повест-
вование не соединяется со временем первичного повество-
вания (отправная точка которого  –  напомним  –  первые 
числа апреля 1894 года), а заканчивается эллипсисом. 

                                                             
1 Ibid  –  С. 83. 
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В повести «Поединок» аналепсисы, помимо сугубо ин-

формационной функции (сообщить читателям о предшест-
вующих событиях из жизни персонажей) выполняют еще и 
другие функции, на анализе которых остановимся подроб-
нее.  

Во-первых, аналепсисы дают читателю возможность 
(или даже вынуждают его) сличить два события по принци-
пу контраста. Контраст же, в свою очередь, служит одним из 
средств характеристики персонажа. Если в тексте говорится 
о том, что год тому назад Ромашов любил («ужасно») мину-
ты перед балом, воспринимая дам, их приготовления, ше-
лест юбок, музыку  –  в романтическом духе, «теперь это 
очарование прошло и Ромашов знал, что навсегда» [с. 119]. 
Сравнение двух восприятий бала, разделенных временной 
дистанцией в один год, говорит читателю об эволюции ха-
рактера главного персонажа.  

Во-вторых, аналепсисы в повести используются и для 
проведения аналогий между событиями. Так, например, на 
суде офицеров Ромашов «чувствовал себя таким затравлен-
ным, неловким, растерянным, как бывало с ним только в 
ученические годы на экзаменах, когда он проваливался» [с. 
201].  

В-третьих, аналепсисы функционируют в «Поединке» в 
качестве психологического (а, может быть, и психоаналити-
ческого) комментария к действиям главного персонажа. 
Ромашов, рассказывая Назанскому о своей первой любви, 
упоминает одну интересную деталь: «…мне доставляло чу-
десное удовольствие сидеть около неё и, когда она что-
нибудь работала, взять нитку и тихоньку тянуть к себе. То-
лько и всего. Она не замечала этого, совсем не замечала, а у 
меня от счастья кружилась голова» [с. 100]. Та же нитка фи-
гурирует и в истории о детских наказаниях Ромашова (мать 
привязывала его ниткой за ногу к кровати, а сама уходила). 
При этом нитка «оказывала на него странное гипнотическое 
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воздействие» [с. 106]. И, наконец, нитка фигурирует во вза-
имоотношениях Ромашова и Шурочки. Сцена в доме Нико-
лаевых. Шурочка вяжет, Ромашов держит нитку. «Ему дос-
тавляло тонкое и нежное наслаждение чувствовать, как ру-
ка Шурочки бессознательно сопротивлялась его осторож-
ным усилиям». Казалось, что какой-то таинственный, свя-
зывающий и волнующий ток струился по этой нитке» [с. 90]. 
Надо полагать, что аналепсисы о первой любви героя и его 
детских впечатлениях призваны служить комментарием ко 
взаимоотношениям персонажей. 

Что удалось выявить в результате анализа порядка по-
вествования в повести «Поединок»? Подведем итог. Очеви-
дно, что все события, происходящие в истории повести на 
макроуровне изложены в строго хронологическом порядке. 
Такая поступательная повествовательная стратегия пресле-
дует цель проследить эволюцию характера главного персо-
нажа. Незначительная временная дистанция между момен-
том истории и моментом повествования мало способствует 
опережающему освещению событий, поэтому пролепсисы в 
«Поединке» единичны. Наоборот, аналептические повество-
вания хотя и незначительны по объему, но многочисленны 
и полифункциональны. Невозможность показа персонажа в 
настоящем с перспективы будущего заставляет изощрять 
функции аналептических сегментов. Они выполняют роль 
контраста, аналогии, психологического комментария. 

Темп повествования 

Если в предыдущем пункте предметом нашего внима-
ния было соотношение двух временных порядков  –  истории 
и повествования,  –  то здесь мы займемся сопоставлением 
временных длительностей истории и повествования в пове-
сти «Поединок». 
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Конечно же, понятие «время повествования» вызывает 

некоторые трудности при его определении. Ведь если точ-
кой отсчета (своего рода нулевой степенью) при определе-
нии разного рода анахроний для нас служило совпадение 
диегетической и повествовательной последовательностей, 
то в случае длительности такой точкой должно бы служить 
совпадение длительности истории и длительности повест-
вования. Считать, что отдельные сцены в произведении 
длятся столько же времени, сколько мы затрачиваем на их 
прочтение, можно только условно. Но если изложение исто-
рии практически никогда не длится столько же, сколько 
сама история, то повествование может осуществляться в 
некоем постоянном темпе. Под темпом Ж. Женетт предлага-
ет понимать «отношение между некоторой мерой времени и 
некоторой мерой пространства (столько-то метров в секун-
ду, столько-то секунд на метр)»1. Таким образом, темп пове-
ствования мы будем определять отношением между длите-
льностью истории, измеряемой в секундах, минутах, часах, 
днях, месяцах и годах, и длиной текста, измеряемой в стро-
ках и страницах. Ровным повествованием будет считаться 
повествование с темпом, в котором соотношение вре-
мя/пространство всегда равно одинаковому числу (напри-
мер, повествование в темпе 1 день/стр.). Естественно, что 
такое повествование существует только теоретически. Поэ-
тому всякое повествование не может обойтись без измене-
ния темпа. 

Попытаемся очертить картину вариаций темпа повест-
вования в повести «Поединок». Сразу оговоримся, что чле-
нение текста на временные сегменты редко совпадает с 
членением его на главы. 

                                                             
1 Ibid.  –  С. 118. 
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 35 стр., эта единица посвящена описанию одного 
дня из жизни Ромашова, а именно 1 или 2 апреля 
1894 года. Назовем её условно «Первый день». 

 13 стр., изложены события следующего дня  –  2 
или 3 апреля 1894 года, когда Ромашов отбывает 
домашний арест, встречается с Шурочкой, а по-
том обедает у полковника Шульговича. Наше на-
звание «День второй». 

 15 стр. После временного разрыва, длящегося 
около двух недель (3-15 апреля 1894 г.), описы-
вается один вечер 16 апреля, когда проходил бал 
в собрании. Наше название «Бал». 

 10 стр. После временного разрыва в несколько 
дней описываются учебные занятия втечение 
одного дня: тренировки на плацу и «уроки слове-
сности». Наше название  –  «Тренировка». 

 18 стр. После временного разрыва в несколько 
дней описывается один день  –  23 апреля 1894 
года, когда Ромашов, одолжив денег, отправился 
на пикник  –  «Пикник». 

 1,5 стр. После временного разрыва в одну неде-
лю, краткое повествование о жизни военных во 
время лагерных сборов 1-15 мая  –  «Лагеря». 

 18 стр. Описание 15 мая 1984 года, когда прохо-
дил военный смотр. Говорится, что в этот день у 
Ромашова произошел моральный излом  –  «Из-
лом». 

 3 стр. Короткое описание двухнедельной (16 мая-
30 мая) жизни Ромашова после излома  –  «После 
излома». 

 11 стр. Изложение событий 31 мая  –  пьянство в 
собрании, посещение публичного дома, драка  –  
«Драка». 
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 15 стр. Изложение событий 1 июня  –  суд офице-

ров, визит к Назанскому, приход Шурочки  –  
«Суд». 

 0,5 стр. Изложение факта дуэли, произошедшей 
между Ромашовым и Николаевым 2 июня и дли-
вшейся 1 мин. 10 сек. (как ясно из «Рапорта»), по-
сле чего через 7 минут Ромашов умер. Таким об-
разом описано не более 10 минут одного утра  –  
«Дуэль». 

Как видим, хронология «Поединка» не вызывает особых 
трудностей. После этой реконструкции основные вариации 
темпа повествования устанавливаются следующим образом: 

 «Первый день»: 35 стр. на 1 день; 
 «День второй»: 13 стр. на 1 день; 

(повествовательный пропуск в 2 недели); 
 «Бал»: 15 стр. на несколько часов; 

(повествовательный пропуск в несколько дней); 
 «Пикник»: 18 стр. на 1 день; 

(повествовательный пропуск в 1 неделю); 
 «Лагеря»: 1,5 стр. на 2 недели; 
 «Излом»: 18 стр. на 1 день; 
 «После излома»; 3 стр. на 2 недели; 
 «Драка»: 11 стр. на 1 день; 
 «Суд»: 15 стр. на 1 день; 
 «Дуэль»: 0,5 стр. на 10 мин. 

Из этого сжатого обзора вариаций темпа повествования 
в повести «Поединок» можно вывести несколько заключе-
ний. 

Во-первых, повествование в этом произведении отлича-
ется прерывистостью (несмотря на общее впечатление ров-
ности). Из двух месяцев, втечении которых происходят со-
бытия, в «Поединке» более-менее детально описаны 8 дней 
(мы их уже называли выше). Все эти 8 дней размещаются на 
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временной шкале относительно симметрично: повествова-
ние приурочено к началу, середине и концу каждого месяца. 

Во-вторых, обращает на себя внимание амплитуда пове-
ствования. Хотя она и колеблется от 0,5 стр. на 10 мин. До 
1,5 стр. на две недели, всё же из 10 выделенных нами вре-
менных сегментов «Поединка», восемь посвящено описанию 
одного из дней, и здесь амплитуда повествования не очень 
сильно меняется (от 10 до 35 стр. на один день) и в среднем 
составляет 22,5 стр. на 1 день. В этом смысле темп повество-
вания в каждом из названных восьми временных сегментах 
можно считать ровным. 

Рассмотрим более детально те формы, в которых сущес-
твуют повествовательные темпы. Ж. Женетт выделяет че-
тыре основных формы повествовательного движения: ре-
зюме, сцена, эллипсис и пауза1. Временные параметры этих 
четырех движений ученый выражает посредством разного 
рада соотношений времени истории и времени повествова-
ния: 

Пауза: время истории = n, время повествования = 0. Сле-
довательно: время повествования  время истории; 

Сцена: время повествования = время истории; 
Резюме: время повествования  время истории; 
Эллипсис: время повествования = 0, время истории = n. 

Следовательно: время повествования  время истории; 
Резюме. Резюмирующим повествованием называют из-

ложение в нескольких абзацах или на нескольких страницах 
нескольких дней, месяцев или лет без детализации дейст-
вий и разговоров2. В «Поединке» есть фрагменты с исполь-
зованием резюме. К примеру, XVII глава начинается со слов 
резюмирующего характера; «С этой ночи в Ромашове прои-
зошел глубокий душевный надлом. Он стал уединяться от 

                                                             
1 Ibid.  –  124. 
2 Ibid.  –  С. 126. 
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общества офицеров, обедал большею частью дома, совсем 
один и перестал пить» [с. 185]. 

В повествовании классического типа резюме использо-
валось в качестве средства перехода между двумя сценами, 
соединительной ткани романного повествования, основной 
ритм которого определялся чередованием резюме и сцен1. В 
«Поединке» резюме функционирует в качестве «фона», на 
котором происходят события. Пространные внутренние 
монологи главного героя существенно модернизируют по-
вествование в этом произведении, но всё же резюме тут вы-
ступает в своей традиционной функции  –  служить связкой 
между сценами. 

Сцена. Сценическое повествование прочно связано с ре-
зюмирующим в текстах классического (бальзаковского) 
типа, в которых главные моменты действия совпадают со 
сценами, а незначительные резюмируются в общих чертах. 
Как отмечает Ж.Женетт, ритм в таком повествовании обра-
зуется «из чередования недраматических резюме, служащих 
для ожидания и связи и драматических сцен, роль которых в 
развитии действия является решающей»2. Судя по всему, 
сцена в «Поединке» близка к каноническому типу. 

Пауза. Под паузой как одним из видов повествователь-
ного движения понимают вневременное описание, когда 
повествователь, оставляя ход истории, информирует чита-
теля о характере какого-либо зрелища, предмета, персонажа 
(традиционно пауза совпадает с портретом, пейзажем или 
интерьером). Таким образом, пауза  –  это не остановка в 
повествовании, а остановка в истории. Повествовательный 
анализ повести «Поединок» показывает, что описательные 
паузы в нем очень редки. В классической описательной пау-
зе повествователь прекращает ход истории и общается иск-

                                                             
1 Ibid.  –  С. 127. 
2 Ibid.  –  С. 138. 
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лючительно со своим читателем. Персонажи в это время 
«ждут», пока повествователь не соблаговолит к ним возвра-
титься. В «Поединке» таких пауз две. Одна  –  описание ком-
наты Назанского. Ромашов влезает к Назанскому через окно. 
Назанский дает ему руку. Ромашов еще на улице, но повест-
вователь уже начал детальное описание комнаты: «Комната 
у Назанского была еще беднее, чем у Ромашова. Вдоль стены 
у окна стояла узенькая, низкая, вся вогнувшаяся дугой кро-
вать…» и т.д. [с. 95]. Наконец Ромашов попадает в комнату и 
Назанский с ним здоровается. Вторая пауза в «Поединке»  –  
описание «мертвецкой», которое дается еще до того, как в 
нее вошел Ромашов: «От табачного дыма резало в глазах. 
Клеенка на столе была липкая, и Ромашов вспомнил, что он 
не мыл сегодня вечером рук. Он пошел через двор в комна-
ту, которая называлась «офицерскими номерами»,  там все-
гда стоял умывальник» [с. 197]. Надо полагать, что в момент 
этого повествования Ромашов движется в направлении 
«офицерских номеров». В это время описывается мертвец-
кая: «Это была пустая холодная каморка в одно окно. Вдоль 
стен стояли разделенные шкафчиком, на больничный ма-
нер, две кровати…» и т.д. [с. 197]. Все остальные описания в 
«Поединке» невозможно квалифицировать как собственно 
паузы: ведь ход истории не останавливается, время в исто-
рии продолжает течь.  

Эллипсис. Четвертый тип повествовательного движения 
именуется эллипсисом. Под этим термином понимают про-
пуск во времени истории. Повествование «Поединка» восп-
ринимается как последовательное и цельное изложение 
истории. Пропуски во времени истории не указаны открыто 
(как, например, «прошло два дня» и т.п.), а выявляются по 
ходу повествования. Если текстовой фрагмент датирован 
одним числом, а следующий за ним  –  другим, то временной 
разрыв между фрагментами определяется довольно просто 
(например, «первого мая полк выступил в лагерь», «в самом 
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конце мая», «в тот же день», «наступило, наконец, пятнадца-
тое мая», «день 23 апреля был для Ромашова очень хлопот-
ливым» и др.). 

Повествовательная стратегия «Поединка», сформулиро-
ванная в предыдущем пункте, обуславливает темп и ритм 
повествования в этом произведении. Темп повествования в 
«Поединке» ровный. Маскируя эллипсисы, автор создает у 
читателя иллюзию последовательного и непрерывного из-
ложения событий истории. Ритм повествования образует 
чередование сцен и резюме. 

Точка зрения в повествовании 

Совершенно очевидно, что повествовательная инфор-
мация, содержащаяся в тексте, может быть изложена, во-
первых, с разной степенью достоверности, а во-вторых, с 
той или иной нарративной позиции. Когда в рассказе «Ме-
тель» Толстого читаем: «В седьмом часу вечера я, напив-
шись чаю, выехал со станции, которой название уже не пом-
ню, но помню, где-то в Земле Войска Донского, около Ново-
черкасска», то ясно, что события изложены с точки зрения 
рассказчика, выступающего в качестве персонажа, и степень 
достоверности излагаемого невысока. Зато начало другого 
рассказа Толстого («Утро помещика») представляет нам 
иной способ передачи повествовательной информации: 
«Князю Нехлюдову было девятнадцать лет, когда он из 3-го 
курса университета приехал на летние вакации в свою дере-
вню и один пробыл в ней все лето». Здесь достоверность 
событий, излагаемых с точки зрения всезнающего повест-
вователя, сомнению не подлежит. 

Количество и качество повествовательной информации, 
составляющей текст, можно очевидно регулировать. 
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Ж.Женетт говорит о двух видах такого регулирования, ко-
торые он называет дистанцией и перспективой1. 

Всякое повествование воспринимается как отстоящее на 
большую или меньшую дистанцию от излагаемого. Каким 
образом автор может регулировать повествовательную дис-
танцию? Прежде всего, с помощью распределения передава-
емой информации между повествователем и персонажами. 

Так, вследствие разницы повествовательной дистанции, 
события, излагаемые в «Поединке», имеют разную степень 
достоверности. При таком способе изложения, какой мы 
имеем в этом тексте, нет возможности утверждать, что по-
вествователь и персонажи всегда уверены в том, что они 
говорят. Когда в начале второй главы повествователь гово-
рит: «…в собрании теперь пустота; наверно, два подпрапор-
щика играют на скверном, маленьком бильярде…», то поня-
тно, что он не обладает всезнанием и вездесущностью и по-
этому не может знать наверняка, что именно происходило в 
собрании. Те многочисленные «казалось», «должно быть», 
«точно», «можно было догадаться», «трудно было понять», 
которыми щедро усеян текст «Поединка», свидетельствует о 
том, что фильтром, сквозь который проходят события, пре-
жде, чем появиться в повествовании, является не сознание 
повествователя (или, вернее, не только сознание повество-
вателя). Здесь мы подходим к понятию «перспективы» или 
«точки зрения».  

Для нас важно уяснить следующее: с чьей точки зрения 
излагаются события в «Поединке», изменяется ли эта точка 
зрения в процессе повествования или же остается неизмен-
ной, если изменяется, то каким образом и какие функции 
выполняет. 

Для того, чтобы удовлетворительно ответить на вопрос 
«кто видит?», мы должны на время отвлечься от вопроса о 

                                                             
1 Ibid.  –  С. 180. 



Опыт женеттовой нарратологии                                                                            177 

 
том, «кто говорит?», иными словами забыть, от какого лица 
ведется повествование. 

Концепция «точки зрения» (которую Ж. Женетт назы-
вает фокализацией), широко разработана в западном лите-
ратуроведении. Обычно выделяют три типа фокализации. 
Критерием такого выделения служит количество информа-
ции, сообщаемой повествователем. Если повествователь 
говорит больше, чем знает любой персонаж, то мы имеем 
дело с нулевой фокализацией; если повествователь говорит 
только то, что знает персонаж, то это называют внутренней 
фокализацией; и, наконец, если повествователь говорит 
меньше, чем знает персонаж, то это внешняя фокализация1. 

Даже беглый анализ «Поединка» убеждает в том, что со-
бытия в нем изложены с точки зрения главного персонажа  
–  Ромашова. То есть, пользуясь уже названными терминами, 
во внутренней фокализации. Помнится, А. Волков, анализи-
руя «Поединок», говорил: «Если в какой-либо из сцен, герой 
не является центральной фигурой, то он все равно присутс-
твует, а зачастую сама сцена дается через его восприятие»2. 

Попытаемся проанализировать этот вопрос глубже. Пе-
рвая глава «Поединка» никак не выдает внутренней фока-
лизации: у читателя создается иллюзия рассказа от имени 
всезнающего повествователя (нефокализированной нарра-
ции). Ведь и Ромашов, переместившись впоследствии в 
центр повествования, наряду с другими персонажами время 
от времени показан извне: «Ромашов вытащил шашку из 
ножен и сконфуженно поправил рукой очки. Он был средне-
го роста, худощав, и хотя довольно силен для своего сложе-
ния, но от большой застенчивости неловок…» [с. 72]. Однако 
в первой главе читатель не допущен к чувствам и мыслям 

                                                             
1 Там же.  –  С. 204. 
2 А. Волков. Творчество А.И.Куприна.  –  С. 143-144.  
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персонажей, кроме одного Ромашова. А во время разговора с 
полковником Шульговичем Ромашов «чувствовал, как у не-
го от обиды и волнения колотится сердце и темнеет перед 
глазами…» [с. 74]. Начиная со второй главы фокализация 
становится отчетливо внутренней. Ведь по-настоящему 
«внутренней» точка зрения может быть только во внутнен-
них монологах, которые по объему занимают большую 
часть второй главы. 

Теперь важно выяснить, остается ли такая фокализиция 
на герое неизменной на протяжении всего текста повести? 

Теоретически все события, излагаемые в «Поединке», 
могли быть известны Ромашову как персонажу. Ведь если 
он и не был непосредственным свидетелем некоторых со-
бытий, о которых идет речь в повести, Ромашов мог знать о 
них из рассказов, бытовавших в его полку. Как, например, о 
капитане Сливе: «Рассказывали про него,  –  и это могло 
быть правдой,  –  что…» [с. 133]. Однако при последователь-
но проведенной внутренней фокализации восприятие со-
бытий персонажем должно соответствовать восприятию 
событий читателями, а такого соответствия мы не наблюда-
ем. Проследим это на примере следующего отрывка: 

 
Придя к себе, Ромашов, как был, в пальто, не сняв даже шапки, 
лег на кровать и долго лежал, не двигаясь, тупо и пристально 
глядя в потолок. У него болела голова и ломило спину, а в душе 
была такая пустота, точно там никогда не рождалось ни мыс-
лей, ни воспоминаний, ни чувств; не ощущалось даже ни раз-
дражения, ни скуки, а просто лежало что-то большое, темное и 
равнодушное. 

За окном мягко гасли грустные и нежные зеленоватые 
апрельские сумерки. В сенях тихо возился денщик, осторожно 
гремя чем-то металлическим [с. 81]. 

 
Трудно согласиться, что всё излагаемое представлено с 

позиции Ромашова. Первое предложение выдержано во 
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внешней фокализации; второе  –  во внутренней, а третье  –  
опять во внешней. Ведь Ромашов, «тупо и пристально» гля-
дящий в потолок не мог одновременно констатировать (во-
спринимать), как за окном «мягко» гасли сумерки, а в сенях 
«тихо» возился денщик. Очевидно, что в приведенном выше 
отрывке представлены различные точки зрения. 

В связи с концепцией точки зрения невозможно не 
вспомнить часто встречающуюся в «Поединке» ситуацию 
подглядывания в окно  –  повторяющуюся около десяти раз: 
Ромашов смотрит в окно Шурочки, поручика Зегржта, офи-
церской столовой (в то время, когда офицеры говорили о 
нем), свое собственное, один раз ситуацию подглядывания в 
окно моделирует Назанский в беседе с Ромашовым. Повест-
вователь передает только то, что видит и ощущает персо-
наж, который смотрит, поэтому фокализиция в этих фраг-
ментах внутренняя. 

Повествовательные инстанции  
и повествовательные уровни 

Любую историю вполне можно рассказать без уточне-
ния места, где она происходит, однако почти невозможно ее 
рассказать, не привязывая к какому-либо времени, посколь-
ку мы вынуждены её рассказывать в каком-либо времени  –  
настоящем, прошедшем или будущем. С точки зрения вре-
мени обычно различают четыре типа повествования: после-
дующее (повествование о прошлом); одновременное (пове-
ствование о настоящем, синхронное самому действию); 
включенное (повествование между моментами действия). 
Для подавляющего большинства текстов характерно после-
дующее повествование. Если в тексте употреблено прошед-
шее время, то это уже знак последующего повествования, 
хотя и не обозначено, какая именно дистанция отделяет 
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момент рассказывания и момент истории. Женетт отмечает, 
что в классическом повествовании от третьего лица, эта 
дистанция предстает обычно как неопределенная и не име-
ющая особого значения, а прошедшее время маркирует не-
которое прошлое событие без возраста1. 

Повесть «Поединок» также формально принадлежит к 
этому классическому типу повествования от третьего лица. 
Здесь временная дистанция между точкой (во времени), с 
которой ведется рассказ, и временем истории представляет-
ся малозначимой. Здесь нет оценки событий с перспективы 
будущего, нет игры точками зрения. Хронологическое из-
ложение событий лишает автора необходимости тщатель-
ного их датирования. В «Поединке» практически отсутству-
ют указания на то, с какой временной точки ведется повест-
вование. 

В «Поединке» повествование ведется от третьего лица. 
Однако важно подчеркнуть, что романист делает выбор не 
из двух грамматических форм (первое или третье лицо), а из 
двух повествовательных позиций: 1) повествование ведет 
один из персонажей; 2) повествователь отсутствует в расс-
казываемой истории. В исследуемом тексте реализована 
вторая позиция: тот, кто говорит, отсутствует в рассказыва-
емой истории в качестве персонажа. Кто он? Можем ли мы 
идентифицировать повествователя с главным персонажем? 
Очевидно, нет. «Поединок» невозможно переписать от пер-
вого лица2 без последствий для смысла. Когда, например, 
повествователь замечает, что в определенной ситуации Ро-

                                                             
1 Ж. Женетт. Повествовательный дискурс.  –  С . 231. 
2 Р. Барт для определения подлинного субъекта повествования предлагал 

«переписать» рассказ, сменив местоимсение «он» на местоимение «я»: 
если эта операция ничего, кроме грамматического лица, не меняет, то 
мы имеем дело с повествователем-персонажем (см. Барт Р. Введение в 
структурный анализ повествовательных текстов // Зарубежная эсте-
тика т иеория литературы XIX-XX вв.  –  М., 1987.  –  С. 412.) 
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машов «в последний раз» думает о себе (по своей привычке) 
в третьем лице, то очевидно, что певествователем является 
не Ромашов, который не может знать (будучи ограничен-
ным своей ролью персонажа), что именно он делает в пос-
ледний раз. 

Настоящим повествователем в «Поединке» следует счи-
тать эксплицитного автора. Эксплицитный (проявленный) 
автор  –  это такая повествовательная инстанция, «фигура в 
тексте» (Р. Барт), рассказчик, принадлежащий миру художе-
ственного вымысла и ведущий повествование от своего ли-
ца1. Конечно же, проявленность автора2 в поединке специ-
фична: он лишь иногда выявляет себя в тех вводных словах, 
которые выдают того, кто говорит, маркируют личность 
автора-повествователя. Так, о подполковнике Рафальском 
читаем: «Справедливость требует прибавить, что отдавать 
ему долги считалось как-то непринятым…» [с. 145]. О капи-
тане Сливе: «Рассказывали про него,  –  и это могло быть 
правдой,  –  что в одну чудесную весеннюю ночь…» [с. 133]. О 
буднях солдат: «Впрочем, дрались и не одни только унтер-
офицеры…» [с. 105]. Полковник Шульгович с помощью свое-
го голоса «кстати сказать, сделал всю свою служебную карь-
еру» [с. 74]. Мы привели здесь только те вводные слова, ко-
торые обозначают лишь того, кто говорит, а не того, кто 
видит (маркированного с помощью таких слов, как «каза-
лось», «видно было», «точно», «трудно было понять» и др.) 

Из указанных примеров видно, что говорящий (автор-
повествователь)  –  это определенная личность. Он не прои-
зносит «я», но это «я» подразымевается: оно оценивает про-

                                                             
1 См.: Современное зарубежное литературоведение.  –  М., 1996.  –  С. 165. 
2 Понятно, что говоря об эксплицитном авторе, мы ни в коем случае не 

имеем ввиду реального автора, т.е. Куприна: реальный автор  –  инстан-
ция внетекстуальная и в данном случае нас не интересует. 
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исходящее, комментирует его, уточняет, хотя и остается в 
тени. 

В теории повествования существует представление, что 
повествовательные инстанции, функционирующие в тексте, 
размещаются на определенных повествовательных уровнях. 
Всякая инстанция имеет свою коммуникативную пару (как, 
например, автор/читатель). Так, в «Евгении Онегине» пове-
ствование ведет эксплицитный автор, который обращается 
к эксплицитному читателю: 

 
Онегин, добрый мой приятель, 
Родился на брегах Невы, 
Где, может быть, родились вы,  
Или блистали, мой читатель. 
 

Однако, названная пара повествовательных инстанций 
(повествователь/читатель) находится вне истории о Евге-
нии Онегине, т.е. на экстрадиегетическом (диегезис  –  исто-
рия) уровне. Кроме того, существуют и другие уровни: дие-
гетический (уровень повествуемой истории) и метадиеге-
тический (уровень истории в истории)1. 

В «Поединке» наррация ведется на нескольких повест-
вовательных уровнях. 

Экстрадиегетический уровень. Повествование этого 
уровня уже частично рассматривалось выше. Здесь функци-
онирует повествователь, обращающийся к имплицитному 
читателю, почти никак не маркированному в тексте, но под-
разумеваемому (ведь если повествователь говорит «и надо 
ещё сказать», то очевидно, что сказать нужно комуто, даже 
если этот кто-то – он сам). На том же экстрадиегетическом 
уровне функционирует и фокализатор (вместе со своей ко-
ммуникативной парой – имплицитным «зрителем»), кото-
рый выбирает угол зрения, под которым представляются 

                                                             
1 Женетт Ж. Повествовательный дискурс.  –  С. 238. 
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события повествователем. Ведь приводимые выше слова 
«визуального» плана («казалось», «точно» и др.) маркируют 
фокализатора как экстрадиегетическую инстанцию. 

Диегетический уровень. На этом уровне функционируют 
персонажи истории. Их действия и речи собственно образу-
ют историю. 

Метадиегетический уровень. Здесь открывается множе-
ство форм. Во-первых, это уровень истории в истории. Таких 
историй второго порядка в «Поединке» несколько. Так, Ро-
машов часто думает о себе в третьем лице. Эти фразы всегда 
связаны непосредственно с какой-либо конкретной ситуа-
цией. После конфликта с Шульговичем Ромашов думает о 
себе: «Его добрые выразительные глаза подернулись обла-
ком грусти» [с. 175].  После взгляда дамы, выходившей из 
дорогого вагона: «Глаза прекрасной незнакомки с удовольс-
твием остановились на стройной худощавой фигуре моло-
дого офицера» [с. 78]. Получив письмо от Раисы: «И он расс-
меялся горьким презрительным смехом» [с. 84]. и т.д. и т.п. 
Следует отметить, что подобные фразы Ромашова о самом 
себе невозможно отнести к диегетическому уровню, поско-
льку такими фразами персонаж творит «совсем другую ис-
торию». В сознании Ромашова возникает не только фраза, 
но и вымышленная ситуация. Ромашов рисует новый образ 
себя, образ, в котором синтезированы черты, свойственные 
вымышленному Ромашовым «герою», то есть бравому, бы-
валому, опытному офицеру. Образ, творимый Ромашовым, 
является уже образом второго порядка и поэтому принад-
лежащим не диегетическому, а метадиегетическому уровню, 
на котором дейставует вымышленный Ромашовым герой. 

 К тому же метадиегетическому уровню следует отнести 
все мечтания героя – распространенные и сюжетные по ха-
рактеру. Эти мечтания можно разделить на три типа. Пер-
вый – мечтания-реакции. Они возникают (вспыхивают) в 
сознании персонажа стихийно как внутренний ответ на 
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внешний раздражитель. Например, после конфликта с пол-
ковником Шульговичем в сознании подпоручика возникает 
картина мести полковнику и картина службы в качестве 
немецкого шпиона. Второй тип – мечтания-планы. Здесь 
примером могут служить мечты Ромашова о поступлении в 
Академию генерального штаба. Третий тип – мечтания-
утопии. К ним принадлежит повествование Назанского  о 
будущем состоянии человечества. 

К метадиегетическому уровню повествования принад-
лежат сны Ромашова, в частности, сон, где герой видит себя 
мальчиком. 

В сущности на метадиегетическом уровне находятся и 
те истории из жизни военных, которые рассказывают пер-
сонажи «Поединка». Когда Назанский рассказывает Рома-
шову историю о том, как подполковник Рафальский выби-
вает зыбы горнисту, то и горнист, и подполковник автома-
тически становятся персонажами второго порядка, а Назан-
ский относительно них  –  повествователем. 

Анализ повести А. И. Куприна «Поединок» с точки зре-
ния повествовательных инстанций и уровней позволяет 
констатировать, что этом тексте, как и в классическом типе 
повествования от третьего лица неразличима временная 
дистанция между повествовательной инстанцией и истори-
ей (она оказывается просто несущественной). Повествова-
тельные уровни «Поединка» сложно структурированы. 

Повествование от третьего лица, но с преобладанием 
внутренней фокализации на герое является нарративным 
кодом автора, стремящегося наиболее полно раскрыть пси-
хологию персонажа (в форме внутренних монологов), и в то 
же время создать иллюзию её объективности. 
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Заключение 

Все частные выводы, следующие из нашего нарративно-
го анализа повести, уже, собственно, сделаны в каждом из 
пунктов. Здесь только укажем на то место, которое занимает 
иследуемое произведение в истории русской литературы. 
Мы далеки от мысли, что «Поединок» по своим повествова-
тельным ресурсам – текст уникальный. Подобный способ 
письма уже встечался в западноевропейской литературе 
конца ХІХ века. Что же это за способ?  

Мы считаем принципиальным изменение на рубеже ве-
ков повествовательной перспективы. Роман и повествова-
тельная литература существенно субъективизировались по 
сравнению с объективной манерой ХIX века. Это субъекти-
визация проявилась в смене всезнающего и вездесущего 
повествователья реалистического романа, ведущего рассказ 
от третьего лица  на повествователя, ограниченного персо-
нажной перспективой, но также в третьем лице. Иными сло-
вами, нулевая фокализация меняется на внутреннюю и в 
этом изменении можно увидеть необходимый этап эволю-
ции повествовательной техники, сменяемый далее нарра-
тивной техникой модернизма, в первую очередь у Марселя 
Пруста, строящего тотально субъективное повествование от 
первого лица. 
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(Fr)анко & (Fr)ойд:  
наратологічна аналогія  

Вступ  

апропоноване порівняння буде стосуватися лише 
окремих аспектів життя і діяльності Івана Франка 
та Зигмунда Фройда, а тому не претендує на пов-

ноту і, отже, не передбачає якихось остаточних висновків1. 
Таке зіставлення може бути корисним хоча б тому, що 

Франко і Фройд більшу частину свого життя прожили в од-
ній державі – Австро-Угорській імперії. А, отже, проведення 
будь-яких аналогій (головним чином, з огляду на масштаб-
ність цих двох осіб) може виявитися цінним джерелом для 
пізнання контексту наукової і творчої діяльності в Галичині 
періоду зламу віків. З іншого боку, на основі контрасту змо-
жуть стануть очевидними ті риси творчої біографії Франка, 
які раніше залишалися не виявленими. 

Народження, 1856 

Уже не раз зауважувалося, що Франко і Фройд – однолі-
тки. Вони народилися 1856 року з різницею у три місяці. 

                                                             
1 Окремі аспекти творчості Франка і Фройда уже були предметом зістав-

ного аналізу. Див., напр.: Михайлин І. Іван Франко і Зигмунд Фройд: пи-
тання естетики // Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин. 
Матеріали Міжнародної наукової конференції (Львів, 25 – 27 травня 
1996 р.). – Львів: Видавництво «Світ», 1998. – С. 306-312., а також: Гри-
цак Я. Пророк у своїй вітчизні: Франко та його спільнота. – К.: Критика, 
2006. – С. 390. 

З 
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Один у Фрайбургу (Моравія), інший – в с. Нагуєвичі. Їхні ба-
тьки мали однакові імена – Якоб/Яків. Батько Зигмунда (єв-
рей за походженням, торговець шерстю) народився 1815 
року в м. Тисмениця, що сьогодні належить до Івано-
Франківської області. Мати Фройда – Амалія - народилася в 
1835 році в м. Броди, що на Львівщині1. 

Нагадаю, що батько Франка Яків (Яць), селянин-коваль, 
народився в 1802 році в с. Нагуєвичі, а мати – Марія – у 1835 
році у с. Ясениця-Сільна2 1. Можна зауважити, що матері 
наших героїв, як і вони самі, були однолітками, походили з 
території сучасної Львівщини, а також були значно молод-
шими за своїх чоловіків (мати Фройда – на 20 років, а мати 
Франка – на 33 роки) з тої причини, що у батьків і Фройда, і 
Франка це був другий шлюб. 

Батьки наших героїв побралися в один рік – 1855, а Іван 
і Зигмунд були в своїх сім’ях первістками. Обидва вони були 
названі на честь своїх дідів по батьковій лінії – Іван і Шломо. 
Слід зазначити, що окрім імені Шломо, Фройд одержав ім’я 
Сігізмунд, яке пізніше змінив на Зигмунд3. Обидва належали 
в багатонаціональній Австро-Угорщині до національних 
меншин – один, за власним визначеннм, був русином, а ін-
ший – євреєм. Обидва також зізнавалися в нелюбові до свого 
оточення. Уже хрестоматійною стала фраза Франка: «Не лю-
блю русинів». Фройд з такими ж емоціями ставився до віде-
нців, а його остання праця «Ця людина Мойсей» була назва-
на антисемітською. 

                                                             
1 Jones Ernest. The life and work of Sigmund Freud. Edited and abridged by 

Lionel Trilling and Steven Marcus, with an introd. by Lionel Trilling. – Garden 
City, N.Y., Doubleday, 1963. –  xxiv, 532 p. 

2 Горак Роман. Іван Франко. – Кн. 1. Рідна школа. – Львів: Місіонер, 2000. 
3 Jones Ernest. The life and work of Sigmund Freud 
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Гімназія 

Франка і Фройда чекала гімназія. Фройд відвідував її в 
єврейському кварталі Відня під назвою Леопольдштадт, 
Франко – гімназію Франца-Йосифа І у Дрогобичі. Біографи 
зазначають, що обидва майбутні генії мали чудову пам’ять, 
нестримне бажання нових знань, а також книгоманію1. Так 
звану матуру (випускні іспити) вони склали з приблизно 
однаковими відмінними оцінками (зокрема з латини і німе-
цької) і обидва мали оцінку «добре» з математики. 

Університет  

По закінченні гімназії наші герої вступають до універ-
ситету: Фройд у Віденський на медицину, а Франко – у 
Львівський на філологію. 

Невідомо, як складалася б доля Франка далі. Судячи з 
його власних устремлінь, найімовірнішою його життєвою 
метою була професура на Львівському університеті. Однак 
політичні ув’язнення 1877, 1880 і 1889 років зробили його 
неблагонадійним в очах влади і фактично зруйнували перс-
пективу наукової кар’єри. Саме напередодні першого 
ув’язнення, у квітні 1877 року Франко писав: «Я чим далі, 
тим сильніше приходжу до переконання, що конечно треба 
добитися певного сильнішого становища, поважнішого іме-
ні, щоби, як що до чого, не так легко смів який-небудь хлис-
тик чіпатися». 

                                                             
1 Ibid. 
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Перші публікації, 1976  

На 1876-1877 роки припадають перші публікації Фрой-
да і Франка. У 1876 році в ж. «Друг» з’єявляється студентсь-
ка робота Франка під назвою «Поезія і її становисько в на-
ших временах». Прикметно те, що уже ця перша праця була 
теоретичною і мала підзаголовок «студіум естетичне». У ній 
юний автор намагається з’ясувати сутність предмета поезії. 
Мета Франка полягала в тому, щоб визначити «вліяніє поезії 
на умственний розвій чоловічества і, наоборот, вліяніє істо-
рії чоловічества на розвій поезії в поодиноких періодах». На 
той самий час припадає Фройдове дослідження нервових 
клітин. Для того часу це була проблема, що безпосередньо 
пов’язувалася, як пише біограф Фройда, Ернст Джонс, з 
«природою людини, існуванням Бога і метою життя»1. 

Уже з цих перших публікацій видно, що думка Фройда і 
Франка рухається в одному напрямку – до психології. Тільки 
Фройд почав від фізіології, а Франко – від поезії. 

У 1881 році Фройд одержав ступінь доктора медицини 
від Віденського Університету. На цей час у нього уже була 
власна теорія нервової системи, що підсумовувалася в праці 
«Структура елементів нервової системи». Франко ж публікує 
працю «Література, її завдання і найважніші ціхи», у якій 
викладає своє розуміння літератури. До того ж письменник 
підкріпляє своє наукове розуміння природи літератури сво-
їми художніми творами, в яких акцентує не подієву, а психо-
логічну колізію. Зокрема в 1881 році в ж. «Світ» виходить 
роман «Борислав сміється». 

                                                             
1 Ibid. 
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Закордон, 1885 

У 1885-1886 роках Зигмунд Фройд здобуває стипендію 
для стажування. Він залишає Відень і їде до Парижа. Він зна-
йомиться з новим для нього містом, його пам’ятками, а та-
кож з відомими лікарями того часу, зокрема з Жан-Марі Ша-
рко, який наводить Зигмунда на думку, що причина душев-
них розладів криється не в мозку, а в свідомості і є не фізіо-
логічною, а психологічною. У той-таки час Франко теж за-
лишає своє місто і їде до Києва. Письменник, як і його віден-
ський одноліток, теж знайомиться з містом та його видат-
ними діячами – Лисенком, Старицьким, Нечуєм-Левицьким, 
Житецьким. 

Одруження, 1886 

Цей рік і для Фройда, і для Франка став важливою жит-
тєвою віхою. У цей рік кожен із них одружився. Зигмунд – з 
Мартою Бернайз, молодою дівчиною з-під Гамбурга, а Іван – 
з київською курсисткою Ольгою Хоружинською. Весілля 
відбулися на територіях наречених – у Гамбурзі та Києві. 

Відень, 1893 

Період, у який Франко та Фройд особливо зближуються 
(і у сенсі дистанції, і у сенсі зацікавлень) є 1893 рік. Саме тоді 
Франко їде до Відня з метою захисту докторської дисертації 
під керівництвом професора Ягича, видатного філолога-
славіста. Фройд же до цього часу просунувся від фізіології до 
неврології, опублікувавши на цю тему кілька праць («Про 
афазію»). Саме в цей період Фройд впритул підходить до 
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усвідомлення і формулювання головних концептів своєї 
майбутньої теорії – «витіснення» і «перенесення». 

У 1896 році, коли помер батько Фройда, вперше 
з’являється назва «психоаналіз» – техніки лікування душев-
них розладів. В той час, коли Зигмунд пише свою епохальну 
працю «Тлумачення сновидінь» (1898), Іван Франко, озна-
йомлений у Відні з найновішою психологічною літературою, 
готує працю, що стала першим великим теоретичним дослі-
дженням в українському літературознавстві – «Із секретів 
поетичної творчості». Цікаво те, що у Відні 1893 року Фран-
ко і Фройд, окрім того, що ходили одними вулицями, ще й 
читали одну і ту ж психологічну літературу. Принаймні ім’я 
Вільгельма Вундта (1832-1920) і його праця «Grundzuge der 
phisiologischen Psychologie», датована тим-таки 1893 роком, 
фігурує і у Фройда, і у Франка. Важливо те, що саму літера-
турну критику Франко зараховує до дисциплін психологіч-
них. Учений писав: «Літературна критика мусить бути, по 
нашій думці, поперед усього естетична, значить входити в 
обсяг психології...»1. 

Аналогії 

Неможливо стверджувати, що Франко і Фройд мали од-
накове розуміння природи людської свідомості, її механізмів 
та структури, але можна провести кілька аналогій. Так, для 
розуміння несвідомих глибинних процесів психіки Фройд 
почав застосовувати метод «вільних асоціацій». Франко, яко-
го цікавив не медичний, а філологічний бік справи, говорить 
про поетичну асоціацію ідей. Дуже схожим (хоча й не тотож-

                                                             
1 Франко І.Я. Зібрання творів: У 50-ти т. – Т. 31. – К.: Наукова думка, 1981. – 

С. 45-119. 
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ним) до Фройдового було Франкове розуміння структури 
психіки. Базуючись на праці Макса Дессуара «Подвійне Я» 
(«Das Doppel-Ich»), письменник погоджувався, що психіка 
людини дворівнева: у ній є так звана «верхня свідомість» і 
«нижня свідомість», тобто сфера безсвідомого. Фройд же, як 
відомо, виділяв три рівні: Я, Воно і Над-Я. Над-Я є контроле-
ром, цензором думок і бажань, свого роду репресуючим ор-
ганом. Франко ж, на відміну від Фройда, цю функцію зали-
шав за верхньою свідомістю. Він писав: «розуміється, що ті 
враження, засипані в нижній свідомості виходять наверх 
тоді, коли верства верхньої свідомості щезне чи то хвилево, 
у сні, чи назавсігди в тяжкій хворобі»1. 

Порівнювати психологічні концепції Франка і Фройда 
на всіх рівнях позбавлене сенсу. Адже кожен з них переслі-
дував власну наукову мету. Для нас важливо те, що типоло-
гічні збіги між їхніми підходами роблять очевидним той пси-
хологічний (а іноді навіть психопатологічний) дискурс, який 
був поширений наприкінці ХХ століття. 

Інтерпретації 

Зрозуміло, що найцікавіше питання, яке може виникну-
ти під час дослідження життєвих і творчих аналогій Фройда 
і Франка – це звичайно ж питання про можливості психоа-
налітичної інтерпретації творчості самого Франка. 

Ні для кого не секрет, що Фройд стверджував: причина 
багатьох психічних хвороб і проблем людини корениться в її 
статевій сфері. У деяких творах Франка дискурс статі є 
більш ніж виразний. Згадати хоча б драму «Украдене щас-
тя», яка починається словами з пісні: 

 

                                                             
1 Ibid. 
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Ой там за горою та за кремінною  
Не по правді жиє чоловік з жоною. 
Вона йому стелить білу постеленьку, 
А він їй готує дротяну нагайку 
Біла постеленька порохом припала 
Дротяна нагайка біле тіло рвала 
Біла постеленька порохом присіла 
Дротяна нагайка кров’ю обкипіла. 
 

Або повість «Великий шум», де фігурує лист дочки пана 
Суботи, в якому героїня в подробицях описує батькові свою 
першу шлюбну ніч, що радше нагадує жорстоке садистське 
зґвалтування. 

Прояви садизму зустрічаємо і у так званих дитячих опо-
віданях Франка («Отець-гуморист», «Оловець»), а також в 
романі «Перехресні стежки», де інструктор Стальський жор-
стоко знущається над котом, а через багато років – над сво-
єю дружиною. Знущання учителів над дітьми в гімназіях 
описано у Франка в подробицях і деталях. Це не може не 
пригадати нам відому працю Фройда «Дитину б’ють. До пи-
тання про походження статевих збочень»1. Розвиток садиз-
му і мазохізму віденський психоаналітик пов’язував саме з 
фантазіями побиття дитини і з відчуттям задоволення, яке 
при цьому виникає. Така фантазія, на його думку, 
з’являється дуже рано, ще перед школою. Пізніше – під час 
споглядання побиття учителем учня – вона підсилюється. 
Коли ж в старших класах побиття припиняється, його вплив 
заміняється враженнями від читання відповідних творів 
(типу «Хижка дядька Тома»), або власною художньою твор-
чістю. Фройд пише, що фантазія «дитину б’ють» супрово-
джується інтенсивним почуттям задоволення. 

                                                             
1 Фрейд Зигмунд. «Ребенка бьют»: к вопросу о происхождении сексуальных 

извращений // Венера в мехах: Сборник /Составл. и пер. А. В. Гараджи, 
ред. А. Т. Иванов. – М.: РИК "Культура", 1992. – 380 с. 
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Цікаво те, що коли дитячі оповідання з’явилися в росій-

ському перекладі з біографією їх автора, де зазначалося, що 
очевидно у самого Франка було важке дитинство, письмен-
ник рішуче заперечив це. Він зазначав, що його твори мають 
«попри автобіографічну основу все-таки переважно психоло-
гічне та літературне, а не історичне та автобіографічне зна-
чення». З одного боку, таку позицію можна було б назвати 
фройдівським терміном «запирання», «заперечення», коли 
особа заперечує певні значення, які надаються подіям. Бо ж 
в оповіданні «Отець-гуморист» Франко писав дослівно таке: 
«...я нікому не жалувався, нікому не говорив про те, що дія-
лося в класі, але пам’ять тих огидних сцен, що тяглися день 
по день цілий рік, врізались дуже глибоко в мою душу. Тям-
лю, що скоро було коли знайду хвилину вільного часу, бере 
прут, запхаюся десь у бур’ян і січу, січу всі листочки, всі ба-
дилі»1. Можна лише здогадуватися, якими фантазіями голо-
вного героя супроводжувалося таке побиття рослин у 
бур’янах. 

Прикметно, що деякі твори Франка про побиття дітей 
належать до раннього періоду (наприклад «Оловець», 1879), 
а деякі написані зрілим Франком (наприклад, «Отець-
гуморист», 1903). В обидвох творах є сцена побиття учите-
лем хлопчика прутом перед класом. Різниця між цими двома 
оповіданнями, які розділяють 24 роки, полягає в тому, що в 
ранньому тексті оповідач зосереджується на своїх власних 
відчуттях під час споглядання побиття: «Крик Степана про-
шиб мені груди. Холодний піт обілляв мене цілого. Я вираз-
но чув біль, острий біль від різки, чув його на цілім тілі і так 

                                                             
1 Франко І.Я. Зібрання творів: у 50-ти т. – Т. 21. – К.: Наукова думка, 1979. 

– С. 298. 
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живо, що всі мої мускули мимоволі корчилися і тремтіли»1. В 
той час, як в пізньому оповіданні розповідач зосереджується 
на відчуттях учителя: «о. Телесницький кинувся щосили 
бити бучком по голому тілу. Зараз за першим ударом Волян-
ський крикнув страшенно. О. Телесницький зупинився. Він 
смакував сей крик болю і не міг здержати себе, щоб не зажа-
ртувати...»2. 

Важко сказати, чи можна за цими творами здійснювати 
інтерпретацію свідомості їх автора, але цілком очевидно, що 
в наведених фрагментах представлено психологічні зразки 
мазохізму і садизму. Очевидно, що зіставлення біографій 
Фройда і Франка актуалізують тему психоаналізу Франкової 
творчості. 

 
2006 

                                                             
1 Франко І.Я. Зібрання творів: у 50-ти т. – Т. 15. – К.: Наукова думка, 1978. 

– С. 79. 
2 Франко І.Я. Зібрання творів: у 50-ти т. – Т. 21. – К.: Наукова думка, 1979. 

– С. 304. 





 
 

IV. Огляди та оцінки 
 



 
 

"Що таке наратологія?"  
(огляд концепцій) 

о таке наратологія? Питання і відповіді стосовно 
статусу теорії» - саме таку назву має перший ви-
пуск праць «Наратологічної наукової групи» Гам-

бурзького університету. До збірника увійшли доповіді про-
відних наратологів світу, виголошені на симпозіумі 23-25 
травня 2002 року в Гамбурзі. Редактор і упорядник видання 
Том Кіндт у передмові зазначив, що чіткої відповіді на запи-
тання «що таке наратологія?» запропонований збірник не 
дає, проте дозволяє зрозуміти, що будь-яке питання повин-
но базуватись на твердій науковій теоретико-історичній 
основі. Цілком очевидно, що знайомство з матеріалами гам-
бурзького симпозіуму може стати у пригоді кожному, хто 
займається вивченням розповідних феноменів.  

Огляд наратології 

Щоб розуміти, куди рухатися далі, необхідно оглянути, 
де ми перебуваємо тепер. Джералд Принс (Філадельфія) 
здійснив спробу ревізувати наратологічні здобутки у  своє-
му тексті «Огляд наратології»1. Американський професор 
ставить перед собою важливе для теоретика запитання: на 

                                                             
1 Prince G. Surveying Narratology //What is Narratology: Questions and 

Answers Regarding the Status of a Theory. Edited by Tom Kindt and Hans-
Harald Muller. – Berlin: Walter de Gruyter, 2003. – P. 1-16. 
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основі чого наратологи можуть дійти згоди стосовно статусу 
своєї дисципліни? Зрозуміло, що неможливо дійти згоди на 
основі об’єкта дослідження: адже одні вважають наративом 
вербальну розповідь про одну чи кілька подій; інші – репре-
зентацію (в тому числі й вербальну) будь-яких видів подій. 
Деякі учені доводять, що ці події повинні бути викладені 
послідовно, результативно і навіть завершено; що ці нара-
тиви повинні бути населені антропоморфними істотами; що 
наративи повинні бути підкріплені щоденним людським 
досвідом. А дехто взагалі не погоджується з усіма, або з бі-
льшістю запропонованих позицій. 

Так само й дефініції наратології мало сприяють 
об’єднанню, оскільки часами дуже різняться. Приміром, іс-
нує формалістське розуміння наратології, діалогічне й фе-
номенологічне; є аристотелівські та деконструктивістські 
підходи; існують історичні, соціологічні, антропологічні по-
гляди, феміністичні й політологічні; з’являються також чис-
ленні «нові наратології» – посткласична, соціонаратологія, 
психонаратологія. Однак, зауважує Принс, зовсім не очевид-
но, що ці галузі знання ще стосуються наратології. Принай-
мні Ролан Барт, коли писав «Вступ до структурного аналізу 
розповідних текстів», наголошував, що поза розповідним 
рівнем тексту знаходяться інші системи (соціальна, еконо-
мічна, ідеологічна) і їх має вивчати інша семіотика. Так само 
Ніллі Дінготт розрізняє наратологію як теоретичну поетику 
від інших галузей літературознавчих досліджень, таких як 
інтерпретація, історична поетика і критика. 

Та незаперечно те, - підсумовує Дж. Принс, - що в нара-
тології теорія мусить стосуватися реальності, опис мусить 
стикуватися з феноменом, а модель мусить відповідати змо-
дельованому.  
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Наративніть і її ознаки 

Які мінімальні умови наративності? - таке питання ста-
вить Вольф Шмід (Гамбург) у своїй доповіді "Наративність і 
подієвість"1. Учений робить огляд різних концепцій нарати-
вності. Перша з них, вважає Шмід, почала формуватися з по-
чатку ХХ століття в надрах німецькомовного літературоз-
навства (Кьоте Фрідеман, Оскар Вальзель) і здобула свої 
завершене вираження в теорії Франца Штанцеля, який ви-
значає наявність посередника-наратора в якості головної 
характеристики розповідного тексту. 

Друга концепція наративності зародилася в царині 
структуралістських досліджень, і власне для неї Цвєтан То-
доров запропонував назву «наратологія». Структуралістська 
дефініція наративності робить акцент на самій розповіді, 
оскільки текст, який називається наративним, різко контра-
стує з текстом, який називається дескриптивним (описо-
вим), оскільки має часову структуру і містить зміну ситуації.  

Класичне поняття наративності, на думку Вольфа Шмі-
да, обмежується тільки сферою словесної комунікації, пок-
риваючи лише твори, що містять наративне авторство чи 
посередництво, включаючи нариси, подорожні нотатки, 
проте за винятком ліричних, драматичних і кінематографіч-
них текстів. Але, з іншого боку, структуралістське поняття 
наративності можна застосувати до будь-яких видів мистец-
тва, за винятком тих, які не мають часової структури і відпо-
відно не містять жодної зміни ситуації. 

Мінімальною умовою наративу є наявність у ньому хоча 
б однієї зміни стану. Між початковою і кінцевою ситуаціями 
повинен бути часовий зв’язок. І хоча деякі дослідники (на-
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приклад, Б. Томашевський) наполягають також на причин-
ному зв’язку між станами, сам Шмід не вважає це 
обов’язковим у визначенні наративності.  

Розповідні тексти протиставлені описовим, але межа 
між ними розмита. Мало того, будь-який розповідний текст 
тією чи іншою мірою містить описові фрагменти. Головне в 
розрізненні розповідних і описових текстів – це їх функціо-
нальність, а не їх кількісний склад. Тому Вольф Шмід пропо-
нує типологію, яка включає тексти двох великих розрядів: 
розповідні і описові. Розповідні тексти діляться на тексти, в 
яких історія репрезентується за допомогою посередника-
розповідача (telling, розповідні тексти у вузькому значенні 
слова – романи, оповідання і т.ін) і тексти, в яких історія ре-
презентується безпосередньо (showing, розповідні тексти у 
широкому розуміння – драма, кіно, пантоміма, балет). 

Основою будь-якого розповідного тексту є подія. Тому 
подієвість – головна ознака розповідного тексту. Професор 
Шмід вирізняє кілька головних умов, яким повинна відпові-
дати подієвість. Перш за все, це її фактуальність (або реаль-
ність). Важливо, щоб в межах вигаданого світу подія відбу-
лася, а не щоб про неї персонаж лише мріяв. З фактуальніс-
тю пов’язана вимога результативності: подія повинна відбу-
тися ще до закінчення нарації. Разом з тим, на думку 
В.Шміда, подієвість підлягає градації. Іншими словами, подія 
може бути більш або менш подієвою. Виділено п’ять голов-
них критеріїв градації розповідної подієвості. Перша з них – 
релевантність змін: подієвість підвищується, якщо зміна, що 
відбулася, є посутньою для даного фіктивного світу. Тривіа-
льні зміни події не творять. Друга ознака – непередбачува-
ність: подієвість тексту підвищується, якщо зміни відбулися 
несподівано, всупереч очікуванням. Третій критерій – кон-
секутивність: подієвість підвищується, якщо зміни справили 
суттєвий вплив на мислення і свідомість персонажа, оскіль-
ки це змінює його дії. Четвертий – незворотність: подієвість 



202                                                                                                             Огляди та оцінки 
 

підвищується, якщо зміни, які відбулися, є незворотними і 
новий стан не може бути анульований. І п’ятий – неповто-
рюваність: повторювані зміни події не народжують. 

Поняття наративу 

Фотіс Джаннідіс (Мюнхен) у доповіді «Наратологія і на-
ратив»1 ставить перед собою інше запитання: що таке нара-
тив? Що означає самий термін «наратив»? Автор починає із 
з’ясування взаємозв’язку наративу з загальною теорією на-
ративності. 

Усі наратологи погоджуються з тим, що, по-перше, на-
ратив – це репрезентація, а по-друге, що предмет цієї репре-
зентації демонструє певний ряд властивостей, а саме - часові 
і причинні. Зрозуміло, що таке поняття наративності не мо-
же прирівнюватися до змісту будь-якого конкретного засобу 
репрезентації. Для початку, наративний матеріал можна 
знайти в ненаративних текстах. Те саме твердження власти-
ве і для наративних текстів, які зазвичай містять нерозпові-
дні елементи. Візьмімо для прикладу, репрезентацію часу в 
історії в аспекті внутрішньої фокалізації. Це ситуація, коли 
контекст сприймання визначається позицією персонажа. 
Просторову і часову орієнтацію наративу прив’язують до 
першої особи - тут і зараз окремого персонажа, коли ми мо-
жемо сказати, що бачимо речі очима персонажа. Однак у фі-
льмі (якщо не брати до уваги експериментальне кіно) ми 
навряд чи побачимо речі очима персонажа протягом якогось 
тривалого часу. Дуже часто глядачі бачать персонажа зі сто-
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рони. Цей приклад унаочнює той факт, що між медіями існує 
відмінність у специфіці репрезентації історії. 

Фотіс Джаннідіс загострює увагу на тому, що одна і та ж 
історія може бути репрезентована різними засобами зовсім 
неадекватно, внаслідок неоднорідності репрезентативних 
можливостей цих засобів (роман, кіно, балет). Проте протя-
гом тривалого часу наратологи просто ігнорували цю наро-
зділеність медій і репрезентацій. Сьогодні це стає центром 
уваги. У традиційному розумінні наратологія як теоретична 
дисципліна тлумачилася як метанаука, об’єктом досліджен-
ня якої вважалася наративність, присутня в широкому спек-
трі засобів репрезентації. Спершу цей опис наративу був 
пов’язаний з певною байдужістю до ролі засобу репрезента-
ції, хоча це було також зумовлено медіа-орієнтованими мо-
делями більш сучасної наратології. Проте такий підхід за-
слуговує на критику, оскільки він не сприймає ідеї універса-
льної наративної сутності, згідно з якою всі репрезентації 
глибоко залежні від їхного засобу (медії), а також тому, що 
не тільки історія може бути витлумачена як визначальна 
складова наративу. Якщо ми, зауважує Ф. Джаннідіс, відмов-
ляємося від цього шляху гіпостазування наративності, ми 
мусимо запропонувати альтернативний шлях досліджень. 
Такий шлях автор віднаходить в прототипній моделі. Такий 
прототип базується на щоденній нарації. У чому ж поляга-
ють властивості цього прототипа, а також власне сфера на-
ратологічних досліджень? 

Нарація пов’язана з чимось, що сталося (трапилося, від-
булося). Наратологи визначають це як історію. Можна роз-
ширити розуміння історії за рахунок теорії мотивації, яка 
розробляється в наратологічних дослідженнях. Вирізняють 
три види мотивації: 1) причинна (каузальна) мотивація, яка 
пов’язує події в умовах причинної значеннєвої структури; 2) 
кінцева (фінальна) мотивація, яка присутня, коли причина 
подій в наративному світі залежить від долі чи провидіння; 
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3) композиційна мотивація, яка вказує на функції події у 
структурі розповідного твору. Загалом мотивацію можна 
розуміти як багатозначну структуру, що встановлює посут-
ній зв’язок між елементами тексту.  

Ф. Джаннідіс підсумовує: історія – це багатозначна 
структура. Найважливішими елементами цієї структури є 
хронологія, каузальність, телеологія та інтенційність. Про-
тотип – «хтось розповідає іншим людям про те, що трапило-
ся» – містить складові, які стосуються взаємовідношень між 
розповідним актом (дискурсом) й історією. Прототип моде-
лює комунікативну ситуацію.  

Отже, наратив – це не історія, а її репрезентація. Тому 
зрозуміло, що медійно-незалежний наратив – це ніщо інше, 
як безплідна гіпостазована абстракція. В якості альтернати-
ви автор пропонує тлумачити наратив як такий, що закорі-
нений у засобі репрезентації. Звідси випливає, що наратоло-
гія – це збірний термін на позначення серії спеціалізованих 
наратологій, а не самодостатня метанаука. А тому існує на-
ратологія для вивчення словесної розповіді, кіно, пантоміми 
і так далі. Спільне для них – це поняття історії в наративно-
му світі. Звичайно, можна було б взагалі обмежити об’єкт 
наратології лише історією, тобто сюжетними структурами, 
персонажними моделями, типами розв’язки, проте таке об-
меження не буде ані корисним, ані можливим. 

Наратологія як дисципліна 

Ян Крістоф Мейстер (Гамбург) у доповіді «Наратологія 
як дисципліна: випадок когнітивного фундаменталізму»1 

                                                             
1 Meister J.Ch. Narratology as Discipline: A Case for Conceptual Fundamentalism 

// What is Narratology: Questions and Answers Regarding the Status of a 
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ставить запитання, що фігурує на обкладинці усього збірни-
ка: що таке наратологія? Адже різні дослідники по-різному 
називають цю ділянку знання: «підхід», «практика», «про-
ект», «школа», «суб-дисципліна», «дисципліна», «наука». Сам 
автор пропонує визначати наратологію як дисципліну, тоб-
то систему наукових практик для дослідження властивостей 
тієї об’єктної зони, яка називається наративом. Претензії на 
дисциплінарний статус не дозволить наратології ізолювати-
ся. Адже як дисципліна гуманітарна, вона повинна встано-
вити понятійні зв’язки з іншими системами наукових прак-
тик. Зокрема, дуже важливо визначити методологічні межі 
між наратологією і суміжними ділянками знань. 

Учений заперечує можливість встановлення дисциплі-
нарного статусу наратології лише на основі постулювання 
об’єкта дослідження, пропонуючи кілька принципів свого 
підходу. Передусім, варто навчитися цінувати формальну і 
позаконтекстну природу структуралістських наратологіч-
них фундаментальних концептів. Тобто той рівень формалі-
зації й абстракції, який зробив наратологічний інструмента-
рій таким доступним для інших дисциплін, проводячи нас до 
складних філософських питань.  

По-друге, інструментарій наратології є священним (не-
доторканним). Протягування когнітивістських, герменевти-
чних, психоаналітичних та інших відмичок до базового на-
ратологічного інструментарію призводить до порушення 
процедурних правил, які забезпечують будь-якій дисципліні 
(і не лише наратології) її високий системно-функціональний 
рівень.  

По-третє, якщо наратологія є науковою дисципліною, то 
вона вже за своїм визначенням може бути лише наратологі-
єю й нічим іншим. Розгалуження наукових дисциплін – це 

                                                                                                                                 
Theory. Edited by Tom Kindt and Hans-Harald Muller. – Berlin: Walter de 
Gruyter, 2003. – P. 55-73. 
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звичайний результат цілком прагматичної потреби розді-
лити складну ділянку емпіричних об’єктів на керовані під-
види, які потім конституюють самостійні наукові об’єкти. 
Проте більшість так званих «нових наратологій» працюють 
на старій об’єктній базі з новим поєднанням понять і проце-
дур. Іншими словами, вони проводять наратологічні дифе-
ренціації та реорганізації на методологічній (якщо не на 
ідеологічній), а не емпіричній чи прагматичній основі. Тому 
є сенс говорити радше про «наратологічний когнітивізм», а 
не про «когнітивну наратологію».  

Зрозуміло, що жодна з названих пропозицій не перет-
ворює наратологію на «замкнену майстерню» для запеклих 
структуралістів. Жодне із заявлених спостережень не має на 
меті дискредитувати критику базових наратологічних по-
нять. Навпаки: така критика є навіть запізнілою і більшість 
наших головних дефініцій можуть виявитися далеко не за-
довільними. Зате наратологічний фундаменталізм, вважає 
Ян Крістоф Мейстер, може допомогти нам відкрити або й 
створити значно потужніші концептуальні точки дотику з 
іншими дисциплінами. 

Семіотичні виміри наративу 

Джон Пір у доповіді «Семіотичні виміри наративу: кри-
тика історії і дискурсу»1 здійснив огляд головних концепції 
історії і дискурсу в галузі гуманітарного знання. Адже істо-
рія і дискурс – це базове розрізнення, яке відповідає на пи-
тання «що» і «як» розповідається. Існують різні термінологі-

                                                             
1 Realism as a poetic of Observation. The Function of Narrative Perspective in the 

Clasic French Novel: Flaubert - Stendhal - Balzak //What is Narratology: 
Questions and Answers Regarding the Status of a Theory. Edited by Tom Kindt 
and Hans-Harald Muller. – Berlin: Walter de Gruyter, 2003. – P. 
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чні відповідники на позначення цих феноменів: сю-
жет/фабула, план змісту/план форми, історія/дискурс, озна-
чник/означуване та ін. 

Передструктуралістські дослідники розповідних текс-
тів (починаючи від Бориса Томашевського) користувалися 
термінологічною парою фабула/сюжет, розуміючи під фабу-
лою власне події, а під сюжетом той порядок аранжування 
подій, в якому вони представлені в розповідному тексті. 

Структуралісти користувалися термінологічною парою 
історія/дискурс, узятою у Еміля Бенвеніста Цветаном Тодо-
ровим і обґрунтованою Сеймуром Четменом, а також парою 
означник/означуване, узятою з арсеналу Фердинанда де 
Сосюра. 

Джон Пір спробував показати, не тільки те, як історія і 
дискурс взаємодіє з різними термінами і поняттями, але 
також і ті шляхи, якими вони взаємодіють з різними теорія-
ми – це може розширити горизонти наших наратологічних 
досліджень. 

Функції розповідної перспективи 

Андреас Кабліц (Колон) у доповіді «Реалізм як поетика 
спостереження. Функції розповідної перспективи в класич-
ному французькому романі: Флобер-Стендаль-Бальзак»1 
нагадав, що після відомої наратологічної праці Франца Шта-
нцеля2 критики погодилися, що фігуральна (персонажна) 

                                                             
1 Kablitz A. Realism as a Poetics of Observation. The Function of Narrative 

Perspective in the Classic French Novel: Flaubert – Stendhal – Balzac //What is 
Narratology: Questions and Answers Regarding the Status of a Theory. Edited 
by Tom Kindt and Hans-Harald Muller. – Berlin: Walter de Gruyter, 2003. – P. 
99-135. 

2 Stanzel F.K. Typische Formen der Romans. – Gottingen: Vandenhoeck & 
Ruprecht, 1964. 
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нарація1 є одним із визначальних складових реалістичного 
наративу. Звичайно, зв’язок між цим видом розповідної тех-
ніки і реалістичною поетикою є основою реалістської про-
грами для фігуральної нарації (опис подій як їх бачить тре-
тьоособовий персонаж), яка покликана «об’єктивно» відт-
ворювати реальність. Вважається, що виклад подій є більш 
об’єктивним, якщо він здійснюється не з точки зору всезна-
ючого розповідача, який описує і коментує події зі своєї 
суб’єктивної позиції, а з точки зору, локалізаваної в гущі 
подій. Це та розповідна специфіка, яку Юрій Лотман назвав 
«ефектом реальності». Проте, зазначає доповідач, принайм-
ні, один аспект фігуральної нарації є маркером фікціональ-
ності: адже розповідач при такому типі розповіді має доступ 
до внутрішнього світу персонажів, що прямо вказує на вига-
даність тексту. Однак у цьому відношенні фігуральна нара-
тивна ситуація мало чим відрізняється від авторіальної, по-
діляючи з нею головну передумову – здатність наратора 
проникати у внутрішній світ героїв. Тому ми потрапляємо в 
оману, коли кажемо, що фігуральна розповідь є частиною 
реалістської програми, бо вимога реалістичної точки зору у 
прямому розумінні цього слова може бути досягнута лише в 
розповіді типу «камера», що з’явилася в наративах ХХ сто-
річчя і яка включає в розповідь тільки таку інформацію, яка 
може бути доступною лише зовнішньому спостерігачеві. 
Отже, сьогодні важко погодитися з тим, що фігуральна на-
рація причетна до формування ефекту реальності.  

Частково прояснити ситуацію допомагає Ж. Женетт, 
який критично переосмислює Штанцелівську концепцію, 

                                                             
1 Франц Штанцель, як відомо, вирізнив три наративні ситуації: авторіаль-

ну, фігуральну і першоособову. Фігуральна (інша назва - персональна) 
наративна ситуація відзначається внутрішньою фокалізацією і типом 
наратора, який не присутній у цій ситуації (Див.: Prince G. A Dictionary of 
Narratology. – Lincoln & London: Nebraska University Press, 2003. – P. 64). 
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зазначаючи, що типологія німецького вченого була збудо-
вана за різними критеріями, а саме: присутності/відсутності 
наратора в репрезентованому світі і внутрішній/зовнішній 
перспективі репрезентації. Відомо, що, на думку Женетта, 
важливо відділити того, хто говорить, від того, хто бачить. 
Звідси з’явилася Женеттівська типологія фокалізації, яка 
включає внутрішню, зовнішню і нульову фокалізації. Всупе-
реч Женеттові, Андреас Кабліц намагається довести у своїй 
доповіді, що ця типологія не є досконалою і дуже проблема-
тично визначати різні її типи, залишаючись на тих засадах, 
які запропонував Женетт. Проблема, на думку Кабліца, по-
лягає в тому, що порівняння інформації, відомої розповіда-
чеві і персонажам не враховує тієї вимоги, що лежить в ос-
нові усіх цих видів фокалізації, а саме те, що фокалізована 
розповідь – це завжди поєднання двох процесів: розпові-
дання і сприймання. Там, де цей зв’язок присутній, розказа-
на інформація може бути репрезентована в процесі сприй-
мання, а в результаті текст набуває ще один структурний 
рівень. І тому, вважає доповідач, значно важливіше просте-
жити відмінність між так званою нульовою фокалізацією, з 
одного боку, і внутрішньою та зовнішньою – з іншого.  

Ключова особливість розповідної перспективи в реаліс-
тичному романі полягає в тому, що його світ набуває буття 
передовсім через спостереження. Спостереження будує 
структурну модель, яка, зрештою, є незалежною від будь-
яких спостерігачів і носіїв перспективи. Це допомагає висві-
тлити питання взаємозв’язку між наратором і анонімним 
спостерігаючим суб’єктом. Спостереження – це сила, яка 
безпосередньо структурує наративний світ. Таким чином, 
фокалізована нарація – це щось значно більше, аніж тільки 
техніка. Це спосіб репрезентації, який закорінений в умовах, 
що конституюють репрезентований світ. Техніко-
риторичний репертуар реалістичного роману передбачає 
такого розповідача, який слідує за невідомим персонажем, 
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якого зустрів ніби випадково і не знає його справжньої сут-
ності. Тільки через спостереження за ним розповідач відк-
риває його все більше і збуджує цікавість до того, що з ним 
трапиться. 

Разом з тим, цілком очевидно, що хоч такі реалісти, як 
Флобер і Стендаль практикують фігуральну нарацію, Баль-
зак зазвичай користується авторіальною. Тому фігуральна 
фокалізація як типова складова реалістичної нарації не га-
рантує більш «об’єктивної» репрезентації, ніж у ситуації 
нарації авторіальної і не може виступати технічною харак-
теристикою реалістичної репрезентації. Зокрема зростаюча 
залежність фігуральної нарації від наративної інтроспекції 
одного чи багатьох персонажів несумісна з реалізмом як 
таким. Просто у французькому романі, наголошує Андреас 
Кабліц, фокалізована нарація відповідає суспільній моделі, 
яка трактує спостереження як один із своїх ключових ком-
понентів. Це пояснює, чому фігуральна нарація чудово здат-
на толерувати авторіальні коментарі і наративні вклинення, 
що представляє добре відому проблему, якщо фокалізовану 
нарацію розглядати як концепт емпіричної і наукової про-
грами реалізму. Це означає, що кожне «порушення» розпові-
дної перспективи, зроблене за допомогою наративного ко-
ментарю, повинно сприйматися як порушення правил цієї 
програми. Однак, якщо ми розуміємо техніку розповідної 
перспективи як засіб репрезентації, який перетворює струк-
туру спостереження, що визначає репрезентований світ, на 
засіб її репрезентації, тоді між авторіальним знанням і фігу-
ральною перспективою більше не існує опозиції. 

У такому разі виникає інше запитання: чому такий тип 
фокалізації зароджується саме на початку ХІХ століття? Від-
повідь на нього потрібно шукати, на думку Андреаса Каблі-
ца, у сфері моральної психології. Саме вона є одним із дже-
рел, які зображаються поетикою спостереження. Так, реаліс-
тичні розповідачі виявляють в романах універсальний інте-
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рес до вад своїх персонажів і неодноразово вказують на его-
їзм як на головне джерело цих вад, що характеризує реаліс-
тичних нараторів як прихильників моральної теорії. Адже 
той, хто хоче знати правду про інших, тобто проникнути в 
мотиви їхньої поведінки, мусить за ними ретельно спостері-
гати.  

Проте уявлень моральної психології (як ключового 
джерела поетики реалістичного сприймання) недостатньо 
для того, щоб продемонструвати історичні чинники, які зу-
мовили появу реалістичного роману саме в цей конкретний 
час. Необхідно також визначити реалістську модель дійсно-
сті. Реалістичний роман робить особливий притиск на взає-
минах між особистістю і суспільством. У такому романі на 
прикладі окремих персонажів проводиться аналіз суспіль-
ного життя, яке не може бути зведене до сукупної поведінки 
усіх його членів. 

Отже, фокалізація – це парадигматичний приклад одно-
го із способів нарації. Насправді дискурс сприймання міс-
тить значно більше описів, аніж нарації, а тому сприймання і 
нарація не є універсальним еквівалентом. Відмінність між 
нарацією і спостереженням полягає також у їхній різній ча-
совій структурі. Нарація ретроспективна за своєю приро-
дою: вона організовує час від моменту, коли трапилася по-
дія. Навпаки, спостереження – проспективне. Це говорить 
про те, що фокалізація – дійсно гібридна структура. Тому 
техніку розповідної перспективи треба розуміти не як при-
родній варіант нарації, а як шлях переведення нарації на 
іншу основу. Тією новою основою є сприймання. Власне ка-
жучи, єдиний різновид фокалізації, який дійсно споріднений 
з нарацією є те, що Женетт назвав нульовою фокалізацією. 

Справжні нарації завжди містять певну комбінацію роз-
повіді й інших дискурсивних процесів. І розуміння цієї бага-
торівневості дозволить нам об’єднувати під терміном «на-
ратив» різноманітний розповідний матеріал: від Гомера до 
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нового роману і від Гесіода до сучасної наукової історіогра-
фії. 

Теорія роману, теорія наративу і наратологія 

Анжа Корнілс і Вільгельм Шернус (Гамбург) в доповіді 
«Про взаємозв’язок між теорією роману, наративною теорі-
єю і наратологією»1 простежили вклад німецькомовної тео-
рії нарації в міжнародну наратологію. 

Наприкінці ХІХ століття, доводять автори, роман почав 
сприйматися як домінуючий літературний жанр, мистецька 
форма нового століття. Рівночасно перед літературознавця-
ми постала проблема класифікації цього жанру. Вперше 
проблему типології роману усвідомили саме в німецькому 
літературознавстві, про що свідчать праці Роберта Петша2, 
Вольфганга Кайзера3, Гюнтера Мюллера і Ебергарта Ламме-
рта. Найбільш важливим представником цього етапу розви-
тку теорії літературної естетики доповідачі вважають Оска-
ра Вальзеля. Саме він за допомогою поняття «форма літера-
турного твору» встановлює в теорії літературі методологіч-
ну рефлексію і розуміння історичної основи проблем, і деякі 
з них ще й досі залишаються невирішеними. Для Вельзеля 
літературний твір, як і будь-який інший твір мистецтва, ке-
рований його власною внутрішньою логікою. При його ви-
вченні потрібно зосередитися на аналізі форми та ігнорува-
ти усі інші чинники, що не стосуються літератури. Дослід-

                                                             
1 Cornils A., Schernus W. On the Relationship between the Theory of the Novel, 

Narrative Theory, and Narratology // What is Narratology: Questions and 
Answers Regarding the Status of a Theory. Edited by Tom Kindt and Hans-
Harald Muller. – Berlin: Walter de Gruyter, 2003. – P. 137-173. 

2 Petsch R. Wesen und Formen der Erzahlkunst. - Halle: Niemeyer, 1934. 
3 Kayser W. Das sprachliche Kunstwerk: Eine Einfuhrung in die 

Literaturwissenschaft. - Bern und Munich: Francke, 1948. 
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ницька стратегія цього ученого полягала в тому, що він на-
магався віднайти «вищу математику форми і відкрити архі-
тектуру мистецтва слова»1. Він мав на меті не просувати 
однобокий формалізм, а лише відновити справедливість 
стосовно форми. У працях його послідовників форма, фор-
мальний погляд на літературний твір, а відтак і його аналіз 
буде розумітися як аналіз структурний, який однак відріз-
няється від структуралістського, оскільки головною його 
метою є визначити складові частини твору, їх функції і спо-
соби поєднання в межах органічної цілості твору. Відтак 
літературний твір стає фокусом саме такого різновиду фор-
мального аналізу. 

У Німеччині до обговорення проблем розповідної теорії 
спричинилися також праці Отто Людвіга і Фрідріха Шпільга-
гена, які зосереджувалися на проблемі романної техніки, 
проте значно більшим досягненням цього періоду стала, на 
думку атора доповіді, праця Вальзерової учениці Кьоте Фрі-
деман «Роль розповідача в романі»2, що намітила перехід від 
дослідження романної техніки до аналізу формальної есте-
тики. Надзвичайно важливим є те, що Фрідеман розглядала 
роман не як окремий жанр, а як складову частину більш ши-
ршого різновиду літератури - епічного жанру. Адже для усіх 
епічних творів спільним є присутність розповідача, який не 
співпадає з емпіричним автором. Це теоретичне розрізнення 
наратора і емпіричного автора є однією з найбільших осяг-
нень розповідної теорії. Ці нововведення в термінологічній 
системі призвели до того, що мистецтво нарації представля-
лося відтепер як загальний термін для усіх епічних форм. 

Після Кьоте Фрідеман німецькомовна теорія розповід-
них форм запропонувала ще три типологічні теорії нарації – 

                                                             
1 Walzel O. Das Wortkunstwerk. Mittel seiner Erfoschung. – Leipzig: Quelle & 

Meyer, 1924. – S. 103. 
2 Friedemann K. Die Rolle des Erzahlers in der Epik. – Berlin, 1910. 
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Гюнтера Мюллера, Ебергарта Ламмерта і Франца Штанцеля. 
Гюнтер Мюллер визначив нарацію як основну формальну 
складову, на основі якої можуть конструюватися типології. 
На початку 1920-х років Мюллер перебував ще під впливом 
Вальзеля, проте уже з початку 1940-х років зайнявся конс-
труюванням морфологічної поетики на основі праць Гете, 
називаючи найважливішими складовими метаморфозу і 
тип. Мюллер вивів ідею часового скелету нарації з остеоло-
гії, беручи концепт незалежності законів нарації від об’єкту 
нарації, а також поняття часової природи процесу нарації як 
передумови цієї ідеї. Учений визначив мистецтво часу як 
базовий принцип, який формує наратив, і прийшов до важ-
ливого розрізнення між часом розповіді і розповідним ча-
сом. Однак від початку 1950-х років морфологічний підхід 
був практично занедбаний, так і не залишивши якоїсь впов-
ні розвинутої типології. 

Ебергарта Ламмерта дехто з дослідників вважає продо-
вжувачем ідей Мюллера, проте є й думки, що Ламмерт за-
ймав самостійну позицію, підтримуючи неморфологічні 
школи, зокрема у праці «Побудова розповідей»1 Учений за-
повнив прогалину у вивченні структури мистецтва розпові-
ді. Він вважав, що у вивченні мистецтва нарації доти нічого 
не зміниться, доки не буде введено принципів і категорій, 
без яких неможливо буде характеризувати і класифікувати 
форми. Тільки за допомогою чіткого розрізнення історичних 
понять від типів (як аісторичних констант) можна буде спо-
діватися на успіх. Тому в теорії Ламмерта формальні питан-
ня мистецтва нарації ніколи не вирішувалися шляхом прос-
того компілятивного переліку усіх форм, які історично скла-
лися. Доповідачі вважають, що натомість потрібно з’ясувати 
позачасові форми і визначити складові розповідної літера-

                                                             
1 Lammert E. Bauformen des Erzahlens. - Stuttgart: Metzler, 1989. 
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тури. Їх класифікацію треба починати з загальних принципів 
нарації. 

Справжній місток від теорії роману до наратології в ні-
мецькомовному літературознавстві вдалося перекинути 
лише Францу Штанцелю, який у 1955 році опублікував пра-
цю «Типи розповідних ситуацій в романі»1, а у 1979 році ви-
пустив «Теорію нарацій»2.  

Хоча теоретичні програми німецькомовних учених в га-
лузі наративної теорії були опубліковані ще в середині 1950-
х років, широко відомими вони стали лише на початку 1970-
х. Саме з цього часу теорія роману виразно розділяється на 
жанрову теорію, історичну поетику роману і наративну тео-
рію, покриваючись терміном «наративні дослідження». Про-
те, бібліографії німецькомовних студій демонструють, що 
повинен був пройти певний час, перш ніж ці різнорідні дос-
лідження оформляться в автономну галузь під назвою «на-
ратологія». Адже навіть в таких словниках, як «Handlexikon 
zur Literaturwissenschaft» (1974) і «Sachwörterbuch der 
Literatur» (1989) терміни «теорія нарації» і «наратологія» 
висвітлювалися без урахування ключових праць французь-
кого структуралізму, незважаючи на те, що на той час вони 
були уже перекледені німецькою. Лише з приходом 1990-х 
років підручники дійсно стали залучати до розгляду форма-
лістські і структуралістські теорії, задовольняючись перед 
тим в основному власною морфологічною і типологічною 
традицією. Остаточне вивірення термінології відбулося 
1997 року у праці А. Нюннінга: під терміном «наратологія» 
почали розуміти міжнародну форму наративної теорії, а під 

                                                             
1 Stanzel, F.K. Die typischen Erzahlsituationen im Roman. Dargestellt an "Tom 

Jones", "Moby Dick", "The Ambassadors", "Ulysses". - Vienna and Stuttgart: 
Braumuller, 1955. 

2 Stanzel F.K. Theorie des Erzahlens. - Gottingen: Vandenhoeck & Ruprecht. - 
1995. 
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терміном «наративні студії» – національний варіант нарати-
вної теорії1.  

Міжнародна наратологія, переконують автори доповіді, 
почала набувати все більшого значення в німецькомовних 
країнах лише тоді, коли більш детально почав вивчатися 
«Наративний дискурс» Ж.Женетта2. Саме женеттівська мо-
дель теорії розповіді дозволили встановити більш тісні 
зв’язки між німецькою наративною теорією і міжнародною 
наратологією, а також закласти умови для міждисциплінар-
ного розширення наративних досліджень. 

Місце наратології в теорії літератури 

Майкл Тіцман (Пассау) у доповіді «Систематичне місці 
наратології в теорії літератури і теорії тексту»3 вирішив 
провести дисциплінарне розрізнення між наратологією і 
теорією літератури. 

Те, що німецькомовні критики називають «наративною 
теорією», насправді, доводить автор, є набором розрізнених 
теорій. По-перше, тому, що вони застосовуються до різних 
літературних об’єктів. Одні репрезентуються як теорії жан-
ру (казки, роману, розповідної літератури як такої), інші – як 
теорії наджанрові (включаючи не лише літературу, а й інші 
засоби інформації). Навіть якщо теорії прикладаються до 
одного і того ж класу текстів, вони відрізняються тим, що 

                                                             
1 Nunning A. Erzahltheorie //Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft: 

Neubearbeitung des Reallexikons der deutschen Literaturgeschichte. - Berlin 
and New York: de Gruyter, 1997. - vol. 1. – S. 513-17. 

2 Genette G. Die Erzahlung. – Munich: Fink, 1994. 
3 Titzman M. Systematic Place of Narratology in Literary Theory and Textual 

Theory // What is Narratology: Questions and Answers Regarding the Status 
of a Theory. Edited by Tom Kindt and Hans-Harald Muller. – Berlin: Walter de 
Gruyter, 2003. – P. 175-204. 
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прикладаються до різних рівнів (субструктур) тексту. Те, що 
усі ці теорії групуються під терміном «наративної теорії», 
можна пояснити лише історично. Передовсім, кожна з них 
була розвинута на базі корпусу текстів, які були означені як 
«розповідні» у традиційному значенні цього слова. Тому 
М.Тіцман розділяє теорії, які називаються наративними, на 
субтеорії в залежності від того матеріалу, до якого вони 
прикладаються, оскільки мета доповідача – ідентифікувати 
місце, яке займають ці субтеорії в системі літературної тео-
рії загалом. Наше перше завдання, декларує Майкл Тіцман, 
пояснити, що розуміють під «теорією літератури» і «тексту-
альною теорією».  

Якою є природа цієї гіпотетичної текстуальної теорії? 
Це визначає широта матеріалу, на якому вона побудована. 
Ця теорія покриває не лише історично існуючі тексти, але й 
логічно можливі тексти. Така теорія відрізняється від тієї 
неповної теорії, яка займається текстами, що історично 
з’явилися в реальності, бо є систематичною всеоб’ємною 
теорією всіх можливих, майбутніх текстів. Така теорія сис-
тематизує логічні альтернативи, між якими текст може ви-
бирати. Вона розуміє текст як продукт ряду успішних вибо-
рів між цими альтернативами, як впорядкований ряд ієрар-
хічно вибудуваних процесів відбору з парадигматичного 
переліку альтернатив. Звичайно, процеси продукування 
тексту ніколи не є серіями логічно впорядкованих виборів. 

Проте, значно цікавішим є те, що немає текстуальних 
теорій, які могли б бути тільки теоріями літературних текс-
тів. Структуралістські дослідження критерію літературності 
(60-70-ті роки) показали, що значення «літератури» може 
бути визначене або прагматично, або історично: література 
є тим, що культура чи доба визначає бути літературою, 
встановлюючи відмінність між літературними і нелітерату-
рними текстами. До того ж ми знаємо, що літературне мов-
лення може також включати речі, які з’являються в неліте-
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ратурних текстах. Так чи інакше будь-яка літературна тео-
рія, узята серйозно, не може обходитися без вивчення нелі-
тературних текстів. Тому літературна теорія повинна бути 
теорією як літературних, так і нелітературних текстів. У 
цьому сенсі літературна теорія має крос-дисциплінарну фу-
нкцію у нашій культурно-дисциплінарній системі. 

Поза історичним і системно-теоретичним аналізом лі-
тератури це може також забезпечити аналітичний критерій 
для усіх дисциплін, які займаються «текстами» в найшир-
шому значенні цього слова – літературними і нелітератур-
ними, писемними і усними, словесними і несловесними. Бо ж 
нарація присутня не лише у літературних, міфологічних чи 
релігійних текстах. Вона також є у щоденному спілкуванні, 
будь воно усним чи письмовим, словесним чи несловесним. 
Нарація відбувається в найрізноманітніших жанрах: романі, 
оповіданні, новелі, драмі, баладі (та інших ліричних формах), 
казці, сазі, анекдоті і т.д. Спільним для усіх цих форм є той 
факт, що вони розповідають історію, а відмінним те, як вони 
її розповідають, тобто спосіб презентації історії. Найкраще 
це видно тоді, коли трансформувати історію з одного жанру 
(епос, драма, лірична поезія, роман) в інший, або з одного 
мистецтва (драма, роман) в інше (театральна вистава, 
фільм). Тому зрозуміло, що певні аспекти будь-якої нарати-
вної теорії є загальними і важливими для усіх розповідних 
текстів.  

Усе сказане автор підсумовує у таких двох ключових 
пунктах: 1) для наративної теорії такі чинники, як літерату-
рність і фіктивність тексту є другорядними; 2) кожна текс-
туальна теорія є важливою для теорій інтерпретації: усі ін-
терпретації потребують понять теоретичного аналізу і опи-
су; 3) наратологічна теорія не є теорією інтерпретації, проте 
її поняття можуть бути важливими для теорії інтерпретації. 
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Наратологія як теорія інтерпретації 

Том Кіндт і Ганс-Гаральд Мюллер (Гамбург) у доповіді 
«Наративна теорія чи/і/як теорія інтерпретації»1 за допомо-
гою аналізу термінів і концептів у світлі їх попереднього 
уживання здійснили спробу розглянути наратологію як тео-
рію інтерпретації. Потреба такого розгляду продиктована 
ситуацією, у якій опинилася сучасна наратологія. Оскільки 
структуралізм, в руслі якого постала наратологія, завершив 
своє існування, то теоретики нарації почали розробляти 
нову дослідницьку програму під старою назвою "наратоло-
гія" і зі старим об’єктом - наративом. Однак автори доповіді 
переконують, що задовільне визначення наратології може 
бути здійснене лише за межами проблеми об’єктної сфери. 
Визначення наратології можна дати, коли розглянути пи-
тання про взаємозв’язок наративної теорії та інших сфер 
теорії літератури. 

Наратологія та інтерпретація. Схоже, вважають допо-
відачі, що існує два головних шляхи характеризувати взає-
мозв’язок між наративною теорією і теорією інтерпретації. 
Згідно з першим, наратологія не займається інтерпретацією 
окремих текстів, а визначає загальні характеристики нара-
тиву (автономістська позиція). Згідно з іншим, більш поши-
реним поглядом, наративна теорія може долучатися до ін-
терпретації текстів. Тут також можна виділити дві головні 
позиції. Перша полягає в тому, що наратологія є повноцін-
ним інтерпретативним підходом, принаймні, потенційно 
може ним стати (контекстуалістська позиція). Друга ж поля-
гає в тому, що наративна теорія є допоміжною дисципліною 

                                                             
1 Kindt T., Muller H-H. Narrative Theory and/or/as Theory of Interpretation // 

What is Narratology: Questions and Answers Regarding the Status of a 
Theory. Edited by Tom Kindt and Hans-Harald Muller. – Berlin: Walter de 
Gruyter, 2003. – P. 205-219. 
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в роботі інтерпретативної теорії. Перший погляд знаходимо 
в багатьох сучасних працях, автори яких висловлюються в 
підтримку «контекстуалістської» наратології. Прикладами 
тут може служити феміністська наратологія Сьюзен Ланзер, 
проект комбінування наратології з історією культури Анс-
гара Нюннінга чи програма когнітивної наратології Манф-
реда Яна і Девіда Германа. Спільним для усіх цих теорій є те, 
що на думку їх авторів наративна теорія мусить звертати 
увагу не лише на тексти самі по собі, а також на їхні кон-
тексти, рухаючись від структуралістського аналізу до функ-
ціонального дослідження літератури. Як правило, ці кон-
текстуальні підходи до наратології опускалися до обгово-
рення своїх власних зв’язків з іншими інтерпретативними 
підходами або загальною теорією інтерпретації. Якщо ж го-
ворити про позицію, згідно з якою наратологія є допоміж-
ною дисципліною в інтерпретації, то тут також можна виді-
лити дві підпозиції. Перша полягає в тому, що наратологія 
не може забезпечити всебічного читання текстів, проте мо-
же забезпечити різновид базової інтерпретації (фундамен-
талістська позиція). Згідно другої підпозиції наратологія є 
не теорією, а евристикою інтерпретації: найбільше, що може 
зробити наратологія - це забезпечити корелятивні точки 
для стимуляції, структурування і проблематизування інтер-
претацій (евристична позиція). 

Проти автономістської, контекстуалістської і фунда-
менталістської концепцій наратології. Перш ніж перейти до 
розгляду евристичної теорії наратології, автори зупиняють-
ся на тому, чому вони утримуємося від окреслення трьох 
інших шляхів визначення взаємозв’язку між наратологією 
та інтерпретацією. Так, автономізм у своїй радикальній вер-
сії веде до категоричного відділення наратології від інтерп-
ретації. Мета ж тих, хто захищає контекстуалістську нарато-
логію - інтерпретувати тексти в історичному і культурному 
контексті. Їх відправний пункт полягає в розумінні, що ця 
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мета не може бути досягнута тільки за допомогою структу-
ралістського інструментарію, забезпеченого структураліст-
ською теорією наративу. Та на практиці контекстуалістсь-
кий аналіз наративу обмежений використанням класичного 
словника наратології в інтерпретативних контекстах - про-
цедурі, яка не виявляє нової концепції наратології, а просто 
ілюструє евристичне використання старих підходів. Крити-
ку контекстуалістських підходів можна прикласти і до їх 
фундаменталістських супутників. 

Наратологія як евристичний інструмент. Теорії інтер-
претації, на погляд авторів, містять два базових елементи: 
«концепцію значень», прилаштовану до типу пошуку зна-
чень і «концепцію інтерпретації», тобто систему припущень 
і правил, як ці значення ідентифікувати. Вибір конкретної 
концепції значень, сформованої специфічними нормами, 
забезпечує загальне керівництво для структури  концепції 
інтерпретації, але не визначає наперед кожної деталі тої 
структури. 

Концепти наративної теорії повинні бути «нейтраль-
ними» стосовно теорії інтерпретації так, щоб їхнє застосу-
вання залишалось незалежним у виборі конкретного інтер-
претативного підходу. Два коментарі стосовно цієї «нейтра-
льної» вимоги. По-перше, завдання цієї нейтральної вимоги 
- розмежувати території текстуальних аналізів (структура-
лізму, інтенціоналізму, рецептивної теорії, фемінізму). На-
ративна теорія мусить містити достатні підстави своїх мо-
делей і концептів для опису розповідних текстів, що могли 
розвиватися з ХІХ століття в полі поетики, риторики і про-
фесійного аналізу літературних текстів. Наратологія як ев-
ристична інтерпретація має надзвичайне практичне зна-
чення. 

Отже, на думку доповідачів, наративна теорія повинна 
відповідати двом критеріям: концепти наратології мають 
застосовуватися в поєднанні з різними підходами до інтерп-
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ретації (вимога нейтральності) і теорія як цілість повинна 
брати свої початкові установки з герменевтично цінних по-
нять наративної теорії ХХ століття (критерій неперервнос-
ті). 

Наратологія як теорія прози 

Матіас Мартінец і Майкл Шіффель у доповіді «Нарато-
логія і Теорія прози»1 відштовхуються від тези Ж.Женетта, 
який називав сучасну йому наратологію «фікціональною», 
вважаючи, що наратологічні дослідження не повинні обме-
жуватися аналізом лише фікційних текстів, а повинні вклю-
чати також тексти фактуальні. Проте, зауважують автори 
доповіді, чи може бути вирішена проблема об’єкта нарато-
логічних студій лише за рахунок розширення сфери дослі-
джень? І чи є важливими відмінності між фікційними і нефі-
кційними наративами?  

Чи існують якісь характеристики фікційності, незалежні 
від контексту? Як відомо, дискусія з цього питання між на-
ратологами і філософами мови є контроверсійною. З одного 
боку - Кете Гамбурґер, яка у праці «Логіка прози» (1957) 
спробувала виробити лінгво-філософську основу для окре-
мих феноменів фікційного мовлення. Джон Сьорль вислов-
лює протилежну позицію. Базуючись на зауважені Дж. Ості-
на про літературний дискурс як такий, що містить неправ-
диві твердження, він у праці «Логічний статус фікційного 
дискурсу» стверджує, що «немає таких текстуальних влас-

                                                             
1 Martinez M., Scheffel M. Naratology and Theory of Fiction: Remarks on Complex 

Relationship // What is Narratology: Questions and Answers Regarding the 
Status of a Theory. Edited by Tom Kindt and Hans-Harald Muller. – Berlin: 
Walter de Gruyter, 2003. – P. 221-237. 
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тивостей, які б ідентифікувати текст як твір вигаданий»1. 
Про що говорить Гамбурґер? Базуючись на концепті літера-
тури як «презентації» (на противагу «імітації»), Гамбургер 
пояснює літературну прозу як образотворчу об’єктивність. 
Відповідно Гамбурґер робить розрізненя між «вигаданістю» 
(ніби-структурою, в сенсі «фальшивістю») і «художністю» 
(як-структурою). Фіктивний наратив Гамбурґер визначає за 
допомогою лінгвістичних категорій: 1) видозміни мовної 
часової системи: претерит визначає (як епічний претерит) 
фіктивну присутність. В цьому випадку він втрачає свої гра-
матичні функції означування розказаних подій як минулих 
подій; 2) втрата звичайних функцій означення просторових і 
часових прислівників, таких як «сьогодні», «вчора», «завт-
ра», «тут», «там». Ці прислівники не відсилають до місця 
локалізації чогось чи якогось часу в історичній реальності 
автора чи читача, а радше до тут і зараз персонажів і таким 
чином до ніколи і ніде; 3) використання дієслів внутрішньої 
діяльності (дієслів сприймання, думання, відчування) в тре-
тій особі. Виходячи з цих характеристик Гамбурґер виво-
дить категоріальну різницю між фікційними і нефікційними 
наративами. 

Отже, роблять висновок доповідачі, теорії фікціональ-
ності схильні ділити всі наративи на два відмінних класи: 
фікційні і нефікційні (фактуальні) наративи. Перший клас 
включає романи, балади, оповідання; другий - історіогра-
фію, біографію, журналізм. Значить, фікційні наративи ма-
ють специфічні елементи, які відрізняють їх від фактуаль-
них наративів, а тому відповідний аналіз фікційних нарати-
вів вимагає не лише загальної теорії нарації, але також тео-
рії фікціональності. Феномен фікціональності є комплекс-
ним, оскільки включає різні аспекти наративу і його комуні-

                                                             
1 Searle, John. The Logical Status of Fictional Discourse //New Literary History. - 

№6, 1975. - P. 325. 
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кацію. Межа між фактуальними і фікціональними наратива-
ми мала б усвідомлюватися як сув’язь різних аспектів, кожен 
з яких може специфічним способом стати базовим. Тому не-
обхідно розрізняти шляхи переходів кордону між фікціона-
льними і фактуальними наративами відповідно до наратив-
ного автора/наратора, дискурсу, змісту, відношень і доказо-
вості. 

Наратологія і наратології 

Сьогодні ми маємо добу «ренесансу наративної теорії й 
аналізу» - зазначає Ансгар Нюннінг (Гіссен) у своїй доповіді 
«Наратологія чи наратології»1. Сучасне збільшення нових 
підходів у наративній теорії піднімає питання, чи можуть ці 
нові підходи уже вважатися наратологією. Адже багато з них 
репрезентують різні форми наративної теорії, аналізу чи 
застосування, що виникли в різних теоретичних школах до-
слідження наративу. Фактом є те, що термін «наратологія» 
вживається сьогодні у двох різних сенсах. Одні дослідники 
вживають цей термін дуже широко, що зближує цю дисцип-
ліну з тим, що Герман назвав «наративні студії». Інші, на-
приклад, Ріммон-Кінан, трактують наратологію дуже вузько, 
як відгалуження наративної теорії, що розвинулася в шіст-
десятих і ранніх сімдесятих головним чином у Франції під 
егідою структуралізму і його формалістського попередника. 

А. Нюннінг ставить зобі за мету висвітлити відмінності 
між «новими наратологіями» і класична наратологія, яка 
працювала в межах структуралістської парадигми; дати 

                                                             
1 Nunning A. Narratology or Narratologies? Naking Stock of Recent Development, 

Critique and Modest Proposals for Future Usages of the Term // What is 
Narratology: Questions and Answers Regarding the Status of a Theory. Edited 
by Tom Kindt and Hans-Harald Muller. – Berlin: Walter de Gruyter, 2003. – P. 
239-275. 
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огляд останніх подій в наратології; зробити пропозиції сто-
совно майбутнього використання терміну «наратологія». В 
другій частині своєї доповіді Нюннінг планує підсумувати 
головні розбіжності між класичною і посткласичною нара-
тологією. 

Доповідач виділяє вісім головних напрямів розвитку 
посткласичної наратології (наратологій: 1) контекстуаліст-
ські, тематичні і ідеологічні підходи (вживання наратології в 
літературознавстві): контекстуалістска наратологія, нара-
тологія і тематика, порівняльна наратологія, прикладна, 
марксистcька, феміністська, тілесна, етнічна, постколоніа-
льна, соціо-наратологія; 2) трансжанрові і трансмедіальні 
підходи до наратології: наратологія і жанрова теорія, нара-
тологія і драма, наратологія і поезія, наратологія і кіно, на-
ратологія і музика, наратологія і візуальні мистецтва; 3) 
прагматичні і риторичні різновиди наратології: прагматич-
на наратологія, етнічна і риторична наратологія; 4) когніти-
вні і рецептивні різновиди наратології: психоаналітична, 
когнітивна, побутова наратології 5) постмодерні і посткла-
сичні деконструкції класичної наратології: постмодерна, 
постструктуралістська, динамічна наратології; 6) лінгвісти-
чні підходи до наратології: лінгвістична, стилістична, соціо-
лінгвістична наратології, дискурс-аналіз і наратологія; 7) 
філософські наративні теорії: теорія можливих світів, нара-
тологія і теорії фікційності, феноменологічні наративні тео-
рії; 8) інші інтердисциплінарні наративні теорії: наратологія 
і доба високих технологій, антропологія, когнітивна психо-
логія, теорії історіографії, теорія систем. 

Різниця між класичною наратологією, на думку Нюнні-
нга, виглядає наступним чином. Головним об'єктом дослі-
дження в класичній наратології є оповідний текст (наратив), 
його будова і властивості, в посткласичній наратології - 
процес читання наративу, оповідні стратегії. В класичній 
наратології спостерігаємо акцентування уваги на статично-
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му продукті, в посткласичній наратології - динамічному 
процесі. Перевага в класичній наратології віддається бінар-
ним опозиціям і дуальним парам, в посткласичній - загаль-
нокультурній інтерпретації і цілісному описові. В класичній 
наратології - формалістичний опис, таксономія оповідної 
техніки, в посткласичній - тематичне читання, ідеологічні 
оцінки. В класичній наратології бачимо встановлення гра-
матики наративу, поетики прози, в посткласичній - застосу-
вання аналітичного інструментарію в інтерпретації. В кла-
сичній наратології очевидним є відхід від проблем моралі і 
продукування значень, в посткласичній - зосередження на 
етнічних проблемах і діалогічне обговорення значень. В 
класичній наратології - формалістська і дескриптивістска 
(описова) парадигма, в посткласичній - інтерпретативна і 
ціннісна парадигма. В класичній наратології спостерігаємо 
акцент на універсальних складових усіх наративів, зосере-
дження уваги на часткових формах і ефектах окремих нара-
тивів. Класична наратологія є відносно цілісною дисциплі-
ною, посткласична - це інтердисциплінарний проект, що 
складається з різнорідних підходів. 

Основними варіантами класичної наратології були: се-
мантична наратологія (вивчаюча оповідну семантику), на-
ратологія, орієнтована на історію (сюжет), що вивчає нара-
тивний синтаксис, дискурсивно орієнтована наратологія і, 
нарешті, риторична наратологія, що вивчає прагматичні 
аспекти наративу. 

Для А. Нюннінга важливо скоординувати терміни і по-
нятя, які вживаються в галузі наратології. За автором, най-
більш загальним поняттям, яке покриває усі наратологічні 
різновиди досліджень, є поняття «наративні студії», що по-
діляються на «наративні теорії» і «аналіз та інтерпретацію 
наративі». Серед наративних теорій Нюннінг виділяє такі, 
як: історіографічна наративна теорія, філософська наратив-
на теорія, лінгвістична наративна теорія, класична нарато-
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логія і теорія роману. Серед різновидів класичної наратоло-
гії Нюннінг називає: семантичну наратологію, синтактичну 
наратологію, дискурсивну наратологію, риторичну нарато-
логію. Хронологічно наступним етапом класичної наратоло-
гії стала, на думку доповідача, посткласична наратологія, 
серед різновидів якої - когнітивна, натуральна і феміністич-
на. 

Наратологія і пізнання 

Дженс Едер, автор доповіді «Наратологія і теорії когні-
тивної рецепції»1 ставить собі за мету показати продуктив-
ність взаємообміну ідеями між наратологією і когнітивними 
дослідженнями для обох цих галузей. 

Які є ознаки наукового дослідження, що його ми нази-
ваємо наратологічним? Таке дослідження завжди залучає 
теорії, які діють на високому рівні абстракції, і займаються 
передусім загальними елементами і структурами розповіді, 
які йдуть далі окремих одиничних текстів, окремих культур 
та історичних періодів. Систематичне визначення і опис цих  
елементів і структур - головна мета таких оповідних теорій. 
Це те, що відрізняє наратологію від праць, які зосереджу-
ються на історії, сприйманні чи інтерпретації конкретного 
твору. Проте без відповіді залишається принаймні три запи-
тання. Що робить наратив самим собою, які елементи і стру-
ктури випадають з поля зору наратології і які методи ми 
повинні застосовувати для дослідження цих структур? 

Важливо те, що в основі будь-якої без винятку теорії 
нарації є комунікація, рецепція і пізнання. Тому той спосіб, 
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яким ми вивчаємо наратології, залежить від того, що ми бе-
ремо за наш відправний пункт: структуралізм, герменевти-
ку, чи конструктивізм. Отже, когнітивні теорії можуть за-
безпечити теорію комунікації для основ наратології, адже 
нарація передбачає комунікацію, комунікація передбачає 
сприймання, а сприймання передбачає пізнання. 

Переосмислення наратології 

Девід Герман (Ролі, Північна Кароліна), автор доповіді 
«Переосмислення наратології: дослідження наративно орга-
нізованих систем думки»1 поставив собі за мету накреслити 
конкретні кроки до вироблення міждисциплінарного підхо-
ду в наратології. Хоча, аргументує автор, сучасні досліджен-
ня в галузях, що включають дискурсивний аналіз, наратоло-
гію і наративну психологію проливають світло на форми і 
функції історій, проект розвитку інтегрованого, міждисцип-
лінарного підходу до наративного аналізу все ще залиша-
ється лише на своїй початковій фазі. Оскільки дослідження 
наративу є ще надто роздрібненими, теоретики ще мають 
використати численні паралелі між гуманітарними і суспі-
льно-науковими підходами до історій.  

Д. Герман, зосереджуючись на зв’язку між наративом і 
пізнанням, доводить, що теоретики мусять позбутися роз-
біжностей, які сьогодні розділяють гуманітаріїв, філософів, 
суспільників і комп’ютерників. Тому важливо окреслити 
головні стратегії переосмислення наратології в новій пара-
дигмі міждисциплінарних досліджень. Те, на що претендує 
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Девід Герман - це свого роду коперніканський переворот в 
наратології. Він синтезує у своєму підході ряд дослідниць-
ких традицій, включаючи наратологічні праці з фокалізації; 
репрезентації свідомості і зв’язків між розповідними рівня-
ми; соціолінгвістичні дослідження розказування історій; 
дослідження, базовані на соціокультурному підході 
Л. С. Виготського. Д. Герман демонструє свої пропозиції на 
матеріалі оповідання Едіт Вартон «Римська лихоманка» 
(«Roman Fever», 1934). 

Термін фокалізація, запроваджений Ж.Женеттом у 1980 
році, замінив попередню термінологію («точка зору», «перс-
пектива») і є сьогодні найуживанішим. Женетт змалював 
відмінність наративів з внутрішньою фокалізацією від нара-
тивів із фокалізацією зовнішньою. Окрім того, певний текст, 
на думку французького наратолога, може мати фіксовану, 
змінну або множинну фокалізацію. «Римська лихоманка» з її 
змінами зовнішніх і внутрішніх перспектив може характери-
зуватися (у термінах Ж. Женетта) як текст із змінною фока-
лізацією. Однак Д. Гeрман пропонує розглядати текст 
Е.Ватон як такий, що має особливий різновид фокалізації - 
розподілену. 

Оскільки ця система розподіленої фокалізації функціо-
нує в часі, це витворює знання про темпоральні й соціальні 
процеси конструювання знання. Далі Герман показує додат-
кові ідентифікаційні характеристики «Римської лихоманки», 
конструйованої як наративно організованої системи мис-
лення. З розгортанням «Римської лихоманки» інтерпрета-
тор мусить простежити кількість змін перспективи. Загалом 
ці зміни творять сітку рецептивних позицій, мережу точок 
зору з відповідними пізнавальними властивостями, які не 
можуть бути зведені до будь-якої зв’язаної з нею позиції. 
Разом з тим, властивості зростають від взаємодії між окре-
мими точками зору з розгортанням досвіду читання. 
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Так, вступні розділи, констатує доповідач, відзначають-

ся персонажно-зовнішньою фокалізацією: від точки зору, що 
не належить персонажам, ми вчитуємося в персонажів, які, в 
свою чергу, вглядаються в те, що їх оточує. Тобто ми бачимо 
обох персонажів, що дивляться один на одного, а тоді на 
своє римське оточення згори ресторанної тераси. Ця почат-
кова, зовнішньо фокалізована сцена на терасі ресторану фу-
нкціонує як виставлений кінокадр, який служить для лока-
лізації фікційного світу персонажів у їх оточенні.  

Як починається друга частина, наратор підсумовує по-
відомлення про зустріч Аліди і Грейс на терасі, але тут ми 
маємо зміну переважно зовнішньої на переважно внутрішню 
фокалізацію подій, що відбуваються тут і зараз. А саме - іс-
торія репрезентує ситуації і події переважно в перспективі 
Аліди. Завершення ж тексту відзначається радше якоюсь 
невизначеністю, аніж поєднанням перспектив. 

Розподіляючи текст оповідання на сегменти в залежно-
сті від типу фокалізації (зовнішня або внутрішня - на тому 
чи іншому персонажі), Девід Герман конструює матрицю 
зміни перспектив у «Римській лихоманці»: по горизонталі 
розміщаються 6 виділених сегментів, а по вертикалі - тип 
фокалізації. Те, як ця система для розподілу перспектив 
працює в часі, генерує знання про часові і соціальні процеси, 
конституюючи знання я таке. Далі Герман досліджує додат-
кові ідентифікаційні характеристики «Римської лихоманки», 
конструюючи її як наративно організовану систему мислен-
ня. 
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Наративна картографія 

Мері-Лорі Р’ян (Белву, Колорадо) у доповіді «Наративна 
картографія: до візуальної наратології» 1 пропонує у ви-
вченні наратології застосовувати таблиці і діаграми. Навіть 
структуралісти, переконує авторка, які представляти мову в 
якості єдиного семіотичного коду, здатного перекласти всі 
інші типи значень, часто вдавалися до діаграм у своїх аналі-
зах розповідних структур. Найбільш відомими з візуальних 
апаратів є Леві-Строссове аранжування міфічних тем, Грей-
масів семіотичний квадрат, Бремонова діаграма нартивної 
логіки. Візуальний інструментарій не раз застосовувався 
також постструктуралістами (деконструктивістами). 

Процес пізнання розповідного тексту передбачає ство-
рення ментального образу розповідного світу, тобто актив-
ності, яка вимагає картографування виразних складових 
цього світу. М-Л. Р’ян дає передусім дефініцію поняття «візу-
альна карта»: картою є візуалізація просторових даних; її 
мета - допомогти користувачам зрозуміти просторові взає-
мозв’язки. Застосовуючи це визначення до наративу, можна 
сказати, що така карта репрезентує просторові виміри текс-
ту. Ці просторові виміри можуть набувати таких форм: 1) 
дійсний простір або географічний контекст, в якому був по-
роджений текст. Картографія цього простору є проблемою 
літературної історіографії; 2) простір, означений самим тек-
стом. Під цим доповідач розуміє географічну або топографі-
чну організацію текстуального світу (реального або фікцій-
ного); 3) «просторова форма» тексту, - термін, впровадже-
ний у п’ятдесятих роках критиком Джозефом Френком для 
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опису метафоричного простору, що твориться мережею 
внутрішніх взаємозв’язків, які зв’язують теми, образи, зву-
кову організацію тексту; 4) віртуальний простір, керований 
читачами, коли вони рухаються крізь текст; 5) репрезента-
ція розповідних сюжетів; 6) простір, фізично зайнятий текс-
том, а саме - формат та графічний дизайн сторінок. 

Наративні карти можуть бути класифіковані також від-
повідно до їх зв’язку з текстом: внутрішні, зовнішні чи про-
міжні. Внутрішні карти творяться автором чи ілюстратором 
як частина контакту між текстом і читачем. Отже, це є скла-
довою частиною читацького досвіду. З іншого боку, зовніш-
ня карта твориться читачем як евристичний інструмент. Ці 
карти часто складають літературні критики, самі автори в 
процесі писання, історики літератури. 

То що ж таке наратологія?  

Упорядники збірника не мають остаточної відповіді. 
Однак намагаються принаймні простежити історичний роз-
виток цієї дисципліни. Можна стверджувати, що наратологія 
пройшла у своєму русі три фази. Перша розпочалась в сере-
дині ХІХ століття у Європі та США та відзначалася акумуля-
цією знань про наратив, які походили з таких джерел, як 
нормативна риторика і поетика, практичне знання романіс-
тів і спостереження літературних критиків. Цей період на-
копичення знань тривав до середини ХХ століття, і учені 
оперували здобутими концепціями, організовуючи їх під 
різними назвами і гаслами. 

Окремою дисципліною наратологія стала в другій фазі 
свого розвитку, коли у 1969 році Цвєтан Тодоров запропо-
нував цю назву у праці «Граматика Декамерона», а Жерар 
Женетт надав їй чітких концептуальних обрисів. У женеттів-
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ському вигляді наратологія проіснувала аж до кінця 80-х 
років. 

Третя фаза розвитку наратології, що триває від 90-х ро-
ків до нашого часу, відзначається так званим «наратологіч-
ним поворотом», тобто широкою експансією наратології в 
інші дисципліни – теологію, психологію, соціологію, історію, 
право. Тоді, на початку цього етапу, учені завели мову про 
потребу оновленої, пост-структуралістської наратології, яка 
б відмовилася від дослідження глибинних структур, а за-
ймалася б інтерпретацією текстів, орієнтованою на кон-
текст. Тому сьогодні ще говорять про т.зв. «нові наратоло-
гії», що залучають до свого методологічного арсеналу фемі-
нізм, пост-колоніалізм, культурні студії. 

Очевидно, що поява узагальнюючих праць з наратології, 
зокрема опублікованих останніми роками «Енциклопедії 
наративної теорії» за редакцією Девіда Германа, Манфреда 
Яна і Мері-Лаури Р’ян1 та чотиритомної антології «Наратив-
на теорія», упорядкованої Міке Баль2, свідчать, на наше пе-
реконання, про завершення третьої фази розвитку цієї нау-
ки. Яких концептуальних обрисів набуде вона у майбутньо-
му? чи існуватиме вона на академічному горизонті взагалі? – 
ось питання, що займають сучасних її апологетів. 

 
2005 

 

                                                             
1 Routledge Encyclopedia of Narrative Theory /Edited by David Herman, 

Manfred Jahn and Marie-Laure Ryan. – London and Naw York: Routledge, 
2005. – 718 p. 

2 Narrative Theory. Critical Concepts in Literary and Cultural Studies /Edited by 
Mieke Ba. l– London and New York: Routledge, 2004. – V. 1-4. 



 
 

Що видно  
«у дзеркалі наратології»? 

нига Лідії Мацевко-Бекерської1 ― перше  в украї-
нському літературознавстві цілісне монографіч-
не дослідження певного періоду української лі-

тератури в аспекті наратології. Дослідниця ставить собі за ме-
ту «систематизувати спостереження над наративною специфі-
кою малої прози ХІХ - початку ХХ ст., певним чином типологі-
зувати наратора як центр викладу, а також частково як домі-
нанту розвитку сюжетної лінії та формування рецептивного 
контексту для пізнання неординарного самодостатнього яви-
ща в історії української літератури» (с. 9). 

Структурно монографія Лідії Мацевко-Бекерської склада-
ється з трьох розділів.  

Перший з них ― «Наратологічний дискурс новітнього 
українського літературознавства» ― служить для актуалізації 
та концептуалізації наратологічного підходу до літератури. 
Авторка вбачає у наратології перспективну методологію дос-
лідження літературного тексту і пропонує цей підхід як клю-
човий. Передусім у полі зору дослідниці ― термінологічна сис-
тема сучасної теорії розповіді. Наратор, нарататор, образ авто-
ра, абстрактний читач, подія ― ось лише деякі з термінів, що 
знаходять у монографії розгляд і осмислення. Найбільше уваги 
приділено поняттю наратора. Так, відштовхуючись від дефіні-
ції наратора, поданої польським літературознавцем Міхалом 
Ґловіньським у його «Словнику літературознавчих термінів», 
Л.Мацевко-Бекерська визначає цю розповідну інстанцію як 

                                                             
1 Мацевко-Бекерська Л.В. Українська мала проза кінця ХІХ – початку ХХ 

століть у дзеркалі наратології. - Львів: Сплайн, 2008. – 408 с. 

К 
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«сконструйовану автором фікційну особу, що висловлюється в 
епічному творі, надавця викладу, в якому народжувався, тво-
рив і розвивався зображений у творі художній світ: фабула, 
персонажі, тло подій» (с. 19). Так само старанно авторка моно-
графії проводить теоретичне розрізнення комунікативної 
компетенції наратора з одного боку і біографічного автора, 
абстрактного автора, нарататора та уявного читача ― з друго-
го. 

У другому розділі монографії ― «Наративний формат жан-
рово-композиційних особливостей художнього тексту» ― зна-
чною мірою використано класифікаційні напрацювання 
Ж. Женетта: Мацевко-Бекерська слідом за французьким нара-
тологом виділила чотири наративних типи: «1) гетеродієгети-
чний наратор в екстрадієгетичній ситуації ― розповідає істо-
рію, в котрій він не виконує функції персонажа; 2) гетеродієге-
тичний наратор в інтрадієгетичній ситуації ― оповідач другого 
ступеня, котрий розповідає історії, в яких, як правило, відсут-
ній («текст у тексті»); 3) гомодієгетичний наратор в екстрадіє-
гетичній ситуації ― розказує власну історію, в якій він фігурує 
як персонаж; 4) гомодієгетичний наратор в інтрадієгетичній 
ситуації ― оповідач другого ступеня, що розповідає власну 
історію» (с. 39). Щоправда наведена класифікація наративних 
типів у Ж. Женетта вирішувала радше теоретичні проблеми, у 
моногарафії ж Л. Мацевко-Бекерської вирізнені типи служать 
методичним потребам ― дослідниця організувала увесь дослі-
джуваний художній матеріал другого розділу у чотири голов-
них параграфи, у кожному з яких проаналізувала тексти украї-
нської малої прози кінця ХІХ - початку ХХ століття, що нале-
жать до одного з чотирьох наративних типів.  

Третій розділ монографії ― «Українська мала проза кінця 
ХІХ - початку ХХ ст.: наративна специфіка образотворення» ― 
присвячено аналізові українських текстів зазначеного періоду 
за запропонованою знову ж таки Ж. Женеттом схемою: спершу 
розглянуті проблеми співвідношення порядку історії з поряд-
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ком розповіді; тоді проблеми розповідного темпу і форм роз-
повідного руху; далі проблеми наративної повторюваності 
подій історії; і, нарешті, проблеми модальності, тобто регулю-
вання розповідної інформації за допомогою дистанції і перспе-
ктиви (точки зору). 

Монографія охоплює широке коло творів української літе-
ратури зламу століть ― оповідання та новели Г. Барвінок, 
Т. Бордуляка, С. Васильченка, В. Винниченка, Г. Григоренка, 
О. Кобилянської, Н. Кобринської, С. Коваліва, О. Кониського, 
М. Коцюбинського, О. Маковея, Л. Мартовича, П. Мирного, 
І. Нечуя-Левицького, О. Пчілки, В. Стефаника, А. Тесленка, 
М. Черемшини, М. Яцківа. 

Серед найбільш цитованих праць, окрім уже згадуваного 
Ж.Женетта, підручник В. Шміда «Нарратология», праці 
М. Бахтіна, Ю. Лотмана, Б. Успенського. З українських учених ― 
І. Денисюка, О. Гнідан, А. Островської, М. Кодака, Ю. Кузнєцова, 
М. Ткачука, О. Ткачука, М. Легкого. Загалом список літератури 
налічує 287 позицій, із них 8 ― іноземними мовами. 

Рецензентами книги виступили доктори філологічних на-
ук, професори В. С. Працьовитий (Львівський національний 
університет імені Івана Франка), А. О. Ткаченко (Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка), 
М. П. Ткачук (Тернопільський національний університет імені 
Володимира Гнатюка). 

Монографія «Українська мала проза кінця ХІХ - початку ХХ 
століття у дзеркалі наратології» є вчасним і необхідним сього-
дні актуалізатором наратологічних студій в Україні. 
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