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РОЗДІЛ 1  

ПРОБЛЕМА ХУДОЖНЬОЇ 

РЕЦЕПЦІЇ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ 

В НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ 

 

 

1.1.   Особливості сприймання художнього твору 

Давня література для Валерія Шевчука – це своєрідний макротекст, 

який він прагне зрозуміти, творчо витлумачити. На нашу думку, 

письменник активно застосовує у своїй творчості рецептивну естетику, 

читаючи давньоукраїнські пам’ятки, адаптуючи їх, модернізуючи для 

естетичних та інтелектуальних потреб сучасного читача. Так, у 

двотомнику «Муза Роксоланська» Вал. Шевчук пояснює свій підхід до 

давньоукраїнських пам’яток: «Чиню це не з позиції академічної науки, 

а як сучасний митець, у якого ті чи інші твори давнини здобули 

естетичне враження; інакше кажучи, вибираю пам’ятки, які можуть 

бути цікаві для сучасного сприймання» [205, с. 19]. Автор говорить 

про те, що літературні твори давнини несуть у собі естетичний заряд 

не самі по собі, а передусім можуть бути естетично реалізовані в 

художньому сприйманні сучасних читачів. 

Теорія рецепції (лат. receptio – прийняття, сприйняття) розглядає 

проблеми художнього сприйняття, а також смислову парадигму «автор – 

текст – читач», у якій головна роль у пізнанні, осмисленні, 

інтерпретації літературного твору відводиться саме читачеві 

(реципієнту), що виступає суб’єктом сприймання і створює «власний 

твір». За словами Г. Сивоконя, «феномен сприймання – не менш 

складний, аніж саме творення літератури» [165, с. 7]. Адже відомо, що 

художній твір виникає як результат співтворчості творця і реципієнта, 

що ведуть між собою уявний діалог.  

Питання про природу художнього сприймання має багато аспектів. 

Метод рецептивної естетики інтегрує в собі дефініції філософії 

(гносеології), психології (питання емоційної природи художнього 

сприйняття), психології літературної творчості (питання джерел 

рецепції, творчого натхнення тощо), літературознавчої герменевтики 

(проблеми «ключа розуміння» словесного мистецтва), соціології 

літератури (дослідження ролі читача в соціокультурній сфері) тощо.  
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Як відомо, літературний текст, як і будь-який інший витвір мистецтва, 

спрямований на сприйняття. Сприйняття тексту реципієнтом являє собою 

потужний психологічний процес.  

Стійкий інтерес до проблеми художнього сприйняття виникає 

наприкінці XIX і тримається протягом усього XX століття. Різні аспекти 

цієї проблеми досліджували психологи А. Цензінг, Г. Т. Фехнер, 

Л. С. Виготський, К. Валентайн, С. Бєляєва-Екземплярська, А. Г. Костюк, 

В. П. Ягункова, П. М. Якобсон, Б. С. Мейлах, О. І. Нікіфорова, О. Лук та 

інші. 

Тривалий час лише психологи займалися проблемою сприйняття. 

Вони досягнули значних успіхів в експериментальному вивченні 

сенсорних процесів, що дозволило значно краще вивчити художнє 

сприйняття. Однак для більш повного аналізу рецепції необхідна була 

співпраця з літературознавцями. Аналіз сприйняття з позицій психології 

не відкривав можливості вивчення естетичного впливу на реципієнта, 

не розкривав еволюції сприймання тощо. Тому психологи змушені 

були втручатись у сферу літературознавства та звертатись до понять і 

категорій літератури та естетики. Одночасно у психології художнього 

сприйняття існують сфери, життєво важливі для літературознавця, а 

саме: вивчення естетичних потреб та мотивів читання, тобто стимулів, 

які спонукають людину взяти книгу в руки. Психологи давали 

матеріал для літературознавчої реконструкції сприйняття художнього 

твору читачем. Тому з цих позицій дослідження рецепції психологами 

були актуальними та своєчасними. 

Значний внесок у вирішення проблеми художнього сприйняття 

(зокрема літературного твору) зробив Л. С. Виготський у праці 

«Психологія мистецтва» [36]. Він наголошував на взаємозв’язку 

сприйняття з почуттями та уявою людини і першочерговому значенні 

останніх як основи естетичної реакції: «Проблема сприйняття є одна з 

найважливіших проблем психології мистецтва, але вона не є 

центральною проблемою (...). У мистецтві актом чуттєвого сприйняття, 

звичайно, тільки починається, але не завершується реакція, і тому 

психологію мистецтва доводиться починати не з того розділу, який має 

справу, зазвичай, з елементарними естетичними переживаннями, а з 

інших двох проблем – почуття та уяви» [36, с. 237-238]. 

Новий підхід до естетичного сприйняття запропонував 

П. М. Якобсон у роботі «Психологія художнього сприйняття», у якій 

він пише: «Процес знайомства людини зі всією сферою прекрасного в 

цілому – чи буде це краса людських відносин, неповторний вигляд 

природи, чи буде це значний витвір мистецтва – є естетичним 
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сприйняттям» [226, с. 5]. Сприйняття різних творів мистецтв він 

виокремлює в особливий вид естетичного сприйняття – художнє 

сприйняття, яке має власні характерні риси та якості. Розмірковуючи 

над можливостями розвитку художнього сприйняття, П. М. Якобсон 

зазначає: «Для зростання художнього сприйняття (…) важливе 

виникнення уміння подумати про нього, оцінити його і відповідним 

чином поставитися до тих або інших епізодів, частин, елементів 

художнього твору, але не менш важливо не втратити при цьому 

здатності безпосередньо віддатися враженню від твору, здатності 

сприйняти його цілісно» [226, с. 47]. 

Характер художнього сприйняття досліджували також естетики, 

художники, мистецтвознавці. Усі вони відзначали наявність у цьому 

процесі переживання естетичного задоволення. На чому це 

ґрунтується? Дослідники художнього сприймання давали різні 

відповіді на це питання. «Експериментальна естетика» (Вебер, Фехнер) 

висунула формулу про кількісне співвідношення між інтенсивністю 

наших відчуттів та силою подразників. Було проведено ретельний 

експериментальний аналіз естетичного значення різних ліній, форм, 

кольорів, їх комбінацій. Представники цього напрямку дійшли 

висновків, що лінія, форма, поєднання кольорів набувають для людини 

самостійного значення, їх сприйняття інколи набуває певної 

складності, викликаючи низку асоціацій. 

Процес сприймання супроводжується емоційними переживаннями і 

є завжди цілісним. Особливість художньої літератури полягає в тому, 

що вона несе в собі не лише гносеологічну цінність, а й може 

викликати в читача естетичні почуття. Твір мистецтва стає тільки 

тоді художнім явищем, коли виражає свою естетичну цінність, коли 

між ним (об’єктом) і читачем (суб’єктом) виникають естетичні 

відносини. Саме на цій основі виникає емоційне тло, естетичне 

переживання.  

У процесі моделювання художнього образу твору реципієнт доповнює 

його зміст власними переживаннями, зумовленими особливостями його 

людської особистості, життєвого та творчого шляху. 

Предтечею рецептивної естетики в українському літературознавстві 

став відомий трактат Івана Франка «Із секретів поетичної творчості» 

(1898), який інтегрує в собі надбання психології та літературознавства: 

«Літературна критика мусить бути, по нашій думці, поперед усього 

естетична, значить, входить в обсяг психології і мусить послугуватися 

тими методами наукового досліду, якими послугується сучасна 

психологія» [195, с. 53]. 
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Принциповими для нашого дослідження є думки І. Франка про 

триєдність розгляду літературних творів – естетичного, психологічного 

та соціологічного. Він наголошував, що при дослідженні літератури 

треба виявити своєрідність емоцій, які породжуються твором, а також 

засоби, котрими вони викликаються (породжуються, генеруються). Цю 

методологію літературознавець підтверджував інтерпретацією 

конкретних текстів із рецептивних позицій. І. Франко розумів твір як 

сукупність текстових засобів, які впливають на читача, виходячи 

передусім з емоційної природи рецепції: «В артистичній творчості краса 

лежить не в матеріалі, що служить її основою, не в моделях, а в тім, яке 

враження робить на нас даний твір і якими способами артист зумів 

осягнути те враження. Уяснивши собі те, ми відразу виходимо з 

метафізичного туману із пустої гри абстрактними поняттями і стаємо на 

полі реальних явищ, доступних для докладної обсервації і 

експерименту»
 
[195, с. 118].  

Здійснений І. Франком конкретний розгляд поетичних текстів 

однозначно засвідчує, що момент появи у свідомості читача образних 

уявлень запліднений емоційністю, яка для дослідника має естетичну 

сутність. Емоції ж, у свою чергу, якщо вони набувають естетичного 

забарвлення, виражають смислову енергію. У такому разі декодування 

таємниць художнього тексту полягає в розкритті його здатності 

викликати в читача передусім зорові уявлення. Поява слухових і 

дотикових вражень не ігнорується, їм віддається належне, вони часто є 

супровідними зорових уявлень. Аналізуючи визначені поетичні тексти, 

І. Франко переконливо розкрив чимало прийомів, завдяки яким текст 

збуджує образну уяву читача. 

Із-поміж літературознавчих теорій рецептивної естетики 

XX століття різного спрямування обрано як вихідну концепцію 

німецьких літературознавців, представників Константської школи 

рецептивної естетики – Вольфґанґа Ізера та Ганса-Роберта Яусса, 

започатковану та обґрунтовану в 60-х роках минулого століття. Поява 

цієї школи, власне, є найкращою ілюстрацією узагальнення попереднього 

досвіду та заснування на його основі нового синтетичного підходу до 

літератури, а також спроби подивитися на художні тексти саме очима 

реципієнта.  

Центральним поняттям рецептивної методології Г.-Р. Яусса (1921-

1997) є «горизонт сподіваного» – термін, що був уведений для 

визначення відношень між автором і читачем. Він означає «історичне 

обмеження і водночас умову можливості досвіду, які конституюють 

кожне витворення сенсу в людських вчинках та первинному розумінні 
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світу» [227, с. 369]. Відтак рецептивна естетика виокремлює читача, а 

текст ставить у більш широкий культурний контекст. Отже, можна 

сказати, що «горизонт сподіваного» – це життєвий досвід читача.  

«Горизонти» – це певні категорії, що позначають рівень сприймання 

художнього твору: крім первинного горизонту, який відзначається 

естетично-смисловою спроможністю тексту в момент створення, 

існують пізніші горизонти, зокрема й горизонт досвіду реципієнта, що 

вступає в контакт як із первинним, так і з будь-яким чужим 

горизонтом» [20, с. 30].  

Але вирішальне значення в естетичному прочитанні твору має 

«горизонт сподіваного», інакше кажучи – чого чекає читач від твору. 

Свій «горизонт сподіваного» є також у автора: він «будує» у своїй 

свідомості образ імпліцитного читача і намагається вступити з ним у 

взаємодію. При цьому головним чинником взаємодії є небайдужість 

читача та автора один до одного, що є передумовою поступового 

зближення їх горизонтів сподіваного.  

Злиття горизонтів Г.-Р. Яусс трактує як діалог питання та відповіді: 

у кожний конкретний момент твір дає певну відповідь на якісь питання 

читача, таке питання і має розпізнати історію рецепції. Ряд пережитих 

твором рецепцій є ряд питань, на які текст дає відповідь. 

Отже, Г.-Р. Яусс розглядає рецепцію крізь призму «горизонту 

сподіваного» не як абсолютно суб’єктивну структуру. Німецький 

теоретик розглядає три фази процесу «задоволення» читача: 1) поезис 

(зіткнення з літературним текстом); 2) естезис (відчуття естетичної 

якості тексту); 3) катарсис (ідентифікація з героями твору) [227, с. 372]. 

Катарсис, за Г.-Р. Яуссом, перегукується з національною емпатією, хоч і 

не враховує ідентифікації з текстуальними об’єктами. Натомість В. Ізер 

використовує для цього термін «абсорбування» (вбирання) – 

«ідентифікація читача з тим, що він читає» [79, с. 349].  

Фактично маніфестом рецептивної естетики стала стаття 

Г.-Р. Яусса «Історія літератури як виклик літературній теорії» (1967). 

У ній німецький критик відзначив, зокрема, програму нової 

естетичної та історичної імплікації. Суть естетичної імплікації в 

тому, що вже перше сприйняття твору читачем містить його первинну 

естетичну оцінку, яка передбачає порівняння з уже прочитаним 

раніше. Історична імплікація полягає в тому, що розуміння перших 

читачів може продовжитися та збагатитись за допомогою ланцюга 

рецепцій, які поєднують покоління з поколінням, передчуваючи, таким 

чином, історичне значення твору та водночас виявляючи його 

естетичний ранг. 
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За Г.-Р. Яуссом, література – це діалог твору та читацької аудиторії. 

Розглядаючи художню літературу, він зазначав, що відмінність якісної 

(елітарної) літератури від масової – це її прагнення розширити 

горизонт сподіваного для читача.  

Помітний внесок у розробку методології рецептивної естетики 

зробив Вольфґанґ Ізер (1926-2007). Відомо, що на його літературно-

критичні погляди відчутно вплинули погляди герменевта Г.-Ґ. Ґадамера та 

теоретика феноменології Р. Інґардена (1893-1970), який зауважував, 

зокрема, що художнє сприймання твору постає як акт співтворчості 

(«літературний твір є тим, на що спрямовані наші акти свідомості» 

[81, с. 177]).  

Основною в концепції В. Ізера є думка про те, що «текст 

потенційно наповнений значенням, яке конкретизує рецепція читача, і 

саме текст встановлює для цієї рецепції певну стратегію, без якої 

рецепція була б досить довільною чи моносуб’єктивною» [79, с. 349]. 

Тільки «сходження в одній точці тексту і читача започатковує 

екзистенцію літературного твору» [79, с. 351]. 

Таким чином, згідно зі вченням В. Ізера, індивідуальний акт 

читання – це конкретизація тексту як літературного твору. Німецький 

літературознавець стверджує, що «естетична рецепція, тобто 

заповнення порожніх місць у тексті, відбувається у параметрах 

погодженості читача і тексту» [79, с. 355]. Інакше кажучи, концепція 

структури процесу читання В. Ізера розглядає «погодження» і 

«непогодження» із текстуальною дійсністю як форми набуття 

естетичного досвіду, який є, як відомо, одним із чинників адекватності 

художнього сприймання. На його думку, «читання відображає процес 

набування нами досвіду» [79, с. 360]. Отже, це дає змогу реалізувати 

«читацьке сподівання», яке засноване саме на основі досвіду читача 

(«потреба в постійній уяві, ілюзії при читанні» [79, с. 365], тому що 

інакше текст залишиться непізнаним).  

Відтак центральна категорія В. Ізера – «імпліцитний читач». У ній 

втілено головну тезу: текст «передструктурує своє потенційне 

значення, а читач актуалізує його в процесі читання», – ці ідеї вчений 

розвинув у книзі «Процес читання: феноменологічне наближення» 

[79].  

«Будь-яке читання, – зазначає В. Ізер, – входить до нашої пам’яті і з 

часом затирається. Пізніше воно може знову відновитися і 

налаштуватися на різний тон, у результаті чого читач спроможний 

розвивати не передбачувані до того моменту зв’язки» [79, с. 365]. Це 

судження є вихідним для нашого дослідження, оскільки Вал. Шевчук 
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тривалий час займався художньою рецепцією давньоукраїнських 

пам’яток (зокрема досліджував Києво-Печерський патерик), то 

відповідно «перенесення», ретроспекції такої перцепції ставали 

свідомо чи підсвідомо ґрунтовною базою для власної прози. Як 

наслідок, у художніх творах (зокрема в романі «На полі смиренному») 

з’являється велика кількість подібних, але в той же час творчо 

модифікованих тем, мотивів, образів, символів та алегорій, які 

«продовжують» патерикову традицію.  

Активне читання, яким може вважатися дослідницька, пошукова 

діяльність, передбачає «калейдоскоп перспектив» (В. Ізер), нашарувань 

спогадів та доповнень, що породжують появу власного, нового, 

очікуваного (асимільованого) тексту на основі прочитаного. У цьому 

разі між текстом-предтечею (Києво-Печерський патерик) та текстом-

наслідком (роман Вал. Шевчука «На полі смиренному») виникають 

очевидні та приховані зв’язки, які дешифрує вдумливий, творчий читач. 

Рецептивна естетика інтегрує в собі також і надбання структуралізму 

(лат. structura – будова, розташування, процес, порядок) – теорію, яка 

розглядає мистецтво як особливу мову або систему знаків, а окремий 

художній твір – як знак чи ряд знаків цієї системи. У структуралізмі 

70-х років утвердився термін, що окреслював поєднання читача і 

тексту через сприймання, – трансактивна парадигма [63, с. 523]. У 

концепції «відкритого твору» італійського культуролога Умберто Еко 

(1932) вона передбачає культурну ідентичність адресата, із позицій 

якої і відбувається споживання тексту: «(…) кожен реципієнт, 

сприймаючи твір, несе у собі певну конкретну детермінанту, смаки, 

уподобання, власні упередження, так що розуміння первинної форми 

відбувається згідно з індивідуальною детермінованістю» [63, с. 534]. 

Водночас по-справжньому зрозуміти будь-який твір мистецтва можна 

лише тоді, коли інтерпретатор (читач) відкриває його в «акті 

духовного зближення з автором» [63, с. 536]. Суть концепції У. Еко 

полягає в тому, що він намагається зрозуміти, яким чином текст може 

захоплювати реакції читача.  

Крім того, учений виділяє особливий тип Зразкового Читача, який, 

з одного боку, моделюється лексико-синтаксичною організацією 

тексту, а з іншого – сам є творцем тексту. Очевидно, У. Еко 

намагається зіставити читача з автором і наполягає на існуванні opera 

aperta (відкритого твору), якого не може ігнорувати читач, що прагне 

витлумачити текст.  

Отже, відкритий твір, за теорією У. Еко, це твір із гнучкою 

структурою, що є типовим для літератури модернізму, який не конструює 
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прихований світ, натомість активно залучає читача до пошуків відповідей 

на питання, пропонуючи багатоваріантність тлумачень і відкидаючи 

можливість однозначного розуміння. 

Один із фундаторів феноменологічної естетики М. Мерло-Понті 

вказував на зв’язок людини зі світом через аудіовізуальне сприйняття, 

тобто через образ. Світовідношення конституюється тут як єдність 

суб’єкта, акту й змісту сприйняття в їх співвіднесеності з об’єктивним 

світом. Завдяки зв’язку з мисленням, герменевтичним контекстом 

думки, світовідношення є рефлексивним, інтегральним цілим, котре 

виявляється у сприйнятті. 

Від платонівської традиції бере початок актуалізація сприймання, 

що трансформується в художнє сприймання в XIX столітті. Зокрема, у 

російському літературознавстві це виявилося в діалоговій теорії 

М. Бахтіна. Згідно з ідеями вченого, читач вступає з автором в уявний 

діалог, який провокує сам автор протягом написання твору, оскільки 

будь-який твір передбачає орієнтацію на читацьку свідомість. У той же 

час цей діалог є непередбаченим, оскільки текст не є закритою та 

однозначно інтерпретуючою системою, а змінюється протягом плину 

часу, наповнюючись новими смислами.  

Російський літературознавець доводить, що лише особистісне 

включення читача в текст доповнює його, робить твором в істинному 

значенні цього слова, адже «ідея живе не в ізольованій індивідуальній 

свідомості людини. Ідея розпочинає жити, тобто формуватися, 

розвиватися (…) тільки вступаючи в суттєві діалогічні відношення з 

іншими чужими ідеями» [9, с. 143]. Отже, за М. Бахтіним, справжньої 

цінності набувають контекст твору, а також взаємодія різних його 

смислів.  

У другій половині XX cтоліття в українській науці проблему 

художнього сприйняття, спираючись на праці І. Франка, О. Потебні та 

О. Білецького, розробляли Б. Мейлах, Б. Кубланов, Г. Сивокінь, 

Р. Гром’як, В. Брюховецький, М. Ігнатенко, у сфері історії літератури – 

М. Яценко, В. Смілянська, Г. Клочек та інші.  

Однією з найбільш концептуальних у методологічному сенсі 

літературознавчих розвідок про теоретичні засади художнього 

сприймання є праця Григорія Сивоконя «У вимірах сприймання» 

[165], у якій автор концентрує увагу на засадничих принципах теорії 

літератури. Зокрема, розглядаючи концепцію сприймання та образ 

читача, дослідник підкреслює, що «суть і сила твору не в тому, що мав 

сказати автор, а в тому, як створене фактично діє на читача, – і бажано, 

щоб цей зміст був якомога невичерпніший» [165, с. 245]. По суті, 
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Г. Сивокінь теоретично обґрунтовує основну мету художньої рецепції – 

співтворчість. 

У сучасному українському літературознавстві окремі аспекти 

рецептивної естетики досліджували П. Білоус, В. Боднар, В. Іванишин, 

М. Гольберг, М. Корпанюк, М. Жулинський, М. Зубрицька, М. Ільницький, 

Г. Клочек, О. Червінська, І. Зварич, А. Сажина [14; 17; 20; 23; 77; 42; 

94; 71; 73; 80; 89; 197].  

Передусім, професор П. Білоус у переважній більшості розвідок 

[17; 20; 14] досліджує проблеми художнього сприймання в аспекті 

давньої української літератури та її рецепції сучасним інтелектуальним 

читачем.  

Для автора книги «Канон та іконостас» М. Павлишина [138, с. 5] 

поняття рецепції є також одним із базових. Особливо ця проблема стає 

актуальною у зв’язку з його дослідженням творчості Вал. Шевчука. 

Зокрема, для інтерпретації секретів його письменницького таланту 

літературознавець застосовує одне з понять рецептивної естетики – 

горизонт сподівань читачів, а також вдається до трактування жанрової 

природи роману «Три листки за вікном» як химерної романістики.  

Помітний внесок у розробку методології сучасної рецептивної 

естетики зробив Марк Гольберг. Його роботи присвячені інтер-

претаційному потенціалові художнього твору. Учений, досліджуючи 

«діалогічні потенції» артефакту, його «здатність генерувати множинні 

смисли», виходить на три основні моменти, якими визначається 

інтерпретаційний потенціал художнього твору. Ідеться про 

«особливості самого тексту», «особливості того, хто сприймає» і ті 

«контексти, у яких текст виник і живе» [42, с. 18]. Водночас дослідник 

виходить на дуже важливу проблему тезаурусу читача: «Актуалізація 

інтерпретаційного потенціалу невіддільна від обґрунтованого 

сучасною онтологічною герменевтикою питання про переддосвід 

читача. Образно кажучи, почути голос твору може лише той, хто вміє 

слухати» [42, с. 18]. 

Як уже зазначалося, рецепція передбачає діалог між твором (автор) 

та читачем (реципієнтом). Саме через твір автор спілкується з читачем. 

Тож виникає парадигма: автор – твір – читач. Між автором і читачем 

безпосереднього зв’язку не існує, але важливою ланкою між ними є 

текст, який сприймається кожним з учасників цієї парадигми по-

своєму – автор подає результати свого світосприйняття у вигляді 

художнього твору, а читач інтерпретує їх відповідно до свого 

розуміння дійсності (декодує текст) – по суті, створює у своїй 

свідомості новий текст. У результаті маємо множинність прочитання 
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одного й того ж тексту залежно від кількості реципієнтів. Це і є 

співтворчість, спровокована твором.  

Із цього погляду, слушними є міркування Г. Сивоконя: «Письменник, 

якщо він справжній, каже й пише тільки про те, що його схвилювало, 

що збудило, що він хоче зрозуміти, хоче пізнати, а для того, щоб бути 

не самотнім у процесі пізнання, він повинен мати читача. І цей читач 

стає його співавтором, співпізнавцем. Таким чином, він сам мислить 

про те, як і автор. А істина – в кінцевому результаті» [165, с. 12]. 

Отже, художній твір знаходить своє продовження й остаточну 

реалізацію у сприйманні реципієнта, у його індивідуальній інтерпретації.  

 

1.2.   Інтерпретація літературного твору як розуміння і 

конотація художніх смислів 

Валерій Шевчук є не тільки Читачем давньоукраїнських текстів, а й 

їх Інтерпретатором. Його інтерпретація має декілька основних 

аспектів: художня творчість за мотивами та сюжетами давніх творів; 

переклади на сучасну мову давніх текстів (мовна модернізація текстів) 

з метою наблизити такий текст для сприйняття і розуміння сучасного 

читача, а також переклади латиномовних і польськомовних текстів 

давніх українських авторів із відповідними коментарями; літературознавча 

(дослідницька) інтерпретація давніх творів, яка передбачає вивчення, 

осмислення літературного набутку минулих століть. 

Така багатогранна інтерпретація має свою специфіку, вона є 

наслідком і результатом сприймання і розуміння давніх текстів. 

Оскільки вище вже було окреслено основні параметри естетичної 

рецепції, то на черзі мова про розуміння текстів. Як відомо, розуміння 

є ключовим поняттям герменевтики.  

Герменевтика передбачає індивідуальне (суб’єктивне) прочитання, 

осягнення тексту, яке спирається на попередній досвід реципієнта 

(того, хто сприймає). По суті, герменевтика – це «філософія читання», 

оскільки в процесі цього між автором та читачем (інтерпретатором) 

виникає діалог, спрямований переконати реципієнта у важливості 

порушених у творі тем, проблем, ідей. Через них можливо осягнути 

задум письменника, вони здатні викликати певні емоції, оцінні реакції 

тощо.  

Говорячи про розшифровку текстових смислів, як правило, 

застосовують такі поняття, як «інтерпретація» (лат. interpretatio – 

тлумачення, роз’яснення – «дослідницька діяльність, пов’язана з 

тлумаченням змістової, смислової сторони літературного твору на 

різних його структурних рівнях через співвіднесення з цілістю вищого 
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порядку» [112, с. 308]. Відтак розуміння є передумовою, яка програмує 

інтерпретацію, визначаючи таким чином її правила. На думку 

О. Потебні, «розуміння є повторенням процесу творчості у зміненому 

вигляді» [148, с. 151]. Поль Рікер називає розуміння мистецтвом 

осягнення значення знаків (символів), яке одна свідомість передає 

іншій, а інтерпретацію – тлумаченням знаків та текстів [153, с. 342]. 

Закономірно постає запитання: що взагалі означає слово «розуміти»? 

По-перше, щоб зрозуміти певне слово, необхідно «знайти» у свідомості 

уявлення предмета, означеного тим словом. По-друге, зрозуміти певне 

речення – це означає «почути» у свідомості думку, висловлену в реченні. 

Відтак розуміння є тлумаченням, розшифруванням якогось знака. 

Художнє слово якраз і є тим знаком. Зрозуміти текст – значить засвоїти 

низку думок, які між собою пов’язані. Здатний на розуміння той, хто вміє 

перетворювати образну мову на своє тлумачення. 

У зв’язку з проблемою інтерпретації та розуміння літературного 

твору варто докладно зупинитися на питанні герменевтичного ланцюга 

(або так званої герменевтичної тріади): розуміння, тлумачення, 

застосування. Найпершу стадію процесу розуміння, мить переходу від 

передчуття або передбачення до власне знання можна назвати 

першорозумінням або зрозумінням, яке автоматично переходить у 

розуміння. Далі розуміння художнього твору виявляється в його о-

мовленні (термін П. Білоуса) [20, с. 69]. О-мовлення постає у формі 

інтерпретації (пояснення, тлумачення). Інтерпретація, у свою чергу, 

веде до засвоєння тексту читачем (розуміння себе в Іншому, за Р. Бартом) 

та створенням власного тексту (як результату інтерпретації) за 

допомогою певних підсвідомих імпульсів, асоціацій тощо. 

Необхідна умова розуміння будь-яких фактів – достатні знання та 

життєвий досвід людини, які є ключовими компонентами цього процесу. 

Розуміння спирається на асоціативні зв’язки, що сформувалися 

попереднім досвідом, і є актуалізацією цих зв’язків. Від їх багатства та 

різноманітності залежить успіх розуміння.  

Розуміння тексту трактується як саморозуміння реципієнта, який 

може під час сприймання пройнятися духовним світом автора, а також 

за допомогою асоціацій по-різному тлумачити образи, мотиви тощо. 

Звернімося до трактування терміну «художня (літературна) 

герменевтика». С. Квіт визначає цю методологію як «теорію інтерпретації 

буття, котру автор моделює в художньому творі (кодуючи в системі 

образів), а реципієнт пізнає через цей твір (розкодовуючи ейдологічну 

систему). У вужчому – це теорія інтерпретації явищ мистецтва, виражена 

у творах мистецтва» [88, с. 22].  
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Слово «герменевтика» грецького походження, hermeneuein означає 

з’ясовувати, пояснювати. Загальновідомо, що свою назву герменевтика 

дістала від імені давньогрецького бога Гермеса, який був 

посередником між богами і людьми: він розтлумачував волю богів 

людям і доносив побажання людей до богів. Як зауважує М. Ласло-

Куцюк, «герменевтика виникла зі спроби вияснити смисл давніх 

текстів, які вже стали важкими для розуміння» [109, с. 25]. За її 

допомогою встановлюються подібності та відмінності між текстами, 

аналізуються особливості художньої мови, психологія героїв, їхні вчинки, 

роздуми, прагнення тощо. 

Варто підкреслити, що герменевтику слід розглядати у зв’язку з 

проблемою знання мови, розуміння, тлумачення, інтерпретації текстів 

тощо. З одного боку, герменевтика – це теорія розуміння, учення про 

розуміння та інтерпретацію текстів, що містять у собі смислові зв’язки, 

учення про передумови і засоби такого розуміння. У такому вигляді 

вона була розроблена в рамках історико-філологічної науки XVIII століття, 

хоч корінням своїм вона сягає давніших часів.  

Проблема тлумачення змісту тексту цікавила митців ще з 

античності та була пов’язана з алегоричною інтерпретацією міфів, а у 

філософії герменевтика виникла в епоху панування античної 

давньогрецької метафізичної думки (Аристотель «Про тлумачення»). 

У давньогрецькій філософії та філології – мистецтво розуміння, 

пояснення, інтерпретації багатозначних символів. Пізніше, у середні 

віки, герменевтика зазнала еволюції, як своєрідний прийом тлумачення 

текстів Біблії. Складовою частиною герменевтики є християнська 

екзегетика (екзегеза – роз’яснення викладення), яка зосереджувалась на 

тлумаченні Нового Заповіту, при якому той чи інший фрагмент 

тлумачився як буквально, так і, власне, у релігійному значенні. Така 

інтерпретація, яка отримала назву «алегоричної», пізніше була 

доповнена та розглядалася в рамках так званої чотирирівневої теорії 

інтерпретації, до якої входили: «історичне» (буквальне), «алегоричне», 

«моральне» та «анагогічне» (піднесене, містичне) тлумачення. 

Наприклад, якщо в Біблії йде мова про Єрусалим, то в буквальному 

сенсі йдеться про місто в Іудеї, в алегоричному – Церкву Христову, у 

моральному – душу віруючого, а в містичному – Царство Небесне (за 

Августином Блаженним). Відтак буквальний смисл священного тексту 

розповідає про минуле, алегорія навчає вірі, мораль наставляє, а 

прагнення людини відкриває анагогія (від ana – рух угору).  

Щодо подальшої ґенези теорії розуміння, то в неоплатоніків 

герменевтика – це інтерпретація творів давніх поетів, перш за все 
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Гомера. Особливого значення вона набула в протестантських теологів 

(як мистецтво істинної інтерпретації священних текстів) у їхній 

полеміці з католицькими богословами, які вважали неможливим 

правильне тлумачення Святого Письма у відриві від традиції, церковних 

уявлень. Із початком формування в епоху Ренесансу класичної 

філології, незалежної від теології, герменевтика виступає як мистецтво 

перекладу пам’яток минулої античної культури на мову живої сучасної 

культури. Загальнофілософську проблему герменевтики було поставлено 

в ранньому німецькому романтизмі Ф. Шлегелем та розроблено 

Ф. Шлейєрмахером (1768-1834 рр.) наприкінці XVIII – на початку 

XIX століття – протестантським теологом та філологом-класиком, 

одним із засновників філософської герменевтики в Німеччині.  

Звернімося до розгляду теоретичних підходів до проблеми 

інтерпретації та розуміння художнього твору в західноєвропейській 

герменевтиці. Усі підходи можна умовно поділити на декілька 

напрямів. 

Перший напрям пов’язаний із роботами Ф. Шлейєрмахера та 

В. Дільтея, у яких процес розуміння розглядається як спроба виявити 

індивідуальне мислення автора, збагнути його суб’єктивний світ. 

Відтак перетворення екзегетики в герменевтику та надання їй 

філософського статусу приписують Ф. Шлейєрмахеру, який вважається 

одним із творців герменевтичного методу і загальної (універсальної) 

герменевтики, що досліджує власне філософські питання. Саме 

Ф. Шлейєрмахер запровадив термін «розуміння» до філософської 

термінології та створив передумови для його вивчення. Він розглядав 

герменевтику як мистецтво розуміння, а не тлумачення того, що 

розуміють [105, с. 42]. На думку філософа, мистецтво герменевтики 

необхідне досліднику чи перекладачу текстів, щоб зрозуміти духовну 

індивідуальність автора через особливості стилю, мовлення, побудови 

фраз та побудови всього твору в цілому [105, с. 44]. 

Предметом герменевтики виступає перш за все аспект вираження 

(текст), а не зміст, тому що саме вираження є втіленням 

індивідуальності і дозволяє розкрити предметний зміст твору. Тому 

Ф. Шлейєрмахер відрізняв герменевтику, з одного боку, від діалектики, 

яка дозволяє розкрити предметний зміст твору, а з іншого – від 

граматики, яка не виявляє індивідуально-стилістичної манери твору.  

Крім того, цей німецький філософ виділив два типи інтерпретації: 

граматичну та психологічну. Перша відбувається у сфері мови, друга – 

спрямована в текст, тому здатна виявляти індивідуальні особливості 

автора. Інтерпретатор, у свою чергу, проймається духовним світом 
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письменника, намагається збагнути його, тобто наблизитися до 

адекватного сприймання твору.  

Щодо розуміння художніх творів, Ф. Шлейєрмахер констатував: 

«Жоден твір не може бути повністю зрозумілим, інакше як у 

взаємозв’язку з усім обсягом уявлень, з яких він походить, і через 

знання всіх життєвих стосунків як письменників, так і тих, для кого 

вони писали. Будь-який літературний твір належить до сукупного 

життя, частиною якого він є, також як окреме речення до всієї промови 

чи твору» [218, с. 129]. Учений пропонує усвідомлювати невичерпність, 

багатоманітність тлумачення, його «наближений» характер.  

Разом із тим, герменевтикою він вважав лише герменевтику смислу. 

Звідси єдина мета герменевтики – розкриття смислу. При цьому смисл під 

час граматичної інтерпретації у Ф. Шлейєрмахера більше нагадує зміст, 

власне сенс більше співвідноситься з «виявленням другого порядку 

смислу під час психологічної інтерпретації» [218, с. 129]. 

У контексті дослідження, у якому один із розділів має назву 

«Робота Вал. Шевчука над перекладами давньої української прози та 

барокової поезії як форма художньої рецепції» варто також звернутися 

до принципово важливої праці Ф. Шлейєрмахера «Про різні методи 

перекладу» (1813) [218]. Ця розвідка є концептуальною в ракурсі 

проблеми герменевтики перекладу. У ній автор, зокрема, досліджує 

широке коло питань, серед яких засадничими для концепції 

художнього перекладу у творчості Вал. Шевчука є думки про 

майстерність митця-перекладача, який ставить собі за мету 

проникнення в дух іншої мови, щоб зробити надбанням власного 

народу шедеври творчості іномовних поетів.  

Під таким кутом зору перекладознавча спадщина Вал. Шевчука 

набуває особливої актуальності, оскільки він, як ніхто інший, зумів 

відкрити маловідомий для сучасного читача величезний пласт 

полономовної барокової поезії, пов’язаної з іменами М. Стрийковського, 

М. Пашковського, Л. Барановича, І. Орновського, П. Терлецького, 

С. Симоніда, Д. Братковського, Л. Крщоновича та інших.  

Послідовником Ф. Шлейєрмахера в питаннях герменевтики був 

В. Дільтей (1833-1911), який розглядав герменевтику вже як 

методологічну основу для гуманітарних наук – «філософію життя». 

Його сприйняття умов розуміння текстів співвідноситься з думкою 

його попередника про розуміння автора краще, ніж він сам себе 

розумів, тобто інтерпретатор повинен усвідомити певні особливості 

індивідуальності автора тексту (характер, талант, естетичні погляди, 

світосприйняття тощо), які сам автор сприймав на рівні підсвідомості. 
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Для В. Дільтея розуміння тексту – це «об’єктивація життя» 

творчого індивіда, що можливо за умови розуміння – відчуття «чужого 

світу» [61, с. 235], світу іншого. Але, на відміну від свого попередника, 

тлумачення В. Дільтей переносить у сферу співпереживання (емпатії), 

що є одним із ключових моментів художнього сприймання. Розуміння, 

на думку вченого, реалізується в процесі переживання. Отже, В. Дільтей 

розширює традиції наукової християнської герменевтики Фрідріха 

Шлейєрмахера, розглядаючи предмет інтерпретації не лише як певний 

духовний та мистецький феномен, а також як інтуїтивний процес.  

Другий напрям, який звертається передусім до онтології, пов’язаний 

із роботами Мартіна Гайдеґґера (1889-1976) та Ганса-Ґеорга Ґадамера 

(1900-2002). Розуміння в концепції вчених інтерпретується як 

здатність осягнення, засвоєння реципієнтом можливостей буття. 

Публікація в 1927 році праці Мартіна Гайдеґґера «Буття і час» 

поклала початок новій фазі розвитку герменевтики в XX столітті, яку 

прийнято називати онтологічною. Його теоретична система розвивала 

попередні герменевтичні традиції, залучаючи також можливості 

онтології, феноменології та екзистенціалізму. Опрацьована М. Гайдеґґером 

онтологія «розуміючого буття» (екзистенції) cтановить філософське 

підґрунтя для нових концепцій інтерпретації літературного тексту, 

запропонованих у подальшому Г.-Ґ. Ґадамером та П. Рікером. Для цієї 

герменевтики інтерпретація тексту становить певний різновид 

розуміння; завдання герменевтики тут полягає не в розвитку механізмів 

розуміння, а в уточненні умов, за яких воно відбувається.  

Учений розглядає феномен тлумачення на розумінні світу: 

«Формування розуміння ми називаємо тлумаченням (…) Тлумачення 

екзистенціально ґрунтується на розумінні (…) Тлумачення – не 

прийняття зрозумілого до уваги, а розробка накиданих у розумінні 

можливостей (…) Ми відслідковуємо феномен тлумачення на 

розуміння світу, тобто на невласне розуміння, а саме в модусі його 

дійсності» [196, с. 148]. Тобто тлумачення, за М. Гайдеґґером, 

відбувається на основі нашого власного світорозуміння та 

світосприйняття, отже – на тлі нашої картини світу. Звідси розуміння 

та інтерпретація являють собою способи людського буття.  

М. Гайдеґґер вважав, що сутністю людського буття є мова, а 

сутністю мови – поезія. Фундаментальний для герменевтики принцип 

пошуку смислу особливого значення набуває в літературознавстві, 

оскільки саме в художньому творі «відбувається істина» як «приховане 

розкриття сущого» [196, с. 149]. Використовуючи структуру 

герменевтичного кола, М. Гайдеґґер вважає передумовою інтерпретації 
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наявність системи передрозуміння (тезаурусу), тобто наявність 

попереднього уявлення про досліджувальний образ. 

За допомогою герменевтики в пам’яті пробуджується розуміння 

забутих, утрачених знань, оскільки вона відтворює культурно-

матеріальну світоглядну спадщину предків через тлумачення символів, 

естетичних канонів, вчинків людей, що жили кілька століть тому; 

пояснює історичні події тощо. Ці концептуальні засади стверджує 

М. Гайдеґґер у праці «Навіщо поети?» [54], у якій він наголошує, що 

письменницька творчість вчить людину бути вільною, посилює 

бажання людини до вдосконалення, сприяє пізнанню глибин 

внутрішнього світу, тому літературознавець (вочевидь – і письменник) 

повинен під час інтерпретації твору знаходити вияви волі, фантазії, 

певні душевні імпульси, за допомогою яких має духовно збагачуватися 

людина.  

Ці думки німецького вченого можуть асоціюватися з рецепцією у 

творчості Вал. Шевчука, у якого знаходимо трактування означених 

вище модусів лабораторії письменника, серед яких у сприйманні 

давньоукраїнських пам’яток вихідним є художність, естетичне тло 

давнього твору. 

Пильніше придивимося до основних положень теорії Ганса-Ґеорга 

Ґадамера, для герменевтики якого інтерпретація тексту становить 

певний різновид розуміння. Найголовнішу герменевтичну умову він 

сформулював так: «Розуміння починається з того, що дещо звертається 

до нас і щось зачіпає» [52, с. 224]. У цьому контексті слушною є думка 

про співвідношення теорії розуміння з рецептивною естетикою, яка 

безпосередньо реалізовується за допомогою емоційної сфери реципієнта.  

Водночас у класичній праці «Істина і метод. Основи філософської 

герменевтики» (1960) Г.-Ґ. Ґадамер наголошував, що «для того, аби 

щось зрозуміти, треба це для себе витлумачити, але для того, аби щось 

тлумачити, треба вже мати певне розуміння про те, що буде 

витлумачене» [52, с. 327]. Отже, за Г.-Ґ. Ґадамером, кожна інтерпретація 

веде нас до розуміння.  

Учений також обґрунтовано вказував на основну передумову, яка 

забезпечує правильну інтерпретацію: «Кожне правильне витлумачення 

мусить зректися довільності осяянь та обмеженості непомітних 

розумових звичок і зосередити увагу «на самих фактах» [52, с. 224] 

(вочевидь, Г.-Ґ. Гадамер мав на увазі осмислені тексти). Далі автор 

зазначає, що «дійсний смисл художнього твору ніколи не буде 

вичерпаний до кінця; наближення до нього – нескінченний процес» 

[52, с. 225]. Ці думки цілком суголосні з інтерпретацією Вал. Шевчука. 
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Зокрема, письменник порівнює свою творчість із відомою притчею 

Г. Сковороди про пустельника і птаха. Пустельник приходить у сад і 

ловить птаха, але він так і залишається невпійманим. Пошуки істини, 

самопізнання – це «нескінченний процес», але Вал. Шевчук допомагає 

сучасному читачеві наблизитися до розуміння художніх моделей 

давнього письменства. 

Фундаментальною є також праця Г.-Ґ. Ґадамера «Поезія та 

філософія», у якій він наголошує на плідності герменевтики у вивченні 

поетичного і філософського мовлення [53, с. 264-271]. Із цього погляду, 

герменевтичний підхід у філософській белетристиці Вал. Шевчука, а 

також великого масиву поетичної перекладацької спадщини митців 

епохи Бароко, – є засадничим. 

Слід зазначити, що у своїх працях Г.-Ґ. Ґадамер наголошував на 

питаннях перекладу. Одним із ключових питань сучасної теорії 

перекладу, яка є однією з форм художньої рецепції, можна вважати 

питання, сформульоване в назві статті філософа: «До якої міри мова 

визначає мислення?» Герменевтичний підхід до тексту, на думку 

Г.-Ґ. Ґадамера, полягає в тому, щоб зосереджуватися не стільки на 

ступені перекладності тексту, скільки на ступені його неперекладності. 

Зате коли справжній поет передає вірші іншого поета своєю рідною 

мовою, то в результаті може отримати справжню поезію. «Але тоді це 

буде скоріше його власний вірш, – вважає Ґадамер, – ніж вірш 

попереднього автора» [51, с. 151]. Такі особливості перекладу 

знаходимо у творчості Вал. Шевчука, зокрема в процесі оприявнення 

ним української барокової поезії. Інтерпретатор творить почасти нові 

твори на різних рівнях: віршована адаптація, переклад-стилізація, 

переклад-трансформація тощо. 

Третій напрям у ґенезі художньої герменевтики пов’язаний з 

іменами Г.-Р. Яусса та В. Ізера – чільних представників Константської 

школи рецептивної естетики. Учень Г.-Ґ. Ґадамера Г.-Р. Яусс докладно 

розробив поняття і структуру естетичного досвіду, горизонту 

читацьких сподівань, його діалогічність у межах літературної 

герменевтики. Він стверджував, що «згідно з рецептивною естетикою, 

інтерпретація радше вимагає, щоб інтерпретатор прагнув контролювати 

свій суб’єктивний підхід, визнаючи горизонт, обмежений його 

історичною позицією. На цій думці ґрунтується герменевтика, яка 

відкриває діалог між теперішнім і минулим та вводить нову 

інтерпретацію в історичну серію конкретизацій змісту» [228, с. 38]. 

Відтак цінність методології Г.-Р. Яусса полягає в удосконаленні 

історичного розуміння ролі літератури. Далі автор тлумачить суть 
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механізму акту розуміння, складовими якого є: власне розуміння, 

інтерпретація та застосування. По суті, учений обґрунтував визначення 

так званої герменевтичної тріади. 

Якщо для Г.-Р. Яусса були важливі історично-соціальні аспекти 

інтерпретації літературного твору, то для В. Ізера головним стає 

розгляд моделі тексту, а також дослідження самого процесу читання. 

Ці думки знаходимо в його праці «Процес читання» [79, с. 349-367]. 

Учений прагне вичленувати в тексті передусім естетично значеннєві 

структури, які впливають на процес сприймання. В. Ізер свідомий того, 

що читання має суб’єктивний характер. На його думку, оцінки читача 

можуть не збігатися з письменницькими, тому читач може побачити у 

творі те, що не закладав автор. Ця теорія сформулювала образ читача 

як співтворця. Зазначимо також, що В. Ізер називав інтерпретацію 

базовим елементом процесу читання та визначив концепти тлумачення 

твору, якими можна скористатися під час рецепції. Назвемо деякі з 

них: 1)  активізувати читацьку уяву, яка збуджується виникненням 

образів та смислів у процесі розгортання тексту – речення за реченням; 

2)  бачити текст через перспективу, тобто знайти в ньому актуальність, 

а також мислити за допомогою розгалужених асоціацій «навколо 

тексту»; 3)  здійснювати відбір тексту в процесі читання (зокрема, 

такий відбір давноукраїнських пам’яток здійснює Вал. Шевчук); 

4)  реалізація читацького сподівання, сформованого на основі досвіду 

читача (потреба в «постійній ілюзії» при читанні, бо інакше текст 

залишиться непізнаним); 5)  варто зважати на те, що читання є 

відтворюючим процесом – це «співучасть у тексті»; 6)  враховувати, 

що в процесі читання враження викликаються подібністю текстуального 

та життєвого. 

Четвертий напрям пов’язаний із представниками структуралістської 

теорії Роланом Бартом та Жаком Деррідою (1930).  

Французький літературний критик, представник структуралізму 

Р. Барт (1915-1980) роглядав інтерпретацію як роширення текстового 

коду. Він одним із перших запропонував механізм читацької 

співтворчості та поставив читача в центр вивчення літератури. 

За теорією Р. Барта, читач виступає не споживачем тексту, а його 

творцем – у зв’язку зі зміненою природою художньої творчості. Крім 

того, у роботі «Задоволення від тексту» (1973) Р. Барт розробляє нову 

типологію текстів: «тексти, що пишуться» і «тексти, що зчитуються»; 

із першими складними відкритими текстами, які «пишуться» 

читачами, пов’язується вища насолода від читання.  
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Учений розглядав текст як плетиво, як гру, і вважав, що текст не є 

якась стала закрита структура, а певна рухома субстанція, простір, де 

немає початку і кінця, де вільно грають, взаємодіють певні коди. У 

цьому аспекті доречно зауважити, що Вал. Шевчук, наприклад, 

використовує Києво-Печерський патерик на рівні інтертекстуальної 

гри через травестування в романі «На полі смиренному», який є 

«текстом-грою» (за Р. Бартом), що інтуїтивно опановує читач-інтелектуал. 

Ж. Дерріда зауважував, що читання має відбуватися всередині 

тексту, не виходячи за його межі [59, с. 314]. Таким чином, не можна 

говорити про довільність тлумачення тексту реципієнтом, тому що 

текст задає все-таки певні параметри інтерпретації – мова, час 

творення, авторський задум тощо. Проблема полягає в тому, що 

повністю адекватна авторському задуму інтерпретація відбутися не 

може, адже при кожному новому тлумаченні змінюється суб’єкт 

(читач), який має свої смаки, рівень загальної культури, естетичний 

досвід тощо, про що йшлося в попередьому підрозділі.  

П’ятий напрям у розвитку художньої герменевтики пов’язаний з 

іменем Поля Рікера (1913-2005). У теорії вченого розуміння світу 

знаків розглядається як засіб для саморозуміння. На його думку, будь-

яке розуміння опосередковане знаками і символами. Під символом 

П. Рікер розуміє будь-яку структуру значень, де один смисл є прямим, 

первинним, а інший – непрямим, побічним, вторинним, який можна 

сприйняти лише опосередковано, через первинний смисл. Основний 

постулат П. Рікера – «символ примушує думати» [154, с. 22] – 

говорить про те, що символ спрямовує мислення до дійсності, яку він 

самостійно відкрити неспроможний.  

П. Рікер виокремлює три етапи розуміння літературного тексту: 

1)  аналіз змісту і форми твору; 2) процес читання, який зумовлює 

певну реакцію читача; 3) привласнення значення тексту (текст стає 

надбанням уяви та свідомості читача). 

Подібні думки щодо автономності тексту висловлював Еміліо 

Бетті (1890-1968) – італійський історик права та філософ, який теж 

розробив канони герменевтичної інтерпретації. Звернемося до цих правил, 

оскільки вони є засадничими у сприйманні художнього твору: 

1) автономія тексту (тобто текст є продуктом людського розуму; у ньому 

вже закладене активне начало, він уже хоче щось «сказати», тому 

необхідно поважати об’єкт, його автономію; 2) критерій тотальності чи 

когерентності (ми не можемо інтерпретувати текст у відриві від 

контексту); 3) критерій актуальності розуміння (герменевтика не 

може повністю елімінувати (усунути) свою суб’єктивність, особистісний 
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досвід і т. ін.); 4) адекватність розуміння (одного бажання зрозуміти – 

замало, має бути ще здатність розуміти) [12]. 

Таким чином, у контексті інтерпретаційної моделі дослідження 

варто наголосити, що завершенням процесу художньої комунікації і, 

власне, метою та мотивацією художнього сприймання є процес 

співтворчості, який передбачає такі засадничі принципи: 

1. Рецепція – це систематичне спілкування з художнім словом, 

яке має естетичну природу, тому до нього варто ставитися передусім 

як до естетичного явища. 

2. Теорія рецепції передбачає діалог між твором та читачем. 

Безперечно, такий діалог буде змістовним лише за умови, що твір 

сприйматиме естетично підготовлений читач. 

3. Характер рецепції залежить від особливостей реципієнта (його 

здібностей, фантазії, пам’яті, особистого досвіду, запасу життєвих та 

художніх вражень, культурної підготовки розуму та почуттів), 

об’єктивних соціально-історичних передумов (художньої традиції, 

громадської думки, мовленнєво-семіотичної умовності). 

4. Рецепція – це самовияв читача, тобто будь-яке сприймання не 

повинно залежати лише від думки автора. Так, Вал. Шевчук у низці 

інтерв’ю наголошує, що його читач – це передусім інтелектуал, 

людина-книжник світського характеру. 

5. Рецепція – це «текст-реакція, текст-відчуття, текст-доповнення, 

які дають змогу говорити про сприйняття як про тісне переплетіння 

процесів самоототожнювання, пізнання та оцінювання, що попри 

виразний індивідуальний вимір міцно вкорінені у певні історичні та 

соціокультурні концепти», – слушно зазначає М. Зубрицька [74, с. 8]. 

6. Читач є джерелом множинності відкритого тексту, який 

допускає нескінченну кількість прочитань. 

7. Художнє сприймання передбачає аксіологічний аспект 

співтворчості, тобто обов’язкові ціннісні орієнтири твору, небезстороннє 

ставлення читача до сприйнятого. 

8. Співтворчість – це оприявнення підтексту, який може 

«прочитувати» творчий реципієнт. Як твердить Г. Сивокінь, «підтекст – 

те, чого немає, але все-таки є. Підтекст завжди загадка, розгадування ж 

завше притаманне художній рецепції…» [165, с. 69]. 

9. Художній текст (за Р. Бартом) є грою автора з читачем. Отже, 

твір може бути зітканий з обробки, перевдягання, алюзій тощо 

(зазначимо, що гра як феномен творчого процесу була притаманна 

культурі епохи Бароко, яку всебічно досліджує та «присвоює» 

Вал. Шевчук). 
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10. Співтворчість – це можливість реалізувати творчі нахили 

читача відповідно до його здібностей.  

Художнє сприймання літературного твору підготовленим читачем 

розпочинається тоді, коли його смислова та естетична цілісність 

образу стають предметом розуміння та інтерпретації. Текст програмує 

у свідомості реципієнта потік асоціацій, емоцій та думок, які збагачені 

можливостями інтерпретації. Унаслідок цього читач виявляється 

творцем і власником додаткової інформації (конотації), що міститься в 

художньому творі. Під таким кутом зору рецепція та інтерпретація 

художніх творів – два взаємопов’язаних явища у творчості 

Вал. Шевчука. 


