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РЕЦЕПТИВНА ЕСТЕТИКА ЯК ПАРАДИГМА  
ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА У ТЕОРЕТИЧНИХ  
ДОСЛІДЖЕННЯХ РАЙНЕРА ВАРНІНГА 

 
Рецептивна естетика та критика зародилася у ХХ столітті, хоча 

деякі аспекти її методології в рудиментарних проявах були відомі і 
раніше. Протягом відносно короткого проміжку часу цей вид літера-
турної критики отримав потужний розвиток і став в один ряд із найв-
пливовішими сучасними літературознавчими напрямами – “новою” 
критикою, міфологічною, феноменологічною школами, структураліз-
мом і деконструктивізмом. 

Мета дослідження полягає у з’ясуванні специфіки розвитку ре-
цептивного напряму в літературознавстві Німеччини в контексті роз-
витку світової науки про літературу. У статті критично опрацьовано 
маловідомий літературознавчий матеріал з історії розвитку рецептив-
ного напряму, визначено міру продуктивності використання методу в 
літературознавстві. 

Актуальність вивчення теми обгрунтовують нові можливості роз-
витку гуманітарних наук – суспільства знань, глобалізації літератури як 
мистецтва, а відтак і її теоретичного осмислення та інтерпретації. 

Об’єктом дослідження є рецептивна методологія, яку називають 
ще “критикою читацьких реакцій”, бо на перше місце її прихильники 
ставлять не текст, як це роблять “неокритики” та структуралісти, і не 
свідомі настанови автора, відбиті у тексті, які розшукують феномено-
логи, а реакції читача на останній. Читач розглядається рецептивними 
критиками як центр всього літературного процесу. Література для них 
починається, коли ми беремося до читання і закінчується на останній 
сторінці книги. Автором твору вони вважають не творця тексту, а 
його споживача, читача, бо він вносить у текст свій досвід, і сприй-
няття тексту є абсолютно суб’єктивним, відмінним від того, що вклав 
у художній задум автор. 

Предметом дослідження виступають роботи представника Конс-
танцької школи рецептивної естетики Р. Варнінга. 

Райнер Варнінг (нар. 1936) – професор Мюнхенського університе-
ту, фахівець з романської літератури і загального літературознавства. 
Серед теоретичних робіт щодо проблем рецептивних досліджень фахів-
ці виділяють статті Р. Варнінга “Функція і структура: Амбівалент-
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ність духовної гри” (“Funktion und Struktur: Die Ambivalenzen des 
geistlichen Spiels”) (1974), “Герменевтика, семіотика і рецептивна 
естетика” (“Hermeneutik, Semiotik und Rezeptionsдsthetik”) (1977). У 
центрі уваги літературознавця – “кон’юнктурні” теми, зв’язані з такими 
поняттями, як “інтертекстуальність”, “традиція”, “історичність”, 
“віртуальність”, що набувають нового звучання в світлі теорії Констан-
цької школи рецептивної естетики, співзасновником якої є Р. Варнінг. 
Як і інші представники цієї школи, Р. Варнінг розглядає художній твір 
як компонент системи, в якій він знаходиться у взаємодії з читачем, 
глядачем, слухачем. Теоретик рецептивної естетики звертає увагу і на 
соціологічний аспект ситуації інтерпретації, хоча в центрі його уваги 
знаходиться читач, його сприйняття творів. 

Аналізуючи ситуацію в літературознавстві, яка склалася в 60-70-
х роках ХХ сторіччя, Р. Варнінг підкреслює той факт, що теоретичні 
зусилля представників різних літературно-критичних шкіл рецептив-
ної орієнтації помітно вплинули на подальший хід розвитку сучасної 
науки про літературу. Простежуючи витоки рецептивної естетики, 
літературознавець розглядає етапи формування “альтернативного 
мислення”.1 Так він називає літературно-критичні напрямки, теорети-
ки яких зреклися спадщини класичних теорій автономії “естетичних 
об’єктів” і стали шукати нові підходи до художньої творчості. В під-
сумку, вважає Варнінг, їм вдалося подолати рамки вузького розумін-
ня лінгвістичних взаємозв’язків: “Рецептивна естетика не тільки 
винесла на розгляд ідею про функціональні особливості естетичного 
сприйняття образної структури твору, але і намітила шляхи, що 
дозволять дослідникам, традиційно заглибившись у теорію тексту, 
не випустити з уваги читача”.2 

Якщо структуралізм, пише літературознавець, все ще близький 
до традиційного розуміння процесу інтерпретації як виявлення укла-
деної в творі абсолютної художньої цінності, то семіотичні теорії вже 
розглядають текстуальну стратегію як систему інструкцій, адресова-
них читачеві, образ і модель якого формується текстом незалежно і 
задовго до емпіричного процесу читання. При цьому Р. Варнінг поси-
лається на У. Еко, який вважав, що “семіотика виявила себе як нова 
форма культурної антропології, соціології, критики ідей і естети-
ки”.3 В книзі “Відкритий твір” (1962) італійський літературознавець 
порушує ряд важливих літературознавчих проблем. Серед них – про-
блема множинності, полісемії в літературі і мистецтві, проблема взає-
модії між читачем і текстом. 
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Багато в чому поділяючи семіотичну концепцію “текстуальної 
компетенції” читача, розроблену У. Еко, Р. Варнінг пише, що воло-
діння мовою, якою написаний художній твір, не зводиться до розу-
міння читачем лексичних значень слів. В основі “текстуальної ком-
петенції” лежить не “словник”, а “енциклопедія”. Німецький літерату-
рознавець вживає термін “енциклопедія” в максимально широкому 
розумінні – як повний обсяг пам’яті того чи іншого культурного спів-
товариства. Енциклопедична компетентність має інтертекстуальний 
характер (вона передбачає знання текстів і знання світу) і є основою 
інтерпретації твору. 

Р. Варнінг припускає при цьому зіставлення актуального і віртуа-
льного “горизонтів очікування” читача зі стратегією тексту. Він вважає 
можливим розглядати “розкріпачену” функціонально-семіотичну мо-
дель “відправник – послання – одержувач” як базову і для рецептивно-
естетичних досліджень. “Справді, – пише літературознавець, – історія 
рецептивної естетики нерозривно зв’язана з бурхливим розвитком се-
міотики, чия постановка питань зберігає тривку актуальність і на 
сьогодні. Розгляд літератури з урахуванням читацького сприйняття 
допомагає подолати односторонність чистої семіотики коду”.4 

Естетична сфера людських стосунків не є ділянкою знань або пе-
реконань. Це сфера думок, “уявностей”, “нестійка ділянка примхи” і 
смаку. Смак (його наявність або відсутність, міра його розвинутості) 
припускає культуру сприйняття, культуру емоційної рефлексії естетич-
них вражень. Розробляючи основні принципи рецептивної естетики, Р. 
Варнінг виходить з твердження, що поняття “текст” і “твір” – не си-
ноніми: текст – матеріальний носій художніх образів, він стає твором, 
коли його читають. Читач має справу перш за все з текстом, динаміка 
творчого процесу у внутрішньому світі автора йому недосяжна. Текст є 
тієї базою, на якій відбувається сприйняття і тлумачення твору.  

Таким чином, висловлювання читачів у літературознавчому до-
слідженні виявляються немовби системою дзеркал, що відбиває худо-
жні світи. Сам твір виступає в ролі дзеркала, в якому читач бачить, 
впізнає або не впізнає себе. В суміжних науках художня література – 
засіб для усвідомлення, формування особистості читача, характерис-
тики тієї чи іншої категорії читачів: “Соціологів, психологів, книгозна-
вців насамперед цікавить людина з книгою в руках, її запити, інтере-
си, потреби; філолога притягує книга в руках людини, внутрішні 
“готовності” твору до впливу на читача”.5 

З моменту свого заснування рецептивна естетика потрапила під 
перехресний вогонь критики різного спрямування. Відповідаючи сво-
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їм опонентам, Р. Варнінг не заперечує того факту, що рецептивна ме-
тодологія теоретично вразлива, оскільки важко й практично неможли-
во з достатьньою вірогідністю визначити естетичний вплив твору на 
читача, виявити, говорячи словами Р. Варнінга, “суб’єктивний дода-
ток сприймаючого до сенсу слів, що сприймаються”.6 Між тим літе-
ратурознавець вважає, що, ігноруючи читача – його внутрішній світ, 
душу, яка міркує і відчуває, – неможливо на науковій основі комплек-
сно охарактеризувати смислову й естетичну специфіку художнього 
твору. Тому Р. Варнінг все ж виступає за рецептивний підхід, що до-
зволить вивести літературознавчий аналіз на якісно новий рівень. Для 
цього, на думку критика, необхідне включення в область літературо-
знавчого дослідження як авторське самовираження у творі, так і 
“читацькі переживання”, “читацькі реакції” на нього. 

Зауваження Р. Варнінга про недосяжність творчого процесу у 
внутрішньому світі автора видається оригінальним і багато в чому 
дискусійним. Воно також указує на методологічні відмінності таких 
близьких критичних шкіл, як рецептивна, семіотична і феноменологі-
чна. Справа в тому, що критики-феноменологи (Ж. Кулі, Дж.Х. Міл-
лер та ін.) вважали, що аналіз тексту дає можливість проникнути у 
“творчу лабораторію” автора, в його свідомість.  

Р. Варнінг пише про те, що ми не в змозі поки описати в усій пов-
ноті зв’язки творчого процесу з формально-змістовною специфікою 
тексту, але про наявність таких зв’язків говорить і здоровий глузд, і 
практика аналізу творів, і деякі теоретичні докази. Комунікативно-
семіотична модель створення твору в цілому організує форму і зміст 
тексту, його естетичну специфіку і стає визначальним чинником впливу 
на читача. Звичайно ж, помилкою було б стверджувати, що текст твору 
завжди містить достатньо інформації для реконструкції процесів визна-
чення, переоцінки і катарсису. Він може лише частково віддзеркалюва-
ти суттєвості, що стоять за ним, але все-таки судити про них дозволяє. 
Оціночні позиції читача зв’язані, безумовно, з естетичною своєрідністю 
текстів. А значить, описуючи читацькі реакції на змістовні “аномалії” 
тексту, можна щільно наблизитися до тих унікальних перетворень пере-
живання, що складають художню суть конкретного твору. 

Не менш важливу роль, ніж семіотичний аспект, зв’язаний з най-
важливішою функцією мистецтва – з функцією визначення, в худож-
ньому творі відіграють аспект естетичний і, відповідно, естетична 
функція. Під естетичною функцією того чи іншого предмета з самого 
початку розуміється його спроможність впливати на наші почуття 
поза раціональним розглядом причин цього відчуття, тобто естетична 
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функція “відкриває шлюзи” для уяви, а після цього “править” написа-
не. Тому з певною часткою умовності Р. Варнінг пише про те, що ху-
дожній твір можна вважати знаком, що відбиває авторське пережи-
вання, а також процес його об’єктивації і осмислення читачем. Оста-
точний текст твору являє собою фіксацію цього глибинного процесу, 
його матеріальний слід, звернутий до сприймаючого суб’єкта.  

Розгляд літератури в рецептивно-семіотичному ракурсі, вважає 
Р. Варнінг, дозволяє говорити про принципове зрушення у парадигмі 
літературознавства, якому сприяли, не в останню чергу, фундамента-
льні штудії представників Констанцької школи рецептивної естетики. 
Змінність сенсу твору залежно від його рецепції, суб’єктивність про-
читання тексту – ці ідеї німецьких рецептивних критиків останньої 
чверті ХХ сторіччя відбивали зміни в підходах до літератури, що від-
буваються у всьому світі.  

Р. Варнінг вважає, що поняття “читацькі реакції” не слід розумі-
ти вузько: в нього входить будь-яка емоція, викликана будь-якими 
обставинами при читанні тексту. І філософська думка, і любовне пе-
реживання, і політичний відгук – усі ці читацькі реакції в тому разі, 
якщо вони висловлені, засвідчені, зафіксовані як конкретні відгуки на 
прочитане. Читання – творчий, точніше, співтворчий процес. Сприй-
няття твору вимагає не тільки роботи уяви, пам’яті, але і особливої 
роботи “зв’язування”, завдяки якій те, що читається, не розсипається 
в свідомості на купу окремих незалежних кадрів і вражень, що забу-
ваються, а міцно з’єднується в органічну і цілісну картину життя. 

Читацька реакція, за Варнінгом, має комплексний характер, пору-
шуючи і об’єднуючи всі сфери внутрішнього світу людини: фізіологію, 
моторику, психіку, інтелект. Для детальної характеристики читацьких 
реакцій літературознавець використовує поняття “комунікативна дина-
міка”: читацька реакція продовжується в часі, продукуючи на базі од-
них моторних, фізіологічних, психічних і інтелектуальних актів все 
нові й нові.7 Таким чином, вважає Р. Варнінг, стан внутрішнього світу 
автора, відбитий у художньому творі і об’єктивований у процесі його 
створення, знаходить відгук у читачеві. 

Однак рецептивна естетика не може зупинитися на простій конс-
татації враження і пропонує ті чи інші конкретні підстави для естети-
чного почуття – релігійно-метафізичні, гносеологічні, етичні, соціаль-
ні, ідеологічні, аксіологічні. Інакше кажучи, рецептивна естетика роз-
глядає факт естетичного ставлення до твору як породження їхньої 
глибинної причини. Художній текст, функціонуючи водночас і як 
окремий твір, і як частина єдиного цілого, що називається літерату-
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рою, вступає в “діалогічні стосунки” не тільки з читачем, але і з інши-
ми текстами.  

Підкреслюючи відкритість кордонів тексту, його співвідносність 
(іноді через іронію і заперечення) з творами інших авторів і епох, ре-
цептивні критики розглядають художній твір у синхронічному пере-
тині літературної продукції в конкретний історичний момент. Текст є 
подібним моделі борхесовського Алефа, чарівного дзеркала, що кон-
центрує в собі безліч точок простору, і відбиває все у Всесвіті. Однак 
для того щоб, наприклад, “семіотичний анклав” авангардного і експе-
риментального мистецтва став зрозумілим читачеві, повинна існувати 
внутрішня мережа культурних асоціацій, наявність якої дозволяє до-
сягати певного розуміння: “Будь-яка мова – алфавіт символів, який 
припускає, що у співрозмовників є якесь певне спільне минуле”.8 

Р. Варнінг у статті “Рецептивна естетика як парадигма літе-
ратурознавства” вказує на зв’язок рецептивної естетики не тільки з 
семіотикою, але і з психоаналізом. Незважаючи на відмінності в пози-
ціях і підходах, рецептивні критики, семіотики і психоаналітики з 
різних точок зору описують один і той же феномен, вважає Р. Вар-
нінг. Він пише про те, що найбільшою пояснювальною силою при 
практичному дослідженні художнього твору володіє психоаналітична 
концепція катарсису. В статті літературознавець докладно розкриває 
цю концепцію. На його думку, літературознавство відстає від сучас-
них досягнень психології емоцій. Як і Г.Р. Яусс, Р. Варнінг у цьому 
зв’язку високо оцінює значення праць З. Фрейда (особливо його стат-
тю “Поет і уява”) для розуміння і осмислення проблем естетичного 
досвіду читача. 

Питання про зв’язок рецептивних концепцій творчості з психо-
аналізом, поставлене, але глибоко не досліджуване Р. Варнінгом, є 
дуже важливим. Цілком очевидно: якщо рецептивні естетики і крити-
ки в центр уваги ставлять читача, то вони повинні мати на увазі і його 
психологію. Однак німецькі літературознавці, включаючи Г.Р. Яусса, 
В. Ізера і Р. Варнінга, цікавилися не стільки психологією сприймаю-
чої твір особи, скільки її соціокультурною орієнтацією, нагадуючи 
цим критиків-герменевтиків. Цю очевидну прогалину в теоріях назва-
них вчених і в німецькому літературознавстві в цілому намагаються 
заповнити їхні американські колеги, представники так званої школи 
літературної критики м. Буффало, перш за все Н. Холланд і Д. Блейх. 

Естетичне, що розуміється як “емоційна рефлексія”,9 є основою 
для сприйняття і розуміння художнього твору. Так, афект скорботи в 
житті – переживання моральне і цілком духовне, але первинне і без-
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посереднє, що заволодіває людиною, яка від горя може втратити кон-
троль над собою. Для повідомлення про своє горе йому достатньо 
первинної знакової системи (мови). Почуття ж, що висловлюється в 
елегії, створеній з приводу втрати, – переживання вторинне і опосере-
дковане (зокрема, опосередковане жанровою традицією написання 
елегій). Це “очищення” афекту скорботи в катарсисі емоційної рефле-
ксії вимагає від автора творчої упевненості, тобто одухотвореного 
оволодіння своїм емоційним життям і, як наслідок, звернення до вто-
ринної знакової системи – художньої мови елегічної поезії.  

За Варнінгом, всяке переживання ціннісне, воно полягає в тому, 
що явище здається таким чи інакшим, тобто набуває для суб’єкта пев-
ної “уявності”. Естетична діяльність митця полягає в переоформленні 
цих уявностей, або, інакше кажучи, у створенні нових образів життя, 
нових форм його сприйняття в уяві. Метою мистецтва є передати 
“відчуття” речі як бачення, а не як упізнавання, тому створення 
“духовної реальності” уявного світу виступає необхідною умовою 
твору. Р. Варнінг стверджує, що без цього жодна семіотична діяль-
ність укладання текстів не набуває художньості.Так само, як і жодна 
гра уяви без її семіотичного фіксування в текстах, що не належать до 
сфери мистецтва. Р. Варнінг не зводить естетичну діяльність до семі-
отичної. Зовнішня або внутрішня (уявна) відтворюваність є необхід-
ною характеристикою знакової поведінки. Естетична діяльність, на-
впаки, не припускає відтворюваності, оскільки не зводиться до прос-
того створення, а є творінням, безпрецедентним створенням.  

Навіть фіксування у творі літератури або живопису історичної 
особи є не простим відтворенням, а створенням його аналогу, наділено-
го семіотичною значущістю і естетичним концептуальним смислом. 
Наприклад, особистість героя виявляється субституцією, заміщенням 
первинної реальності історичної людини реальністю вторинною, уявно 
створеною і емоційно відрефлектованою. Граючий Гамлета актор, на-
приклад, не може повністю ідентифікувати себе з Гамлетом тому, що не 
має абсолютно точного уявлення про те, який є власно принц Данський. 
Він постійно відчуває себе, тобто своє тіло, свої емоції і свій дух як ана-
лог Гамлета і тому зображує те, чим він сам не може бути. Щоб надати 
конкретності ірреальному персонажу, актор повинний ірреалізувати 
себе, через що реальність його тіла зводиться до аналогу Гамлета з тим, 
щоб через цей аналог ірреальний образ отримав можливість дійсного 
явища: “Якщо видумане робить можливою нашу самоірреалізацію сві-
ту тексту з метою гарантувати ірреальність тексту, то наша реак-
ція на цей зображений світ структурно набуває рис події”.10  



208 

Аналізуючи основні поняття рецептивної теорії, Р. Варнінг при-
ходить до такого висновку: естетичний зміст емоційної рефлексії на-
буває творчої уяви в мистецтві образної форми: не вимислу відносно 
навколишньої дійсності (це було б неправдою), а “вимислу” принци-
пово нової реальності. При цьому зовнішня адресованість літератур-
ного тексту (присвяти, звернення до читача), вважає Р. Варнінг, для 
мистецтва факультативна і зовсім не характеризує його художню спе-
цифіку. Для рецептивного критика важлива естетична (внутрішня) 
адресованість, яка полягає в тому, що твір – в силу умовної замкнено-
сті і зосередженості свого уявлюваного світу – вміщає в собі уготова-
ну читачеві внутрішню “точку зору”, з якої цей світ тільки і відкрива-
ється у всій своїй цілісності. 

Істотним складником рецептивної естетики є коло герменевтич-
них проблем, що немовби перекидає міст від структури твору до ре-
ципієнта. В статті “Рецептивна естетика як парадигма літературо-
знавства” Р. Варнінг критикує прив’язаність прибічників філософсь-
кої герменевтики і феноменології до культурних традицій минулого 
сторіччя, що поставила університетське літературознавство як науку 
ХХ сторіччя у скрутне становище. Вчений наводить слова Е. Штайге-
ра: “Незвичайна справа з літературознавством. Хто ним займаєть-
ся, випускає з уваги або науку, або літературу. Якщо ж ми, однак, 
готові вірити в такі речі, як літературна наука, то тоді нам слід 
наважитися вибудовувати її на ґрунті, відповідному сутності по-
етичного”,11 – пише швейцарський літературознавець в роботі 
“Мистецтво інтерпретації” (1955). 

Р. Варнінг міркує над причинами зростаючого віддалення і від-
чуження університетського літературознавства від літератури свого 
часу. Він констатує факт “безпорадного замовчування” останньої, 
оскільки “рятуючи класику”, літературознавство ігнорувало поступа-
льний розвиток літератури в ХХ сторіччі до модерну і авангарду (в 
невелике число винятків входять, вважає Р. Варнінг, тільки Теодор В. 
Адорно і Хуго Фридрих).  

Р. Варнінг прагне ліквідувати в теорії і історії літератури всякий 
нормативний сенс в понятті класичного, піднімаючи проблему визна-
чення горизонтів традиції, що залишаються протягом декількох тися-
чоліть незмінними. Його “повстання” було направлене проти визначен-
ня Г.Г. Гадамером класичного. Духовно-наукове розуміння, за Гадаме-
ром, слід пояснювати не як науковий метод, спрямований на вивчення 
певного об’єкта, а як деяке екзистенціальне явище: “Розуміти, – зна-
чить, насамперед, зрозуміти в даній галузі самого себе, і лише потім – 
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виявити думку іншої особи з цього питання”.12 Звідси витікає, що ін-
терпретатор не повинен заглушати, переборювати власне буття, свою 
власну “історичність”, забобони, які в ній ховаються, упередження і 
обмеженість. Навпаки, в інтересах максимального осягнення об’єктив-
ної сутності свого предмета (художнього твору) інтерпретатор повинен 
вносити всі ці риси своєї особистості в процес розуміння. Зрозуміти 
текст, за Гадамером, – означає “застосувати”, “прикласти” його до су-
часної для інтерпретатора (реципієнта) ситуації, відповідно, як юрист 
“застосовує” (конкретизує) закон, а теолог – Писання. 

Концепція Г.Г. Гадамера носить, як вказує Р. Варнінг, подвійний 
характер. З одного боку, розуміння, що визначається ним як самови-
раження інтерпретатора за допомогою документальних свідоцтв ми-
нулого досвіду, віддаляється від романтичного суб’єктивізму. На про-
тивагу уявленню про “таємничу спорідненість душ” автора і його 
інтерпретатора Г.Г. Гадамер висуває вимогу участі їх обох у загальній 
справі занурення в “загальний сенс” і саморозуміння, що виникає на 
цій основі. 

З іншого боку, “сенс” не стає для Г.Г. Гадамера предметом суво-
ро наукового аналізу, оскільки дослідник принципово відкидає сайєн-
тизькі методи дослідження, теорію і метамову науки. Полемізуючи з 
видатним філософом, Р. Варнінг ставить питання таким чином: яким 
обставинам ми повинні бути вдячні за те, що в культурній пам’яті 
залишилися Конфуцій, Бах, Гете? Значущі імпульси, глибокі думки, 
грандіозні творіння існували повсюди у світі, але тільки в небагатьох 
виняткових випадках на їхню долю випадала “вдача” опинитися іден-
тично збереженими. Значні тексти, не зведені в ранг великої традиції, 
були витіснені, забуті, заступлені іншими або замінені.  

З творами, подібними текстам Гомера і Геродота, ми можемо 
існувати в безпосередньому діалозі. Вони для нас вищою мірою при-
сутні. Час у просторі такої традиції вимкнутий. Тексти співіснують 
один з одним у вічній сучасності і продовжують справляти на нас свій 
життєво могутній вплив: “Вічний в собі, сучасникам завжди сучас-
ний”.13 Р. Варнінг відзначає, що в формулюваннях, подібних цим, зву-
чать відголоски деяких літературно-теоретичних концепцій початку 
ХХ сторіччя. Наприклад, Т.С. Еліот казав в 1917 році про всю євро-
пейську літературу, починаючи з Гомера, як про “одночасний поря-
док”, і він вважав найважливішим обов’язком критиків “охороняти 
традицію – де є гідна традиція”.14 

У ХХ столітті з’явилася велика кількість літературних шкіл і 
течій різної методологічної орієнтації, але всі вони поділяються на 
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два основних напрямки – сайєнтизькі (структуралізм, постструктура-
лізм, семіотика та деякі інші) і гуманістичні (або антропологічні), 
найяскравіше подані феноменологічною й рецептивною критикою. 
Сайєнтисти переконані, що художня творчість може бути науково 
поясненою і зводять поняття “література” до поняття “текст”, що до-
зволяє визначити їх як текстологів або текстоцентристів. Структуралі-
сти і “формалісти”, зокрема американські “нові критики”, а пізніше – 
деконструктивісти, віртуозно працюючи з текстами, багато зробили 
для сучасного розуміння багатотонального художнього слова. Вони 
розробили оригінальні методики аналізу текстів, які широко застосо-
вуються не лише в науці про літературу, а й y її викладанні.  

Одним із найпопулярніших методів у підході до художньої твор-
чості став відомий метод “пильного прочитування” текстів, розробле-
ний “новими критиками”. Методичні новації у навчальних програмах 
призвели до того, що у школах і університетах розгорталося самостій-
не “виробництво” знань (текстові аналізи під знаком дидактики). 
Впровадження у практику цих тенденцій на початок 70-х рр. сприй-
мається як протагоністами нових методів, так і захисниками традиції 
як наукова зміна парадигм або епістемологічний перелом, а в ейфори-
чній риториці 1968 р. – як культурна революція. 

Але навіть під час свого розквіту ці літературознавчі напрями 
піддавалися різкій і частіше за все – справедливій критиці. Зміна літе-
ратури як об’єкта дослідження текстом спрямована на дослідження 
акту читання як домінуючого аналога того, як ми усьому надаємо 
змісту. Бажання аутентично виявити авторський намір, яке лунало в 
аудиторіях і лекційних залах, призводило до дослідження душі автора 
чи структур його свідомості – задачам, які мають лише спекулятивне 
рішення. 

Докори опонентів сайєнтизьки зорієнтованих критиків зводили-
ся до того, що неприпустимо розглядати літературу тільки як текст, 
який дійсно піддається суворо науковому дослідженню, – слід також 
враховувати його непередбачуване сприйняття читачем. Саме фено-
менологічні та рецептивні критики звернули увагу на “людський фак-
тор”, як, на їхню думку, найважливіший в художній творчості. У той 
час як представники психоаналітичної критики вбачали у творах ви-
раз прагнень автора, прояв його несвідомої поведінки, феноменологі-
чні та рецептивні критики досліджують свідомість “суб’єкта, який 
сприймає”, тобто читача. 

Таким чином, поява та інтенсивний розвиток гуманістичних те-
чій у зарубіжному літературознавстві було реакцією на очевидні не-
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доліки сайєнтизьких методологій, які не приділяли уваги ані особис-
тості автора, ані особистості читача і оцінювали текст як щось авто-
номне і таке, що розвивається самостійно. Рецептивні дослідження Р. 
Варнінга викликали розвиток постструктуралістської думки у Німеч-
чині, сприяли появі численних культурологічних досліджень, активі-
зували психоаналітичну, марксистську, феміністичну критику рецеп-
тивних положень.  

Перспективою дослідження є розглянути рецептивну естетику в 
порівнянні з іншими критичними напрямами, наприклад, проаналізу-
вати тенденцію сполучати рецептивні підходи до літератури з психо-
аналітичними в літературознавстві Німеччини і США. 
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