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Аналіз художнього тексту як засіб залучення учнів до 
самостійної роботи з вивчення стилістичних 
особливостей літературного твору 

Достоїнства художнього твору для більшості учнів вичерпуються 
цікавістю сюжету, динамічністю викладу, для поетичних творів доладністю 
римованих рядків і ритмізованими повторами і не більш. Кваліфікований 
аналіз художнього тексту здатний відкрити очі учню на абсолютно невідомі 
йому глибини змісту твору, на засоби впливу на підсвідомість читача, які 
породжують ефект більш глибокого сприйняття, аніж те, що ввижалося не 
тільки читачеві, але навіть і автору. Для романтично настроєної, але значно 
більш нечисленної групи читачів-учнів процес "поверки гармонии алгеброй" 
може привести до певного розчарування, та для більшості буде відкриттям 
надзвичайно цікавої галузі літературознавчої діяльності, яку можна порівняти 
з пошуками видатними вченими маловідомих фактів у біографіях великих 
письменників, що звичайно привертають увагу широкої публіки. 

Підхід до аналізу художнього тексту ускладнюється існуванням різних 
точок зору на поняття його змісту. З одної позиції, зміст тексту – це те, що 
вбачає у творі сам автор. По-друге, зміст твору визначає сам текст, як такий, 
тобто йому властивий об’єктивний зміст, незалежний від створювача тексту і 
його споживача. І з третього боку, текст є те, що вбачає в ньому читач, те, що 
він зміг з нього здобути. 

Всі ці розбіжності необхідно трактувати перед учнями як чудову нагоду 
проявлення самостійного мислення і, певною мірою, збагачення наукового 
уявлення про твір, його автора, літературу взагалі особистими висновками 
учня, заснованими на його життєвому досвіді та його власних умовиводах. 

Розгляд явних і опосередкованих прийомів, вживаних авторами у 
художніх творах, слід провадити в порядку зростання складності сприйняття 
цих прийомів, а також у міру того, як збільшується кількість додаткових 
відомостей, необхідних для їх засвоєння. 

Так, наприклад, легко сприймається учнями непряме звуконаслідування у 
віршованих рядках, приховане у підборі відповідних звуків, однак більш 
тонкі алітерації та асонанси, такі, як у вірші О.Поупа "An Epistle to Miss 
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Blount on her leaving the Town after the Coronation", що мусять передати 
оживлення міського життя, вимагають спеціального підкреслення з боку 
викладача. 

 
She went from Op’ra, Park, Assembly, Play, 
To morning walks and pray’s three hours a day;  
To part her time 'twixt reading and bohea,  
To muse and spill her solitary tea,  
Or o’er cold coffee trifle with the spoon,  
Count the slow clock, and dine exact at noon... 

 
Для імітації бурхливості способу життя в місті застосовується сполучення 

наголошених складів з дзвінкими вибуховими приголосними (Op’ra, Park, 
Play). 

Вибудовування ряду абстрактних іменників за рахунок вживання їх у 
формі однини і без артиклів, написання їх з великої літери призводить до 
ефекту передачі безперервного кругооберту міського існування, 
одноманітного попри його динамічність. Ця одноманітність ще більше 
підкреслюється використанням чотирьох слів, у яких літера а реалізується 
чотирма фонетичними еквівалентами: [‘oprЄ], [pД:k], [Є’sembi], [plei]. 

Другий рядок являє собою разючий контраст із першим за їхніми 
лексичними та фонетичними характеристиками. Темп різко падає, 
подальший хід подій вимальовується довгими протяжними голосними 
(morning, walks, prayers, hours). Подовженість часу передається також завдяки 
обтяжуючим означенням до іменників (morning, walks, pray’s three hours a 
day). 

Наступний перелік сільських занять, що займає три рядка, логічно 
завершується сполученням, яке імітує позіхання (or o’er). Однакова позиція 
слова to на початку кожного з трьох рядків применшує різницю між його 
граматичними функціями і при цьому сприяє передачі монотонності 
сільського буття. 

Іншим способом підкреслюється монотонність у шостому рядку: він 
містить вісім односкладових слів, шість з яких наголошені. 

Таким чином, враження молодої дівчини, яка від’їжджає у сільську 
місцевість, у поезії передається читачеві більш проникливо завдяки 
різнорівневим художнім прийомам: фонетичним, лексичним, граматичним. 
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Вищевикладене є ілюстрацією викладацького підходу до інтерпретації 
літературного твору. 

Значну користь приносить і великий інтерес учнів викликає розгляд 
історичних і документальних джерел художніх творів з наступним аналізом 
змін, внесених автором у сюжет для досягнення більшої виразності, 
художності, соціальної загостреності твору. 

У зв'язку з цим цікаво навести приклад переказу подій, які реально мали 
місце, у творах видатного американського новеліста О.Генрі і великого сина 
Росії й України М.В.Гоголя. Відома історія в’язня-зломщика, якому 
пообіцяли звільнення, якщо він відкриє сейф з важливими документами. 
Невдаха зточив собі нігті для збільшення чутливості пальців і виконав 
завдання. Однак, його було ошукано, й свої дні він закінчив у в’язниці. В 
оповіданні "Навернення Джиммі Валентайна" О.Генрі прикрасив сюжет. 
Невловимий зломщик добровільно погоджується відкрити сейф з 
сентиментальних мотивів, при тому викриваючи себе. А поліція за це так 
само сентиментально прощає йому всі попередні гріхи. 

Інакше трактував життєву ситуацію М.В.Гоголь. Знайомі розповіли йому 
про дрібного чиновника, який понад усе мріяв про мисливську рушницю. 
Відкладаючи гроші протягом тривалого часу, він накопичив неабияку суму, 
придбав рушницю і в перший же вихід на полювання втопив її в болоті. Його 
відчай був такий великий, що його товариші по службі пожаліли його й разом 
купили йому нову рушницю. 

Як відомо, у повісті "Шинель" дрібний чиновник Башмачкин має потребу 
не в предметі розкошу – рушниці, а в шинелі, без якої він не може існувати. 
Пограбування й байдужість його оточення і представників влади призводять 
до його смерті. 

Зміни, внесені Гоголем у літературний сюжет відносно реального життя, 
дозволили вперше і з великою силою підняти тему маленької людини в 
суспільстві. Вся велика російська література, за відомим висловом, вийшла з 
"Шинелі". Аналогічний аналіз можна провести на прикладах переробки 
життєвих подій у творах О.Кобилянської "Земля", І.Франка "Борислав 
сміється", П.Мирного "Хіба ревуть воли, як ясла повні?" та ін. 

Такі передісторії створення літературних творів заохочують учнів до 
більш уважного їх прочитання, до пошуків глибинних сенсів у зовні, 
здавалося б, простих сюжетах і тим самим збагачують їх ерудицію, інтелект, 
здатність до самостійного мислення. 
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І взагалі, велике значення для розуміння авторського задуму, розкриття 
образів, якими він мислить, має загальна культура читача, його знайомство зі 
світовою літературою, традиціями, вічними темами, вічними героями, 
вічними образами. Серед останніх є універсальні, себто такі, що характерні 
для всієї світової літератури, є образи, які культивуються в певних 
літературних напрямках, відомі системи образів, притаманні певному 
митцеві. Всі ці міркування допомагають збагнути суть твору, яка завдяки ним 
може відрізнятися від тої, що виявляється при поверховому читанні. 

Безумовно, існують й інші форми діяльності, які заохочують учнів до 
спроб інтерпретувати художній текст, виділяючи в ньому лінгвістичні та інші 
засоби, які збагачують твір. Такі форми роботи повинні мати за мету 
здійснення утворюючої функції навчання. 

Завдяки вищезгаданим видам навчальної діяльності учні опиняються в 
колі міжкультурних порівнянь, що пов’язують знайомі й незнайомі форми 
вербального мистецтва. Технологія ознайомлення студентів з літературними 
прийомами з одного боку позбавляє літературу міфічного ореолу, по-
справжньому її демократизує, заохочуючи учнів до сміливого аналізу, 
надаючи можливість знайти в ній власні уподобання, переробити у своїй 
свідомості, наблизити її до себе, а з другого, таким чином учням 
прищеплюється повага до класичних зв’язків та сучасних втілень художнього 
мислення. 

 

 

 

 

 

 

 


