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Анотація
У статті зроблено огляд різних підходів до аналізу художнього тексту, 

включаючи структурно-семіотичну і риторико-герменевтичну парадигми. Особливу увагу 
приділено лінгвопоетичному підходу і категоріям літературності та неоднозначності, 
розглянуто специфіку поетичної функції і її співвідношення з референцією, проаналізовано 
концепції Р. Варта. Р. Якобсона, У. Еко, З.Я. Тураєвої.

Анотація англійською
The article highlights different approaches to fiction text analysis taking into account 

structural-semiotic and rhetorical- hermeneutical paradigm. Special attention is given to linguistic-
poetic approach and the categories of literarity and ambiguity. Specific relations of poetic function and 
reference are considered Well-known theories of Roland Barthes, Roman Jacobson, Umberto Eko, 
Zinaida Turayeva are discussed.
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 Дослідженням прозового художнього тексту займаються різні філологічні 
дисципліни, виходячи з невичерпного багатства художнього твору, поетика (загальна, 
історична, контрактивна, жанрова, структурна), риторика, наратологія, філологічна 
семіотика, історія літератури, психологія творчості, естетика, стилістика (літературна, 
структурна, жанрова, семіостилістика) тощо [2, c.122]. Численними є методики 
аналізу історико-хронологічне дослідження форми та змісту художнього твору, 
синхронічне дослідження структурних типів художнього універсуму. компаративний 
аналіз основних жанрових форм: аналіз може проводитися з формально-структурного, 
тематико-сюжетного, семантичного, функціонального, семіотичного, генеративного, 
когнітивного, підходів тощо. Можна сказати, що більшість напрямків вписується в рамки 
двох основних парадигм - структурно-семіотичної (російський формалізм, празький 
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та американський структуралізм, французький структуралізм та постструктуралізм 
(праці Р.Барта. А.-Ж.Греймаса, Ж.Дерриди. Ю.Кристєвої, Ю.Лотмана, Ж.Моліньє, 
Я.Мукаржовського, Ю.Тинянова,  Р.Якобсона й інш.) з їх установками на виявлення 
структур, структурних та інтертекстуальних відношень) та риторико-герменевтичної 
(Р.Будагов, В.Виноградов, Г.Гадамер, О.Потебня, Ф.Растьє, Л.Шпіцер), скерованої на 
виявлення «внутрішньої форми» твору, образності, основних художніх категорій, 
індивідуального стилю, інтерпретаційного аспекту. Так, якщо поетика досліджує 
будову літературних творів та систему їх естетичних засобів, то стилістика більше 
цікавиться виразними можливостями власне мови, що знаходять своє застосування у 
художньому тексті, проблемою вибору . У той же час стилістика жанрів більше скерована 
на ракурс текст - літературний контекст (див., напр.: [3, с. 8]. Якщо теоретична поетика 
розробляє системи літературних категорій, зосереджуючись на їх понятійно-логічному 
аналізі, то історична поетика вивчає походження та розвиток цієї системи [5, с. 7]. 
Нові лінгвістичні підходи дозволяють аналізувати художній текст з позицій розумово-
мовленнєвої діяльності, з урахуванням текстової єдності екстра-та інтралінтвістігчних 
факторів, особливостей художнього дискурсу, дослідження мовленнєвої схеми тексту 
як жанрово-композиційного стандарту, входження художнього твору в культурний 
контекст, його інтертекстуальних ознак тощо. Отже, становлення понять «текст» і 
«дискурс» відкрило можливості вивчення більш «ємних» одиниць мови і мовлення, 
їх семантики, граматики, структури, функцій, прагматики. Такий підхід дозволив 
по-новому подивитися на деякі категорії, що завжди вважалися граматичними, в плані 
їх текстової ознаки (напр.. категорія модальності). Однак основне питання стосовно 
літературного твору, що завжди було в центрі уваги французької філології, - це 
визначення того, що саме робить з певного мовленнєвого утворення витвір мистецтва, 
а отже, питання літературності.

У своїх найістотніших рисах творчість людини визначається як «виробництво 
певного оригінального продукту для комунікативної мети» [4, с. 128], при цьому 
два основні компоненти творчості - оригінальність і комунікація - певною мірою 
заперечують один одного, створюючи при цьому нерозривне коло. Мистецтво 
- різні види творчої діяльності, пов'язаної з досягненням естетичного ефекту [1, с. 
38], отже, особливого змісту набувають дослідження художніх явищ як у плані 
виражально-експресивному, так і в комунікативно-рецептивному (напр., створення 
концепту «архічитача» як абстрактної суми всіх потенційних читачів у концепції 
М.Риффатера). Поетична мова як будь-яка мовленнєва поведінка є невипадковою 
та цілеспрямованою, тим більше, що письмовий текст є формою фіксації мовлення, 
перетвореною формою спілкування. Відповідність між засобами, що використовуються, 
та бажаним ефектом, тобто заданою метою, є проблемою, що все більше зацікавлює 
дослідників художньої комунікації. При цьому лише оригінальний підхід, неповторний 
погляд на світ, застосований автором тексту, дає змогу читачу побачити смисл та красу 
твору. З іншого боку, література - це перш за все особливе використання мови [6, с. 37]. 
Художній текст - це особлива «ціла структура», яка вже є самодостатньою, скерованою 
на саму себе, а внутрішньо притаманною, невіддільною властивістю будь-якого 
скерованого на самого себе повідомлення є неоднозначність [5, с. 371], яка і вважається 
його основною категорією, від конкретизації якої залежить естетичність тексту. У 
концепції М.Риффатера основою літературності вважається інтертекстуальність, яка 
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розуміється ним не лише як зв'язок з попередніми контекстами, але і з майбутніми 
(що, в принципі, і працює на неоднозначність). Щоправда, і вона розуміється 
дослідниками по-різному: якщо для В.Ізера, це є позитивна ознака (саме завдяки 
семантичній розсіяності текст стає фікцією), то для Р.Інгардена невизначеність - це 
текстуальна вада, що зумовлена мовною та екзистенційною неможливістю окреслити 
будь-яке явище в його повній онтологічній даності). На думку Г.Гадамера [7, с. 33], 
існує три основні види текстів - релігійні (з їх прописовістю), юридичні (з деонтичною 
спрямованістю) та літературні, суттю яких вважається поетичне слово, що скеровує 
дослідників на пошук характеристик літературності («litterarite» - термін, створений 
Р.Якобсоном), тобто тих рис, що дозволяють читачу ідентифікувати текст як художній 
твір, з точки зору що важливим виявляється не «те, що передається повідомленням», 
а саме «повідомлення як система» [4, c. 58]. Таким чином, формулою дії поетичної 
функції можна вважати те, що вона проектує принцип еквівалентності з осі селекції 
на вісь комбінації. Поетична функція, за Р.Якобсоном, передбачає той факт, що слова 
відбираються відповідно до фонічної комбінаторики в синтагмі, яка і є продуцентом 
смислу. Так, саме симетрія трьох двоскладових дієслів у виразі Цезаря про перемогу – «Veni, 
vidi, vici» - надає висловлюванню особливого блиску й лаконічності. Такий принцип 
повторювання (слів. фраз, структур), паралелізм і парономазія, відіграють ключову роль 
у концепції Р.Якобсона, який підкреслює, що «вимір послідовностей - це прийом, який, 
поза поетичною функцією, у мові не використовується» [5, с. 365], отже, він і є основою 
літературності. Можна сказати, що ця «якобсонівська» теорія лягла в основу концепції 
підтексту Т.І.Сільман, згідно з якою механізмом творення підтексту вважається повтор. 
І навпаки, французькі лінгвісти, які не працюють в руслі структуралістської парадигми, 
напр., А.Мешонік, відмовляються визнавати за повторами і паралелізмами основу 
літературності [2, c. 144].

Не існує нині єдиної думки і стосовно категорії модальності, модального 
текстового аспекту. Якщо для І.Р.Гальперіна модальність належить до прагматичних 
категорій, то М.І Откупщикова ці аспекти розрізняє. Якщо для О.В.Бондарко оцінка 
й модальність є різноплановими категоріями, то більшість дослідників (зокрема. 
М.В.Ляпон) вважають, що в основі модальності лежить саме оцінка. Нарешті, В.З.Панфілов 
наполягає на кардинальному розмежуванні модальності та комунікативної настанови. Ми 
ж, услід за З.Я.Тураєвою категорію модальності розглядаємо як «всеосяжну категорію», 
що поглинає цільову комунікативну настанову мовця й категорію оцінки тощо.

Таким чином, можна сказати, що і на сьогоднішній день основними питаннями в 
дослідженні тексту як лінгвістичного об'єкта залишаються його категорії, онтологічні 
ознаки та одиниці-конституенти; розв’язання цих питань триває і сьогодні. 
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