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ДОМІНУУЮЧА «ВОЛЯ АВТОРА» 

В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ТЕКСТОЛОГІЇ 

 

В даній статті розглядається роль «волі автора» в сучасній текстології. Проаналізовано текстологію 

в контексті естетичного виховання та розвитку особистості читача, його готовність сприймати 

історіографічний аспект літературознавства та «занурення» у «волю автора», що створив літературну 

пам’ятку. 
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В данной статье рассматривается роль «воли автора» в современной текстологии. Анализируется 

текстология в контексте эстетического воспитания личности читателя, его готовность воспринимать 

историографический аспект литературоведения и «поглощение» «воли автора», который написал 

литературный памятник. 
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The article covers with the role of the «author’s will» in the contemporary Textual. The Textual is analyzed in 

the context of esthetic upbringing of the reader’s personality, one’s readiness to comprehend historical background 

of Literature Study and the «absorption» of «the author’s will» who created a monument of literature. 
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З давніх давен люди прагнули будувати життя за законами краси. Яскравою у цьому плані є легенда 

Плутарха:  

Три раба везуть навантажені камінням візки. Кожного з них питає філософ: «Навіщо ти везеш це 

важке каміння?». Перший відповідає: «Наказали везти цей триклятий віз». Другий каже: «Везу віз, щоб на 

хліб заробити». Третій із піднесенням промовляє: «Будую храм прекрасний!»  

Бачити у праці животворчу силу краси означає створювати прекрасне і разом з ним покращувати навколишню 

реальність. Саме тому величезне значення в суспільстві надається розвитку літератури, музики, образотворчого 

мистецтва, де і втілюються ідеали прекрасного. 

В.Г. Белінський відмічав, що в пізнанні світу є два шляхи: шлях наукового пізнання та шлях пізнання 

засобами мистецтва. Вчений говорить фактами, силогізмами, та, поняттями, а письменник, художник – 

образами, картинами, але розповідають вони одне й те саме. Економіст, озброюючись статистичними 

даними, доводить, що стан того чи іншого соціального прошарку погіршився чи поліпшився внаслідок тих 

чи інших причин. Поет показує ці зміни за допомогою образного, художнього зображення дійсності, 

впливаючи на фантазію та уяву читача. Белінский підкреслював, що мистецтво сприяє розвитку свідомості 

та переконань людини не менше за науку.
1
 Велику роль грає мистецтво та естетичне виховання у 

формуванні моральних цінностей. Література є могутнім засобом духовного звеличення людини. А.І. 

Герцен наголошував на тому, що «без чтения нет и не может быть ни вкуса, ни слога, ни многосторонней 

шири понимания. Чтением человек переживает века». Е. Гемінгвей зазначав, що книги діють на свідомість 

людини, на глибинні сфери її психіки, і в той же час, впливають на розвиток її духовності. Він порівнював 

книгу з айсбергом, більша частина якого знаходиться під водою.
2 

Література – це творчість. Творчість – процес; сприйняття твору – також процес, і це особливо яскраво 

проявляється під час читання літературних творів. Автор створює твір, навіюючи читачеві уяву про те, що 

читач разом з ним проходить увесь шлях його творчості. Читаючи твір, читач неначебто бере участь у 

створенні твору, він розгортається перед читачем у часі. Насправді творчий процес набагато складніше аніж 

той, що предстане перед читачем у творі, однак чернові варіанти, нариси, різні редакції твору залишаються 

«за бортом» твору і не сприймаються читачем. Творчість багаточисленних середньовічних «співавторів» – 

переписувачів, перероблювачів, складників, редакторів тексту – також не доходила до читача, що сприймав 

кожен твір як творіння цілісне та закінчене. 

Читацьке сприйняття твору відрізняється від наукового тим, що в читацькому сприйнятті автору 

надається повна довіра, автор веде читача своєю «останньою авторською волею»; у науковому ж сприйнятті 

вивчається реальний творчий процес, текстолог намагається звільнитися від гіпнозу «авторської волі» та 

заново звести історію тексту із навіюваного йому автором останнього результату.
3 

Уважно вивчаючи загальні тенденції, що намічаються в текстології за останні десятиріччя, можна 

зробити висновок, що текстологія надалі більше починає розглядатися як дисципліна, що має самостійні та 

дуже суттєві завдання. Вони можуть бути сформульовані наступним чином: текстологія ставить перед 

собою мету вивчити історію тексту пам’ятки на всіх етапах її існування в руках у автора та в руках його 

переписувачів, редакторів, компіляторів, себто протягом усього того часу, доки змінювався текст пам’ятки.
4 
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До тої пори, поки ми знаємо пам’ятку тільки в її останньому варіанті, ми позбавлені можливості 

прослідкувати рух тексту, співвіднести текст з явищами особистого розвитку автора та історичними 

фактами в цілому – наша інтерпретація пам’ятки завжди може бути суб’єктивною, підкореною авторові та 

нашим власним способам сприйняття.
5
 Тільки вивчивши текст у його динаміці (самостійній, у 

співвідношенні з розвитком автора, редакторів, переписувачів, з динамікою історії літератури та історії 

епохи), ми одержуємо об’єктивні данні для суджень про нього, про його ідею, художні тенденції, ідеології, 

що в ньому знайшли своє відображення. Без вивчення історії тексту, історії створення тексту ми не можемо 

навіть науково зрозуміти «останню волю автора».
6
  

Свою школу текстологів створив у свій час академік В. Перетц. Йому ж і належить єдине для 

дореволюційної науки коротке керівництво з текстології. Прекрасною особливістю текстологічної школи 

академіка Перетца була вимога вивчати літературну історію пам’ятки. В. Перетц писав: «Для историка 

литературы важно путем изучения списков не только установить архетип памятника, но, проделав 

обратный путь, сравнивая архетип с вышедшими из него редакциями, однаружить судьбу памятника в 

зависимости от изменения вкусов и литературных интересов среды, в которой он вращался и подвергался 

новым обработкам».
7 

На базі історії тексту твору будуються історія творчості даного письменника та історія тексту твору 

(встановлюється історичний зв’язок між історіями текстів окремих творів), а в основі історії текстів та 

історії творчості письменників постає історія літератури. 

Завдання текстолога полягає в тому, щоб по можливості детально відтворити хід роботи автора над 

твором, поновити в уяві весь творчий процес.
8 

Текстолог, що вивчає середньовічні твори, зобов’язаний з можливо більшою конкретністю зрозуміти 

історію тексту твору, його редакцію. Текстолог має пройти стежками усієї історії тексту, відобразити у своїй 

уяві (а не фантазії) увесь хід його переробок.
9 

Читачеві ж залишається взяти на себе роль слухняного пажа, та, підкорившись волі автора, попрямувати 

у світ прекрасного і покищо невідомого твору. 

Виключно великим є значення мистецтва в пізнанні навколишнього світу, у розвитку свідомості, 

почуттів, поглядів та переконань людини. 

У східних країнах кажуть: «Нема краси в пісках пустелі; та є краса в душі араба». Без знання законів та 

художніх засобів осягнення дійсності, без розуміння мистецтва мови вона не збуджує ані думок, ані 

глибоких почуттів. Завдання автора – забезпечити необхідну естетичну базу читачеві, ввести його у 

величезний світ мистецтва слова та зробити його дієвим способом пізнання навколишньої дійсності, 

розвитку мислення та моральної досконалості. 
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