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ÂÑÒÓÏ

Однією з характерних особливостей розвитку української 
постколоніальної науки про літературу стало поглиблене зацікав-
лення дискурсом національної ідентичності в її межах, зокрема 
в межах історико-літературних праць. Це цілком аргументовано 
можна пояснити передусім культурно-історичними обставинами: 
розвалом радянської наддержави (СРСР) та фактором здобуття 
незалежності українським народом у 1991 році. Закономірно, що 
вельми значна кількість літературознавчих праць, котрі з’явилися 
від початку 90-х років ХХ ст., репрезентують новий спосіб осмис-
лення художніх явищ та закономірностей, який випливає з усві-
домлення пріоритетного статусу національної самототожності у 
структурі незмаргіналізованої свідомості. 

У цьому зв’язку промовистої актуальності набуло питання 
наукового аналізу національної ідентичності художньої літера-
тури, передусім історико-літературне осмислення та переосмис-
лення під цим оглядом давніх, класичних та новітніх періодів 
розвитку українського письменства. Важливими видаються та-
кож питання аналізу, верифікації та практичного використання 
дискурсу національної ідентичності, зокрема й у зв’язку із на-
писанням нової академічної “Історії української літератури” у 
12-ти томах. Можна спостерегти, що так чи інакше питання на-
ціональної самобутності в метадискурсивному сенсі актуалізу-
вали дослідники різних поколінь та методологічних спрямувань: 
С. Андрусів, Ю. Барабаш, О. Баган, Є. Баран, Ю. Бача, Т. Бовсу-
нівська, М. Бондар, Я. Гарасим, Р. Голод, Л. Голомб, С. Гречанюк, 
Р. Гром’як, І. Денисюк, І. Дзюба, В. Дончик, Д. Дроздовський, 
М. Жулинський, Н. Зборовська, М. Зубрицька, М. Ільницький, 
С. Квіт, Г. Клочек, Ю. Ковалів, М. Крупач, М. Легкий, В. Марко, 
Н. Мафтин, Т. Мейзерська, Б. Мельничук, В. Моренець, Л. Мо-
роз, М. Мушинка, М. Наєнко, Д. Наливайко, В. Нарівська, С. Пав-
личко, М. Павлишин, Є. Панченко, В. Пахаренко, О. Пахльовська, 
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Я. Поліщук, В. Працьовитий, О. Пронкевич, І. Руснак, Т. Салига, 
Г. Сивокінь, Л. Скупейко, Л. Тарнашинська, А. Ткаченко, І. Фі-
зер, К. Фролова, С. Хоменко, С. Хороб, В. Шевчук, М. Шкандрій, 
І. Яремчук, О. Яровий та ін.

Так, наприклад, Григорій Сивокінь вказує на важливість усві-
домлення того, що “література України розвивалася в болісній бо-
ротьбі з несправедливими обставинами колоніалізму”, і зазначає: 
“Отож цілком природним буде прагнення історика назвати все 
своїми іменами, хоча рафінований, викоханий на естетизмі теоре-
тик ураз закине такому історикові й герметизм, і маргінальність, 
і вузьколобий соціологізм. Тим часом «місце», де література тво-
риться, від історії та її творення в сьогоденні невідривне, воно іс-
тотне, якщо тільки не зрікаємося національного як цінності, якщо 
не відмовляємося від інтересів народу, котрому належимо, куль-
туру котрого творимо”. Тому й теоретичний аспект створення 
нової історії літератури дослідник тісно пов’язує із врахуванням 
національного фактору: “Цілком можливо, що однією з пропози-
цій щодо методології нової історії української літератури стане 
її, історії, національна ідентифікація, тобто еволюція естетичного 
самоусвідомлення національної тотожності українців у європей-
ському й світовому оточенні”1. 

Іван Дзюба наголошує на відсутності “цілісної картини на-
ціональної культури як узагальненого вираження творчих зусиль 
українського народу, його осягів у світорозумінні, релігії, мора-
лі, художньому мисленні, науці й філософії”. І слушно застерігає 
від “методологічного насильства над органікою культури”, а зна-
чить, і літератури 2. Віталій Дончик говорить про постання нової 
академічної історії і розглядає її найглибшу смислову інтенцію 
саме в національному напрямку, бо призначення таких історій 
– “розповісти своєму народові та світові про літературу (і духо-
вність, неповторність культури) одного з багатьох народів Євро-
пи” 3. Іван Денисюк, слушно критикуючи деякі сучасні аберації 
1 Сивокінь Г. Сучасність української літератури в історичній перспективі / 
Г.Сивокінь // Слово і Час. – 2001. – № 1. – С.23-24; 26
2 Дзюба І. Метод – це насамперед розуміння / І.Дзюба // Слово і Час. – 2001. – 
№ 7. – C.4, 10.
3 Дончик В. Про історію літератури, якої досі не було / В.Дончик // Слово і Час. 
– 2002. – № 4. – С.16.
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українських класиків, у плані антитези обґрунтовано звертається, 
між іншим, до методологічного досвіду Івана Франка. І.Франко, 
твердить знаний дослідник, в історико-літературних працях мав 
на увазі “не іманентний розвиток самих художніх форм в якомусь 
культурологічному вакуумі, а розвиток їх в історико-культурній 
зумовленості – як фактор поступального ходу цивілізації, розви-
ток національної ідеї”. Так формується “концепція самобутності 
літератури, її специфіки, зумовленої історично сформованою на-
ціональною ментальністю українців”4, що може бути зразком для 
новітніх літературознавчих праць.

Розглядаючи питання “смерті автора”, Іван Фізер слушно 
підкреслює, що в Україні “письменник був і, либонь, для бага-
тьох і далі залишається ним, не тому, що писав для когось вірші 
в альбом, прозу чи драму, але, найбільше, тому, що захищав на-
ціональну самобутність народу”5. В іншій праці, осмислюючи 
важливість нової академічної історії літератури, українсько-аме-
риканський дослідник підкреслює її вагомість не лише для фахів-
ців, а й для освіченої громадськості, оскільки “в Україні так було 
й так буде, допоки українську літературу вважатимуть сховищем 
культурно-національних цінностей”6. Вагомими видаються та-
кож і судження цього автора про ключову постколоніальну по-
требу “створення державою такої діаної і такої пандеї, тобто такої 
інтелектуальної парадигми й такої системи освіти, які б макси-
мально враховували інтелектуальні, етнопсихологічні, моральні 
й утилітарні аспекти української нації”7. С.Андрусів, міркуючи 
про тексти й контексти сучасного українського літературознав-
ства, серед іншого, виявляє й критикує негацію окремими дослід-
никами українського народництва, звертаючись до націологічно 
вивірених аргументів: “Якщо вважати народництво лише синоні-
мом примітивності й провінційності, то справді цей «Картаген», 
4 Денисюк І. Кілька міркувань щодо висвітлення української літератури (з при-
воду сучасного підручника) / І.Денисюк // Слово і Час. – 2002. – № 5. – С.15.
5 Фізер І. Чи таки смерть автора? (Ретроспективний погляд на тему, що не хоче 
зникнути) / І.Фізер // Слово і Час. – 2003. – № 10. – С.54.
6 Фізер І. Про історію в літературі та історію літератури / І.Фізер // Слово і Час. 
– 2004. – № 10. – С.10.
7 Фізер І. Зустрічі чи зіткнення української філології із західними методологіч-
ними стратегіями / І.Фізер // Слово і Час. – 2006. – № 4. – С.8.
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як писав Ю.Шевельов, мусить бути зруйнований. Але зміст його 
значно ширший і, як більшість понять у гуманітаристиці, амбі-
валентний. В антиколоніальному культурному дискурсі слова 
«народ», «народність», хоч як були скомпрометовані радянською 
пропагандою, все ж були й синонімами до заборонених «нація», 
«українськість». Апелювати до свого «народу» (і в тих же 60-х) 
означало ствердження своєї національно-культурної ідентичнос-
ті, спротив колонізаційним стратегіям денаціоналізації й декуль-
туризації, опозицію до ідей «єдиної історичної спільності – ра-
дянського народу», отже, руйнувати соцреалістичну традицію – 
від ідеології та риторики до форми”8.

Однак у межах новітніх історіографічних студій відсутніми 
є ширші дослідження дискурсу національної ідентичності. Отже, 
актуальність роботи зумовлена, з одного боку, потужною акту-
алізацією націологічної проблематики в новітній українській на-
уці про літературу, а з іншого – відсутністю узагальнювальних 
студій, які б осмислювали цю актуалізацію, цей дискурс націо-
нальної самобутності в українському постколоніальному літера-
турознавстві, передусім у межах сучасної історії літератури. А 
без цього, очевидно, важко ефективно використовувати й вивіря-
ти наявний літературознавчо-націологічний досвід та ефективно 
використовувати його для випрацювання продуктивних стратегій 
і тактик постколоніальної інтерпретації. Вважаємо, це полегшить 
(особливо молодшим дослідникам) ефективно використовува-
ти такий спосіб міркування не тільки в якості інтерпретаційної 
моделі, а й розробляти її герменевтичний інструментарій, поши-
рювати евристичні обрії, зрештою, науково утверджувати серед 
інших сучасних методів тлумачення.

Мета роботи полягає у виявленні та аналізі дискурсу націо-
нальної ідентичності в історико-літературних працях доби неза-
лежності.

Досягнення цієї мети передбачає вирішення наступних за-
вдань:

- окреслити методологічні аспекти вивчення дискурсу націо-
нальної ідентичності;
8 Андрусів С. Сучасне українське літературознавство: тексти і контексти / 
С.Андрусів // Слово і Час. – 2004. – № 5. – С. 49.
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- з’ясувати особливості історико-літературних інтерпретацій 
у контексті проблематики постколоніальної науки про літературу;

- дослідити специфічні риси історико-літературного тлума-
чення національної самототожності художнього письменства в 
метадискурсах С.Андрусів, В. Моренця, Н.Шумило;

- висвітлити націологічний потенціал історико-літературних 
праць Л.Сеника, Ю.Мариненка, О.Вертія;

- виявити в межах історико-літературних текстів складові 
елементи дискурсу національної ідентичності й проаналізувати 
їх у контексті постколоніальної критики;

- окреслити на базі історико-літературних праць гіпотетичну 
модель дискурсу національної ідентичності.

Об’єктом роботи є історико-літературні дослідження в кон-
тексті українського постколоніального літературознавства загалом. 
Натомість предметом виступає дискурс національної ідентичності 
в межах новітніх історико-літературних студій С. Андрусів, О. Вер-
тія, Ю. Мариненка, В. Моренця, Л. Сеника, Н. Шумило.

Предмет дослідження зумовив і відповідну теоретико-ме-
тодологічну базу. Враховуючи специфіку роботи, вона інтер-
дисциплінарна і критично-плюралістична. Передусім у роботі 
використовуються досягнення вітчизняного та світового літера-
турознавства: постколоніальної критики (Г. Бгабга, С. Дюрінґ, 
А.П. Мукґерджі, Е. Саїд, Ґ.Ч. Співак, Е. Томпсон; С. Андрусів, 
І. Дзюба, І. Денисюк, В. Дончик, М. Жулинський, Н. Зборовська, 
П. Іванишин, М. Павлишин, В. Моренець, О. Пахльовська, Т. Са-
лига, Л. Сеник, Г. Сивокінь, І. Фізер, М. Шкандрій), онтологічної 
герменевтики (М. Гайдеґґер, Г.-Ґ. Ґадамер; С. Квіт), дискурсивно-
го аналізу (М. Йорґансен, Е. Саїд, Л. Філіпс, М. Фуко). Залучені 
також досягнення в націології (Б. Андерсон, Е. Ґелнер, С. Ган-
тінґтон, М. Грох, Е. Сміт, К. Хюбнер; О. Бочковський, О. Гринів, 
Д. Донцов, О. Забужко, В. Іванишин, Г. Касьянов, Є. Маланюк, 
О. Нельга, Л. Ребет, М. Степико, І. Франко, Р. Шпорлюк), науко-
логії (А. Зотов, Е. Касперський, Т. Кун, А. Ракітов, А. Шюц) та 
філософії (Дж. Віко, Й.Ґ. Гердер, М. Гайдеґґер, М. Бубер, П. Рі-
кер, М. де Унамуно, Й.Ґ. Фіхте, М. Фуко; Ю. Вассиян, Д. Донцов, 
М. Міхновский, І. Франко, М. Шлемкевич).
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Методи дослідження. Основними методами дослідження, 
що використовуються впродовж усієї студії, стали: метод по-
стколоніальних студій (у якості методологічної домінанти), гер-
меневтичний, дискурс-аналітичний та націологічний методи. За 
їх допомогою окреслено постколоніальну специфіку історико-
літературних досліджень, виявлено та вивірено в межах істори-
ко-літературних текстів основні елементи дискурсу національної 
самототожності, окреслено їх смислову спрямованість та наці-
онально-дискурсивну специфічність. Використовуються також 
культурно-історичний, порівняльно-історичний, структуральний 
та феноменологічний методи (в межах другого і третього розді-
лів, з метою уточнення аналітичних контекстів та дискурсивної 
структури).

У монографії вперше в українському літературознавстві було 
розглянуто постколоніальні історико-літературні студії під націо-
нально-дискурсивним оглядом. Проаналізовано ефективність іс-
торико-літературного тлумачення національної самобутності ху-
дожньої літератури. Уперше було апробовано можливість розгля-
ду низки історико-літературних праць як дискурсу національної 
самототожності. Уперше вдалось на базі історико-літературних 
студій окреслити структуру дискурсу національної ідентичності 
і запропонувати гіпотетичну теоретичну модель на основі цього 
дискурсу. Було також уточнено поняття “дискурс національної 
ідентичності” та розроблено методику аналізу дискурсу націо-
нальної самобутності в історико-літературних працях.
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ÐÎÇÄ²Ë ²
ÒÅÎÐÅÒÈ×Í² ÀÑÏÅÊÒÈ ÂÈÂ×ÅÍÍß
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Інтерпретація феномену дискурсу національної ідентичнос-
ті в українському постколоніальному літературознавстві вима-
гає попереднього окреслення кількох важливих методологічних 
моментів. Насамперед ідеться про конкретизацію понять дис-
курсу та національної тотожності, про розпрацювання методич-
них аспектів, котрі допомагають з’ясувати сутність і специфіку 
проблематики, пов’язаної із національною самобутністю, зре-
штою, про вибір верифікованого та ефективного теоретичного 
досвіду роз’яснення цієї проблематики. Повноцінне осмислен-
ня вказаних моментів можливе в окремих ширших досліджен-
нях, ми ж вибірково зосередимося на тих питаннях, що мають 
особливо важливе значення для висвітлення нашої теми.

Термін “дискурс” (від латинського слова discursus – мір-
кування, розмова і французького discours – промова, виступ) 
належить до найбільш часто вживаних і водночас до найсклад-
ніших полісемантичних понять сучасного літературознавства, 
на що вказував, наприклад, французький семіотик Цветан То-
доров. Загалом новітні довідкові джерела9 пропонують низку 

9 Див.: Burzyńska A. Teorie literatury XX wieku. Podręcznik / Burzyńska A., Markowski 
M.P. – Kraków: Znak, 2006. – 595 s.; Енциклопедія постмодернізму / [за ред. 
Ч.Вінквіста та В.Тейлора / пер. з англ. В.Шовкун; Наук. ред. пер. О.Шевченко]. 
– К.: Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2003. – 503 с.; Западное литературо-
ведение ХХ века: Энциклопедия. – М.: Intrada, 2004. – 560 с.; Ткачук О.М. На-
ратологічний словник / О.М. Ткачук. – Тернопіль: Астон, 2002. – 173 с.; Литера-
турная энциклопедия терминов и понятий / [под ред. А.Н.Николюкина]. Инсти-
тут научн. информации по общественным наукам РАН. – М.: НПК «Интелвак», 
2001. – 1600 стб.; Słownik terminów literackih / Pod redakcją Janusza Sławińskiego. 
– Wrocław, 2000. – 706s.; Літературознавчий словник-довідник / [Гром’як Р.Т., Ко-
валів Ю.І.] та ін. – К.: ВЦ “Академія”, 1997. – 752 с.
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основних значень цього терміна. По-перше, під дискурсом 
розуміють міркування задля встановлення істини. По-друге, 
ораторську промову, будь-яке логічне висловлювання чи навіть 
просто висловлювання. По-третє, сукупність висловлювань, 
що стосуються певної проблематики, розглядаються у взаєм-
них зв’язках із цією проблематикою, а також у зв’язках між 
собою. По-четверте, семіотичний процес, котрий реалізуєть-
ся в різних видах дискурсивних практик. По-п’яте, наділений 
значенням фрагмент усної або писемної мови, котрий відобра-
жає соціальну, епістемологічну та риторичну практику групи 
і котрий може також обмежувати цю практику в групі, а та-
кож впливати на неї. По-шосте, історично та епістемологічно 
зумовлені правила будови висловлювання, що притаманні тій 
чи іншій галузі людської діяльності (звідси, можна говорити 
про дискурс художній, філософський, науковий, релігійний та 
ін.). По-сьоме, зібрання суспільно санкціонованих висловлю-
вальних практик, які окреслюють і місце підмета (суб’єкта), і 
статус дійсності. (Метадискурс, звідси, – це дискурс про дис-
курс.)

Загалом наведені судження дають доволі об’ємне враження 
про дискурс як про теоретичний та практичний феномен, розви-
ваючи класичні уявлення про висловлювання, а також викорис-
товуючи ідеї французьких дослідників у межах лінгвістичної 
теорії Е.Бенвеністе, філософії Л.Альтюсера, методологій струк-
туралізму та постструктуралізму.

Особливо важливим видається наголосити на безпосеред-
ньому зв’язку дискурсу (як форми знання) із владою та ідеоло-
гією як суспільним світоглядом (а не лише політичною доктри-
ною). Чимало місця цій проблемі відведено у працях французь-
кого постструктурального філософа Мішеля Фуко, передусім у 
його роботі “Археологія знання” (1969). Дослідник, розглядаю-
чи науку та ідеологію як “мовну практику”, твердить наступне: 
“Ідеологія не виключена з науковості. Небагато мов залишили 
стільки місця ідеології, як клінічна мова або мова політичної 
економії; це не є достатньою причиною, щоб приписати сукуп-
ності їхніх висловлювань помилки, суперечності та відсутність 
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об’єктивності”10. В іншому місці він додає: “Виправляючи себе, 
усуваючи свої помилки, конкретизуючи свої формулювання, 
мова не обов’язково пориває стосунки з ідеологією. Роль цієї 
останньої не зменшується мірою того, як зростає строгість і роз-
сіюється хибність11.

Цікаві міркування з цього приводу заангажованості та іде-
ологічної детермінованості дискурсу віднаходимо у визначного 
постколоніального мислителя та вченого, палестино-американ-
ського культуролога Едварда Саїда в його основній праці “Орі-
єнталізм” (1978). Використовуючи ідеї М.Фуко та інших вчених 
і філософів, він виявляє та поглиблено критикує імперську сут-
ність орієнталізму, розвиваючи водночас низку цікавих методо-
логічних ідей.

Е.Саїд заперечує практичну можливість наявності якогось 
“чистого знання” і зазначає: “...більшість знання, продукованого 
на сучасному Заході.., претендує бути неполітичним... Важко ви-
сунути якесь заперечення проти подібних прагнень у теорії, але 
реальне становище уявляється набагато проблематичнішим. Ні-
кому досі не вдавалося винайти спосіб, який би уможливив від-
межування вченого від обставин життя, від його зв’язків (усві-
домлених чи неусвідомлених) із певним класом, системою віру-
вань, суспільним становищем або від його звичайної активності 
як члена суспільства. Все це не може не впливати і на його про-
фесійну діяльність...”12

Дослідник цікаво деміфологізує заперечення наукової вар-
тості політичних ідей у сфері гуманітаристики: “...широко роз-
повсюджена ліберальна переконаність у тому, що «істинне» 
знання є фундаментально неполітичним (і навпаки, що кожне 
відверто політичне знання не є знанням «істинним»), затемнює 
надзвичайно, хоч і неявно, організовані політичні обставини, 
що існують тоді, коли виникає таке знання. Немає людини, якій 
було б не важко усвідомити це сьогодні, коли означення «по-
10 Фуко М. Археологія знання / М.Фуко; [пер. з фр. В.Шовкун]. – К.: Основи, 
2003. – С. 289.
11 Фуко М. Археологія знання / М.Фуко; [пер. з фр. В.Шовкун]. – К.: Основи, 
2003. – С. 290.
12 Саїд Е.В. Орієнталізм / Е.В.Саїд; [пер. з англ. В.Шовкун]. – К.: Основи, 2001. 
– С.21 – 22.
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літичний» використовується як ярлик, навішуваний для дискре-
дитації всякої праці, яка наважується порушити протокол уявної 
надполітичної об’єктивності”13.

Дискурс Е.Саїд розглядає виключно як “систематичне вислов-
лювання”, тобто висловлювання ідеологічно детерміноване: “...
людина не може творити дискурс із власної примхи або робити 
твердження в ньому, якщо вона не належить – несвідомо в деяких 
випадках, але в усіх випадках мимовільно – до ідеології та інсти-
туцій, які ґарантують його існування”14. Звідси з’являється можли-
вість зробити і той літературознавчий висновок, що в українській 
традиції віднаходимо, скажімо, в Івана Франка, Сергія Єфремова 
чи, наприклад, Богдана-Ігоря Антонича набагато раніше, який реа-
білітує вартісність соціологічного підходу: “...суспільство і літера-
турну культуру можна зрозуміти і слід вивчати лише у парі”15.

Тому варто погодитися із сучасним польським дослідником 
Міхалом Марковським у тому, що дискурс “ніколи не є світо-
глядно нейтральним” і виступає “основоположною умовою 
конструювання тотожності” людини. Людина стає суб’єктом 
(підметом), коли “приймає як власні правила даного дискурсу, 
котрий накидає їй певні вартості та переконання”16.

Так з’являється можливість вийти на ще одне визначення 
дискурсу, щоправда, робоче, яке для нашого дослідження буде 
мати вагоме значення. Під дискурсом розумітимемо будь-яке 
залежне від певної ідеології (суспільного світогляду) система-
тичне висловлювання, котре осмислює і водночас формує іден-
тичність людини. 

Однак цікавити нас буде систематичність, проблематика та 
ідентичність не будь-якого виду. Насамперед буде йтися про сус-
пільний світогляд та залежні від нього міркування й висловлю-
вання, котрі стосуються національної ідентичності. Під остан-
13 Саїд Е.В. Орієнталізм / Е.В.Саїд; [пер. з англ. В.Шовкун]. – К.: Основи, 2001. 
– С. 22.
14 Саїд Е.В. Орієнталізм / Е.В.Саїд; [пер. з англ. В.Шовкун]. – К.: Основи, 2001. 
– С. 415.
15 Саїд Е.В. Орієнталізм / Е.В.Саїд; [пер. з англ. В.Шовкун]. – К.: Основи, 2001. 
– С. 44.
16 Burzyńska A. Teorie literatury XX wieku. Podręcznik / Burzyńska A., Markowski 
M.P . – Kraków: Znak, 2006. – S.536.
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ньою, критично використовуючи наробок націологів17, розуміємо 
амбівалентний феномен, який стосується як окремої особистості, 
так і цілої етнокультурної спільноти. Національну ідентичність 
(ще – тотожність, самототожність, самобутність, самість тощо), 
котра з’явилась на зміну попереднім окресленням (“національ-
ний характер” чи “національна самосвідомість”), розглядаємо, 
слідом за англійським ученим Ентоні Смітом, як один з най-
важливіших термінів “з царини націоналізму”, котрий виражає 
культурно-історичну сутність будь-якого колективу чи людини й 
означає “безперервне відтворення й нове тлумачення характер-
них вартостей, символів, пам’яті, мітів і традицій, які утворюють 
особисту спадщину нації, а також ототожнення індивідів з цими 
ознаками, спадщиною й складниками культури”18. 
17 Див.: Забужко О.С. Філософія української ідеї та європейський контекст: Фран-
ківський період / О.С. Забужко. – К.: Наукова думка, 1992. – 118 с.; Іванишин В. 
Нація. Державність. Націоналізм / В.Іванишин. – Дрогобич: ВФ “Відродження”, 
1992. – 178 с.; Сміт Е.Д. Національна ідентичність / Е.Д. Сміт. – К.: Основи, 1994. 
– 224 с.; Ребет Л. Теорія нації / Л.Ребет. – Львів, 1997. – 190 с.; Нельга О. Тео-
рія етносу. Курс лекцій: [навчальний посібник] / О.Нельга. – К.: Тандем, 1997. 
– 368 с.; Кравченко Б. Соціальні зміни і національна свідомість в Україні ХХ ст. 
/ Б.Кравченко. – К.: Основи, 1997. – 423 с.; Бочковський О. Вступ до націології 
/ О.Бочковський. – К.: Генеза, 1998. – 144 с.; Шпорлюк Р. Комунізм і націона-
лізм / Р.Шпорлюк / [пер. з англ. Г.Касьянов]. – К.: Основи, 1998. – 479 с.; Сте-
пико М.Т. Буття етносу: витоки, сучасність, перспективи (філософсько-методо-
логічний аналіз) / М.Т. Степико. – К.: Товариство “Знання”, КОО, 1998. – 251 с.; 
Касьянов Г. Теорії нації та націоналізму / Г.Касьянов. – К.: Либідь, 1999. – 352 с.; 
Шпорлюк Р. Імперія та нації / Р.Шпорлюк / [пер. англ.]. – К.: Дух і літера, 2000. 
– 354 с.; Націоналізм: Антологія / Упоряд. О.Проценко, В.Лісовий. – К.: Смолос-
кип, 2000. – 872 с.; Андерсон Б. Уявлені спільноти. Міркування щодо походжен-
ня й поширення націоналізму / Б.Андерсон. – К.: Критика, 2001. – 272 с.; Хюб-
нер К. Нация: от забвения к возрождению / К. Хюбнер / [перевод с немецкого 
А.Ю.Антоновского]. – М.: Канон+, 2001. – 400 с.; Ґелнер Е. Нації та націоналізм; 
Націоналізм. / Е.Гелнер / [пер. з англ.] – К.: Таксон, 2003. – 300 с.; Hroh M. Małe na-
rody Europy. Perspektywa historyczna / M. Hroh / Przeklad Graźyna Pańko. – Wrocław 
– Warszawa – Kraków: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, 2003. – 168 s.; Сміт 
Е.Д. Націоналізм: Теорія, ідеологія, історія / Е.Д. Сміт / [пер. з англійської]. – К.: 
“К.І.С.”, 2004. – 170 с.; Гринів О. Українська націологія: від другої світової війни 
до відродження держави. Історичні нариси / О.Гринів. – Львів: Світ, 2004. – 592 с.; 
Сміт Е. Нації та націоналізм у глобальну епоху / Е.Сміт / [пер. з англ. М.Климчука 
і Т.Цимбала]. – К.: Ніка-Центр, 2006. – 320 с.
18 Сміт Е.Д. Націоналізм: Теорія, ідеологія, історія / Е.Д.Сміт; [пер. з англій-
ської]. – К.: “К.І.С.”, 2004. – С.23 – 24.



15

Загалом національну тотожність, приймаючи висновки про-
відних націологів сучасності, розглядатимемо як “найважливішу 
і найповнішу” “колективну культурну ідентичність” з-поміж ін-
ших ідентичностей людини (родинної, расової, територіальної, 
етнічної, класової, релігійної тощо). А також як “самобутність 
та історичну індивідуальність” певного народу 19. При цьому, як, 
слідом за Бо Стротом, зазначає Оля Гнатюк, “ідентичність – і на-
ціональна, і культурна – це сконструйовані за допомогою культу-
ри ідентичність та інакшість (sameness and otherness)”, але “це не 
означає.., що той конструкт є продуктом вільної творчої винахід-
ливости”, оскільки “конструювання тожсамости завжди полягає 
у використанні наявних елементів”20. 

Звідси набуває чіткіших рис основоположне для нашої студії 
поняття “дискурс національної ідентичності”. Під ним розу-
мітимемо будь-яке залежне від національного світогляду (чи, в 
іншій термінології, національної або націоналістичної ідеології) 
систематичне висловлювання, що стосується осмислення й фор-
мування національної самобутності окремого індивіда (“Я”) та 
цілого народу (колективного “Я”). Особливо важливими для нас 
будуть два види висловлювань. По-перше, йтиметься про наяв-
ність націоцентричних (навіть націотворчих) дискурсивних прак-
тик у межах художньої літератури як типу мистецького вислов-
лювання/міркування. По-друге, нас цікавитиме осмислення цих 
практик на метадискурсивному рівні в межах літературознавчих 
досліджень постколоніальної України як різновиду висловлюван-
ня/міркування наукового.

Постає питання щодо конкретизації можливих шляхів чи ме-
тодів вивчення дискурсу національної самототожності, котрі б, з 
одного боку, були достатньо вивіреними та продуктивними, а з 
іншого – не нівелювали сам об’єкт обмірковування, наприклад, 
девальвуючи, релятивізуючи або навіть заперечуючи поняття на-
ції. На наш погляд, межі та специфіка нашої роботи дозволяють 
зупинитися на трьох методах (хоч їх, за потреби, може бути наба-
19 Сміт Е.Д. Національна ідентичність / Е.Д.Сміт; [пер. з англ.]. – К.: Основи, 
1994. – С. 23, 49, 152.
20 Гнатюк О. Прощання з імперією: Українські дискусії про ідентичність / 
О.Гнатюк. – К.: Критика, 2005. – 528с. – Парал. тит. арк. пол. – Бібліогр.: С. 58.
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гато більше: культурно-історичний, структурально-семіотичний, 
естетико-психологічний, архетипний, рецептивно-естетичний та 
ін.), котрі дозволяють з позицій трьох інтердисциплінарних ра-
курсів достатньо глибоко (й поліметодологічно) пізнати сутність, 
структуру та специфіку дискурсу національної самобутності в 
межах пострадянського літературознавчого досвіду. Йдеться про 
герменевтику, дискурс-аналіз та націологію. Коротко окреслимо 
пізнавальні можливості кожного з них.

Для герменевтики, зокрема онтологічної, одним із осново-
положних суджень є знамените висловлювання німецького фі-
лософа Мартіна Гайдеґґера про мову як “дім буття”: у ній, як у 
помешканні, проживає людина21. Мова уможливлює процес ро-
зуміння усього сущого (виводить на його істину як неприхова-
ність), оскільки мова “вперше приводить в простори розгорну-
того суще як таке-ось суще”, вперше дає йому ім’я, завдяки чому 
суще “вперше набуває слово і явлення”22. Суттєвим доповненням 
цих міркувань стають розмисли іншого німецького герменев-
та Ганса-Ґеорґа Ґадамера, котрий розглядає мову майже у пла-
ні дискурсу як діалогічне висловлювання (мова “завжди є тіль-
ки розмовою”23), що уможливлює інтерпретацію. Таким чином, 
стає можливим говорити про “мову мистецтва”, “мову природи” 
чи мову, “якою розмовляють речі”, оскільки будь-яке осягнення 
смислу постає перед нами як “процес мовний”24. 

Раз так, то можемо помітити, що через мову (наприклад, як 
літературознавчу розмову) маємо можливість також збагнути та-
кий важливий тип буття (і сущого) як буття національне. Не ви-
падково Ґадамер говорить про те, що “у реальному вимірі бать-
ківщина – це передусім мовна батьківщина”, оскільки “в рідній 
мові струменить уся близькість до свого, у ній – звичаї, традиції 
21 Хайдеггер М. Письмо о гуманизме / М.Хайдеггер // М.Хайдеггер. Время и 
бытие: Статьи и выступления: [пер. с нем.]. – М.: Республика, 1993. – С.192.
22 Хайдеггер М. Исток художественного творения / М.Хайдеггер // Зарубеж-
ная эстетика и теория литературы XIX-XX вв. Трактаты, статьи, эссе. – М.: 
Издательcтво Москов ского университета, 1987. – С.306.
23 Ґадамер Г.-Ґ. Істина і метод / Гадамер Г.-Г. / [пер. з нім.]. – К. : Юніверс, 2000. 
– Т.ІІ. Герменевтика ІІ: Доповнення. Покажчики. – С.131, 140.
24 Ґадамер Г.-Ґ. Істина і метод / Гадамер Г.-Г. / [пер. з нім.]. – К.: Юніверс, 2000. 
– Т.І. Герменевтика І: Основи філософської герменевтики. – С.41, 438, 365, 368.



17

й знайомий світ”25. Отже, з герменевтичної точки зору, дискурс 
національної ідентичності можна розглядати і як висловлювання 
(розмову), спрямовану на оприсутнення будь-якого національ-
ного сущого та осягнення смислу національного буття, зокрема, 
зрозуміння національної сутності (як сенсу чи істини буття окре-
мої людини і цілого народу).

Для різних типів дискурсивного аналізу (теорії дискурсу, 
критичного аналізу, дискурсивної психології тощо) загалом ха-
рактерним є розуміння вписаності висловлювань у парадигму со-
ціального конструкціонізму. З цього погляду, вказують Луїза Фі-
ліпс та Маріанне Йоргансен, дискурс розглядається як особливий 
спосіб спілкування і розуміння оточуючого світу чи його аспекту, 
який створюється владою, ідеологією, певною системою ціннос-
тей. При цьому слід враховувати, що “наш спосіб спілкування не 
лише відображає світ, ідентичності і соціальні взаємостосунки, а 
навпаки, відіграє активну роль у його створенні та зміні”.

Дискурс-аналіз продуктивно використовувати стосовно на-
ціональної самобутності “як основу для дослідження національ-
них особливостей і наслідків, які має поділ світу на держави”. 
Прямим прикладом використання дискурсивного аналізу – ви-
вчення “різних видів текстів та бесід” – може бути зосередження 
“на структурі дискурсу про національну ідентичність”, скажімо, 
у підручниках з історії26 (у нашому випадку – у літературознав-
чих працях). Отже, з погляду дискурс-аналізу, нас цікавитиме 
світоглядно-ідеологічна детермінованість дискурсу національної 
ідентичності, під яким розумітимемо висловлювання і розуміння 
влади національного в бутті індивіда і суспільства, комунікатив-
ну практику, що формує національну самототожність. Ідеться про 
систематичні аксіологізовані висловлювання, що конструюють 
національну реальність.

Націологічне бачення національної ідентичності ми мали 
змогу частково розглянути вище. Дещо доповнимо його у зна-
ково-комунікативному плані. Фахівці розглядають національну 
25 Ґадамер Г.-Ґ. Батьківщина і мова / Г.-Г. Гадамер // Ґадамер Г.-Ґ. Герменевтика і 
поетика / Вибрані твори / [пер. з нім.]. – К.: Юніверс, 2001. – С.188-189.
26 Филлипс Л.Дж. Дискурс-анализ. Теория и метод / Филлипс Л.Дж., Йоргансен 
М.В.; [пер. с англ.]. – Х.: Изд-во Гуманитарный Центр, 2004. – С.14 – 17.
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ідентичність як один із перманентних ідеалів (чи цілей) націо-
налізму27. При цьому націоналізм (термін німецького філософа 
Й.Ґ.Гердера) розглядається структуровано – і як соціально-полі-
тичний рух, і як ідеологія нації, і як певні мова та символізм. Тому 
дискурс національної ідентичності в націології переважно озна-
чає “мову та символізм націоналізму”. У цьому аспекті нація роз-
глядається як форма національної культури. На думку націоло-
гів, саме націоналізм забезпечує “нове відкриття й відродження 
унікальної ідентичності нації”, що означає повернення до автен-
тичних коренів історичної культурної спільноти, що населяє свій 
предківський край. Завдяки національній державі нація розвиває 
свою національну індивідуальність, зберігає рідну мову, звичаї, 
мистецтва й краєвиди28. 

Як твердить Е.Сміт, націоналістичні мова й символізм шир-
ші за ідеологію чи політичний рух, оскільки поєднують ту ідео-
логію із масовими почуттями широких суспільних верств через 
гасла, ідеї, символи й церемонії. Пов’язуючи національні праг-
нення еліти та нижчих верст, солідаризуючи різні стратуми, ця 
мова та символізм поєднують пізнавальний та виражальний вимі-
ри, прикладами чого стають уявлення про незалежність та автен-
тичність, про символи певності власних сил, образи природної 
спільноти (зображення сцен опору, символи краєвидів, історич-
них пам’яток, місцевих виробів, ремесел, спорту тощо). Не ви-
падково націоналізм постає передусім як “культурна доктрина”, 
як культурний націоналізм і саме інтелігенція (“культурні наці-
оналісти”: митці, письменники, вчені, філософи тощо) констру-
юють “пізнавальні карти світу націй”, певним чином формуючи 
націю, її ідеологію та національну ідентичність 29. Закономірно, 
що сучасні дослідники-літературознавці, вивчаючи творчість, 
наприклад, Т.Шевченка, використовують романтичне розуміння 
націоналізму як “світоглядно-ідеологічної матриці, що лежить в 
основі різних сфер… духовної та практичної діяльності – від мис-
27 Сміт Е. Нації та націоналізм у глобальну епоху / Е.Сміт; [пер. з англ. 
М.Климчука і Т.Цимбала]. – К.: Ніка-Центр, 2006. – С.207 – 209.
28 Сміт Е.Д. Націоналізм: Теорія, ідеологія, історія / Е.Д.Сміт; [пер. з англій-
ської]. – К.: “К.І.С.”, 2004. – С.13 – 16, 38 – 40.
29 Сміт Е.Д. Національна ідентичність / Е.Д.Сміт; [пер. з англ.]. – К.: Основи, 
1994. – С.81 – 82, 86, 99 – 102.
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тецтва до політики”30. Отже, з погляду націології, під дискурсом 
національної ідентичності розумітимемо націоналістичні мову та 
символізм – знакові системи, спрямовані на вираження і сформу-
вання національної самототожності того чи іншого народу, його 
світогляду, власного образу світу.

Як можна помітити, усі ці підходи демонструють різні гносе-
ологічні ракурси, що дозволяє об’ємніше розглянути та пояснити 
дискурс національної ідентичності в постколоніальному літе-
ратурознавстві. Однак ці шляхи пізнання так чи інакше можуть 
бути об’єднанні спільною філософсько-методологічною базою, 
що випливає із націософії – філософії української національної 
ідеї. (Оскільки, як слушно твердить Єжи Шацький, немає нації 
без національної ідеї31.) Продуктивним зразком використання в 
українській новітній науці епістемологічної бази такого зразка, 
яка й узгоджує різні підходи, і пояснює сутність самої мисли-
тельної націоцентричної системи, може бути рання монографія 
Оксани Забужко “Філософія української ідеї та європейський 
контекст: Франківський період” (1992).

Дослідниця, розвиваючи традиції філософського україно-
знавства, що склалися на стикові історіософії, етнопсихології, іс-
торії філософії, культурології, релігійної філософії в другій по-
ловині ХІХ – на початку ХХ ст., дає одне з перших філософських 
окреслень національної ідеї: “…синтетичний погляд на свою на-
ціональну (етнічну) спільноту як на єдиний, розгорнутий в соці-
альному часі й «соціалізованому» просторі континуум і водночас 
як на суб’єкта всезагального історичного процесу ми називаємо в 
дусі традиційної філософськи-класичної термінології національ-
ною ідеєю”. У цьому плані авторка солідаризується із єврейським 
філософом Мартіном Бубером, який у наступний спосіб дефіні-
ціював національну ідею: “Ми говоримо про національну ідею, 
коли який-небудь народ помічає свою єдність, свій внутрішній 
зв’язок, свій історичний характер, свої традиції, своє становлен-
ня і розвиток, свою долю й призначення, робить їх предметом 
30 Наливайко Д. Шевченко, романтизм, націоналізм / Д.Наливайко // Слово і Час. 
– 2006. – № 3. – С. 3.
31 Див.: Гнатюк О. Прощання з імперією: Українські дискусії про ідентичність / 
О.Гнатюк. – К.: Критика, 2005. – 528с. – Парал. тит. арк. пол. – Бібліогр.: С.54.
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своєї свідомості, мотивуванням своєї волі”. Такі міркування до-
зволяють О.Забужко дати визначення філософії національної ідеї, 
яке буде використовуватися й у нашій роботі: “…філософією на-
ціональної ідеї ми називаємо всі форми філософської рефлексії 
над національною ідеєю – від академічного пуризму логіко-по-
нятійного дискурсу через маргінальні, популяризаторські жанри 
есеїстки та публіцистики до художньої літератури включно, тобто 
всі види словесної культури, в яких національна самосвідомість 
ставить собі питання смисложиттєві чи, за визначенням того-таки 
М.Бубера, «реальні», такі, що зачіпають не лише інтелект, а цілу 
людську істоту, отже, є насущними для буття національної спіль-
ноти в усій сприйнятій людиною конкретності”32.

Само поняття української ідеї дослідниця слушно виводить 
від кирило-мефодіївців, зокрема від Т.Шевченка і П.Куліша. За-
галом її розуміння якоюсь мірою перегукується із новітніми на-
працюваннями з цієї проблематики. Наприклад, із наступним ви-
значенням, яке прямо виходить на дискурсотворення і тому теж 
враховуватиметься нами в аналітичному процесі: національна 
ідея – “це ідеологічна формула, яка виводиться не тільки з акту-
альних проблем суспільства, але й із постійних інтересів народу, 
ідейно консолідує його, націлює на найбільш загальну, головну 
і визначальну політичну проблему, від вирішення якої залежить 
і розв’язання поточних проблем на користь народу, і здійснення 
всіх його прагнень та задумів, і саме його збереження та буття 
в часі. (…) Для століттями поневоленого українського народу 
такою доленосною ідеєю є ідея політичного самоутвердження – 
створення власної, української національної держави із всеохоп-
ною системою національного народовладдя. Геніальне поетичне 
формулювання української національної ідеї дав Т.Шевченко: «В 
своїй хаті своя й правда, і сила, і воля»”33.

Виходячи із сказаного, є сенс окреслити цю філософію та, 
відповідно, базовані на ній методологічні стратегії як націоцен-

32 Забужко О.С. Філософія української ідеї та європейський контекст: Франків-
ський період / О.С.Забужко. – К.: Наукова думка, 1992. – С.8.
33 Іванишин В. Тезаурус до курсу “Теорія літератури”: основні засади формуван-
ня націоцентричного літературознавчого мислення / В.Іванишин. – Дрогобич: 
Коло, 2007. – С.61.
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тричні – структуровані національною ідеєю як системотвор-
чим ядром гносеологічної структури. При цьому використовує-
мо доведену каузальну залежність методології від тієї чи іншої 
філософської системи: “Вибір принципів наукового мислення 
залежить не лише від тих чи інших конкретних обставин і на-
укових завдань, але… й від більш фундаментальних та почат-
кових філософських принципів”. І одне із завдань методологів 
якраз у тому й полягає, щоб виявити, яким чином здійснюється 
вплив філософії на випрацювання “певних прийомів і методів на-
укового мислення і принципів різних наукових теорій”34. (Ана-
логічно до усталеного поняття соціологічних методів пізнання 
літератури – І.Тен, Г.Плеханов, М.Грушевський, С.Єфремов, 
Д.Лукач, Л.Гольдман, Б.Арватов, В.Коряк, В.Беньямін, Р.Вільямс, 
Р.Ескарпі, Л.Ловенталь, Г.Д.Данкен, С.Жулкевський та ін.35, – вва-
жаємо за можливе вживати визначення націоцентричні або націо-
логічні методи як синонімічні.)

Можна назвати, окрім вищезгаданих, й чимало інших до-
слідників та мислителів, що експлікували філософію націо-
нальної ідеї й плідно використовували її як ідейне осердя ме-
тодологічного базису власних студій. Безумовно, насамперед 
досліджуваний матеріал – у нашому випадку літературознавчий 
дискурс національної ідентичності – спонукає до вибору адек-
ватної нацоіцентричної методології, базованої на філософії 
національної ідеї. Однак з іншого боку, згідно із класичними 
уявленнями та новітніми дискурсивними теоріями, тут слід вра-
ховувати й протилежний вектор, який розширює можливості так 
званого “об’єктивного знання” на основі ідей самопізнання та 
самоусвідомлення. Окрім впливу з боку об’єкта пізнання, має-
мо, на думку польського теоретика Едварда Касперського, вплив 
протилежний – методологічний. Ось як він про це говорить, до-
сліджуючи літературознавчу методологію: “…методологія тво-
34 Ракитов А.И. Принципы научного мышления / А.И. Ракитов. – М.: Политиз-
дат, 1975 – С.31-32. 
35 Див.: Наєнко М.К. Історія українського літературознавства: [підручник] 
/ М.К.Наєнко. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2001. – 360 c. (Альма-ма-
тер); Овчарек Б. Проблеми й орієнтації соціології літератури / Б.Овчарек // Лі-
тература. Теорія. Методологія: [пер. з польськ. С. Яковенка / упор. і наук. ред. 
Д.Уліцької]. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С.272-292.
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рить частину тієї дійсності, яку вона досліджує… в «предметі» 
вона розпізнає саму себе, подібно як отой предмет, література, 
знаходить у деяких методологіях аналогічний до власного спо-
сіб існування і властивості”36.

Таким чином, варто усвідомити два моменти, що прямо сто-
суються нашого дослідження. З одного боку, врахування амбі-
валентного зв’язку методологія / досліджуваний дискурс допо-
магає уникнути непродуманих аналітичних операцій та краще 
пізнавати сутність досліджуваного наукового матеріалу. З іншого 
боку, з’являється можливість виявити в досліджуваному літера-
турознавчому дискурсі національної ідентичності продуктивні 
епістемологічні ідеї, які дозволяють бодай у загальних рисах (в 
робочому порядку) окреслити можливу структуру дискурсу (чи 
навіть теорії) національної ідентичності як націоцентричної (на-
ціологічної) постколоніальної стратегії чи методології інтерпре-
тації художньо-літературної дійсності.

Для того, щоб конкретизувати продуктивну методику по-
шуку таких ідей у дискурсивному науково-філософському ма-
теріалі, розглянемо декілька характерних праць, безпосередньо 
пов’язаних із осмисленням національної самобутності, у знако-
вих представників своєї культури та свого часу – видатного укра-
їнського письменника-мислителя, вченого та громадського діяча 
Івана Франка (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) та амери-
канського політолога й націолога Семюела Гантінґтона (друга 
половина ХХ – початок ХХІ ст.). Поруч із суто методичним ас-
пектом (скоординування герменевтичного, дискурс-аналітичного 
та націологічного підходів на базі постколоніального мислення), 
такий розгляд сприятиме увиразненню низки важливих категорій 
та суспільно-психологічних процесів, безпосередньо пов’язаних 
із націологічною проблематикою.

По-енциклопедичному універсальна творчість Івана Франка 
є потужним і невичерпним джерелом для стимулювання наукової 
свідомості та поглиблення її основ. Для нас буде важливим погля-
нути передусім на деякі праці письменника і мислителя в аспекті 
36 Касперський Е. Література. Теорія. Методологія / Е.Касперський // Література. 
Теорія. Методологія: Пер. з польськ. С. Яковенка / Упор. і наук. ред. Д.Уліцької. 
– К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С.37.
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того, що Оксана Пахльовська слушно окреслила як “модель куль-
турно-національної стратегії”37.

Розглянемо низку робіт І.Франка (філософські, літературоз-
навчі, політичні, публіцистичні, етнологічні та ін.), у яких пи-
тання, що стосуються національної ідентичності, методологічно 
концептуалізуються, створюючи зразки для можливого викорис-
тання у плані осмислення емпіричної, наукової чи художньої, 
віртуальної дійсності. В основі їх лежить фундаментальне етно-
логічне спостереження, що стосується давності та автохтонності 
української нації, чітко сформульоване в культурологічному на-
рисі “Українці” (1906): “В історії і в характері українського (ма-
лоруського) народу є щось таке, що засвідчує його тісний тисячо-
літній зв’язок із землею, яку він заселяє…”38.

Навіть у ті періоди світоглядної еволюції письменника, у 
яких націоцентрична заангажованість не виступає на перший 
план і які франкознавці характеризують як “соціалістичні”, “на-
туралістичні” чи “позитивістичні” (від середини 1870-х – до се-
редини 1890-х рр.)39, спостерігаємо прямий вихід на осмислення 
української самобутності, врахування її в процесі витлумачення 
того чи іншого явища. Характерним прикладом може бути по-
літична стаття “Наш погляд на польське питання” (1883), у ко-
трій автор полемізує із “польсько-шовіністичними агітаціями”, 
зокрема з імперськими ідеями “Польщі від моря до моря”. Коло-
ніалістичній риториці поляків автор протиставляє аргументацію 
нашу (“наш погляд”), яку націологія окреслює як націоналістич-
ну, базовану на чіткому усвідомленні власної колективної само-
тотожності. 
37 Пахльовська О. Творчість Івана Франка як модель культурно-національної 
стратегії / О.Пахльовська // Іван Франко – письменник, мислитель, громадя-
нин: Матеріали міжнар. наук. конф. (Львів, 25-27 вересня 1996 р.). – Львів: Світ, 
1998. – С.19-31.
38 Франко І. Наш погляд на польське питання / І.Франко // Франко І. Зібр. творів: 
У 50 т. – К.: Наукова думка, 1986. – Т.45. – С.162. Надалі том і сторінку з цього 
видання вказуємо в тексті в дужках.
39 Див.: Баган О. Світоглядна еволюція Івана Франка як ключ до розуміння його 
творчості / О.Баган // Іван Франко в школі: Збірник науково-методичних праць. 
– Дрогобич: Коло, 2003. – Вип. 1. – С.15-23; Корнійчук В. Ліричний універсум 
Івана Франка: горизонти поетики. Монографія / В.Корнійчук. – Львів: Львів-
ський національний університет імені Івана Франка, 2004. – 488с.
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Саме це усвідомлення дозволяє Франкові показати небезпеку 
і неправомірність бажання польської сторони побудувати поль-
ську державу в межах так званої “історичної Польщі”, що вихо-
дила б за етнографічні польські межі й автоматично означала б 
колонізацію та уярмлення українського народу на його ж влас-
ній території. Водночас автор опонує польській імперській ідеї, 
спираючись не на якусь власну колоніалістичну ідеологію, а на 
ідею національну, явно шевченківського типу, котра передбачає 
врахування питомих вимог національної свободи й протилежної 
сторони: “Почуваючи незнищиму і історією в нас виховану нена-
висть до всякого гніту і насилля, ми бажаємо повної національ-
ної і політичної свободи полякам. Але тільки під тим необхідним 
условієм, що вони раз назавжди зречуться опіки над нами, раз 
назавжди покинуть будувати історичну Польщу на непольських 
землях, а стануть, так само як і ми, на становищі Польщі чисто 
етнографічної” [255, т.45, с. 218].

У цій самій роботі віднаходимо й інші думки, що мають за-
гальнометодологічний сенс і прямо випливають із національно 
самоідентифікованого врахування “рівноправності і автономії 
кожного окремого народу”, що єдине може бути надійним фунда-
ментом в “реальній політиці”, зокрема в міжнародних культурних 
стосунках. Одна з таких думок стосується утвердження пріори-
тетності національних інтересів, що явно суперечить соціаліс-
тичному інтернаціоналізму чи демоліберальному космополітиз-
му: “У житті народів нема посвячення. Народ, котрий посвячує 
себе за другого, є дурнем і не знає, що робить. Найперша задача 
кожного народу є – стояти за своїми власними інтересами і дбати 
про своє власне утримання” [255, т.45, с. 208]. Інша думка значно 
випереджає схоже формулювання в “Самостійній Україні” одного 
з ідеологів українського національного руху Миколи Міхновсько-
го, але, так само як і в нього, означає не якийсь ксенофобський 
заклик, а природне бажання розбудовувати українську державу 
без окупантів та колонізаторів, без “притиску, упослідження і… 
винародовлення”. Тому І.Франко не заперечує того, що “Польща 
може бути тільки для поляків”, але водночас наголошує: “…Русь 
для русинів” [255, т.45, с.217]. Згодом, у статті “Що таке поступ?” 
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(1903) він ще раз звертається до цього гасла, відштовхуючись від 
гасла американських політиків: “Америка для американців” [258, 
т.45, с. 344].

Схожі ідеї можемо спостерегти і в пізніших полемічних пра-
цях, спрямованих проти колоніалістичних ідей в інших народів 
(“Подуви весни в Росії”, “Семітизм та антисемітизм в Галичині” 
та ін.).

Із середини 90-х років ХІХ ст. осмислення явищ та законо-
мірностей дійсності з позицій збереження та утвердження укра-
їнської самобутності стає домінантним у різних працях письмен-
ника-мислителя. Прикладом налагодження систематичності цьо-
го націоцентричного метадискурсивного процесу можуть бути 
стаття “Ukraina irredenta” (1895) та полеміка “Між своїми” (1896-
1897), що не увійшли до п’ятдесятитомного видання. У першій 
праці автор не обмежується простою рецензією на брошуру Юлі-
ана Бачинського “Ukraina irredenta (по поводу еміграції). Суспіль-
но-політичний скіц”, а дає досить докладний історико-націософ-
ський нарис розвитку українських національно-визвольних ідей 
– власне як “українського питання” та “національної свідомості” 
– у Галичині та Наддніпрянщині, починаючи від ХVІ ст. Відпо-
відно й працю Бачинського Франко розглядає як нехай і не зо-
всім вдале, бо “доктринерське” (з позицій “соціальної демокра-
тії”), але вираження української ідентичності – “факт нашого по-
літичного життя”, “прояв національного почуття і національної 
свідомості”, зрештою, “потреби політичної самостійності Укра-
їни”. Рецензент добачає елемент еклектичності у спробі поєдна-
ти “космополітичні доктрини” соціал-демократії із “українським 
націоналізмом”, брак докладніших фактів, але водночас відзначає 
талант дослідника і бажає йому подальших напрацювань в обра-
ній ділянці40.

Значною мірою конфліктування ідей інтернаціоналістично-
го соціалізму та українського націоналізму призвело до відомої 
полеміки між І.Франком та Лесею Українкою, матеріали якої 
Франко опублікував під єдиною назвою “Між своїми. Епізод із 
40 Франко І.Я. Ukraina irredenta / І.Я.Франко // Франко І.Я. Мозаїка: Із творів, 
що не ввійшли до Зібр. тв. у 50 т.; Упоряд. З.Т.Франко, М.Г.Василенко. – Львів: 
Каменяр, 2001. – С.260 – 262.
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взаємин між галичанами й українцями 1897р.”. Докладний аналіз 
цієї полеміки зробив у 1996 році Іван Денисюк, який переконли-
во довів, що Леся Українка через декілька років “фактично по-
вторила й визнала, навіть пропагувала всі ті постулати Франка, 
з якими раніше воювала”, і що “цей контроверз між своїми був 
корисний для еволюції національної свідомості поетеси”41. Ін-
терпретація І.Денисюка докладно висвітлює всі суперечливі мо-
менти, тому ми лише відзначимо, що в смисловому аспекті теорії 
національної самобутності йшлося насамперед про суперечність 
між самототожностями в межах свідомості українських соціаліс-
тів-радикалів та націоналістів “адвоката Міхновського”. Якщо 
перші підпорядковували основну – національну – ідентичність 
ідентичності вужчій, політично-класовій, оскільки “признавали 
себе в першій лінії соціалістами, а тільки в другій – українцями”, 
то інші базували свою політичну діяльність на усвідомленні прі-
оритетності національної самобутності та базованій на ній наці-
ональної справи. Суголосно думкам “радикально-національної” 
групи висловлюється й І.Франко, коли, наприклад, розглядає як 
непродуктивну участь активних, енергійних українських “натур” 
у загальноросійському соціалістичному русі, що не дала суттє-
вого результату для їх батьківщини й нації (іронічно: “Усунули 
особу Александра ІІ, щоб зробити місце Александрові ІІІ”), і на-
томість шкодує, що “ті люди” не спромоглися “віднайти україн-
ський національний ідеал”, не повернули “свої великі сили на 
працю для того ідеалу серед рідного народу”, в напрямку про-
вадження “справи вільної, автономної України” 42.

Вершинне місце у плані розвитку власних націософських 
ідей займають праці Івана Франка, написані на початку ХХ ст., 
зокрема такі студії, як “Поза межами можливого” (1900), “Од-
вертий лист до галицької української молодежі” (1905), “«Ідеї» й 
«ідеали» галицької москвофільської молодежі” (1905), “Суспіль-
но-політичні погляди М.Драгоманова” (1906). Саме в цих робо-
41 Денисюк І.О. Національне питання в полеміці “Між своїми” / І.О.Денисюк // 
Денисюк І.О. Літературознавчі та фольклористичні праці: У 3 томах, 4 книгах. 
– Львів, 2005. – Т.2: Франкознавчі дослідження. – С.326.
42 Франко І.Я. Між своїми / І.Я.Франко // Франко І.Я. Мозаїка: Із творів, що не 
ввійшли до Зібр. тв. у 50 т.; Упоряд. З.Т.Франко, М.Г.Василенко. – Львів: Каме-
няр, 2001. – С.220, 229.
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тах найбільш повно та чітко можна спостерегти методологічну 
кристалізацію теорії національної ідентичності та завершення 
послідовного ідеологічного еволюціонування націоцентричної 
позиції автора. Не випадково І.Денисюк називає “Поза межами 
можливого” “маніфестом націотворення”, а цю ж роботу разом 
із “Одвертим листом” слушно характеризує як “програми макси-
мум і мінімум українства, філософію національної ідеї, прологи 
до прологу поеми “Мойсей”, посланія-заповіді рідному народові 
і пророчі прозріння в майбуття”43.

Усі названі роботи в публіцистичній формі пропонують тео-
рію і практику не абстрактно -“доктринерського”, а глибинного, 
базованого на аналізі практичних проблем і фактів, методологіч-
ного аналізу. Саме “з чисто методологічного погляду” пропонує 
подивитися автор у “Поза межами можливого” на “сувій” тих на-
ціотворчих питань, які лежали в основі полеміки між “Ділом”, 
“Молодою Україною” та “Буковиною” і стосувалися “народного 
відродження”. Оскільки основним критерієм пізнання та оцінки 
осмислюваних явищ постає корисність тієї чи іншої ідеї для іс-
нування нації – “народного життя”, – то важко окреслити таку 
методологію мислення іншим терміном, ніж національно-екзис-
тенціальна44. Прикладом, що пояснює характер аналітичного по-
шуку, верифікування власних думок із екзистенцією народу, мо-
жуть бути вступні міркування мислителя на початку розмислу: 
“…всяке теоретизування, а особливо публіцистичне, має значен-
ня тільки тоді, коли являється висловом, виясненням тих інтер-
есів, тих почувань, течій, які наклюнулись або накльовуються в 
суспільності, і без найтіснішого контакту з життям те теоретизу-
вання робиться сірою, безплодною доктриною, що в деяких ви-
падках… може принести народному життю необчислені шкоди” 
[257, т.45, с. 279].

Стосовно національної самобутності окреслені у статті про-
блеми набувають вигляду наступного критерію: сприяють чи не 

43 Денисюк І. Речник національної ідеї / І. Денисюк // Дзвін. – 2006. – № 8. – 
С.108.
44 Докладніше див. про цю методологію: Іванишин П.В. Національно-екзистен-
ціальна інтерпретація (основні теоретичні та прагматичні аспекти): [моногра-
фія] / П.В. Іванишин. – Дрогобич: ВФ “Відродження”, 2005. – С.117.
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сприяють ті чи інші ідеї збереженню і розвитку “українства”, 
його історичної індивідуальності. Найпріоритетнішою для збе-
реження української самототожності (“українського народу як 
самостійної нації”) постає проблема осягнення українцями наці-
онального ідеалу або “ідеалу національної самостійності”. Саме 
цей ідеал, на думку І.Франка, дозволяє нормальним чином розви-
нути західноєвропейські ідеали соціальної рівності й політичної 
волі. Саме він дозволяє “найкращим українським силам” вести 
успішну політичну боротьбу за національне визволення та кри-
тично сприймати ідеї “марксівського економічного матеріалізму 
чи фаталізму”. Саме він стає ідеалом національної екзистенції як 
“ідеал повного, нічим не в’язаного і не обмежуваного… життя і 
розвою нації”. Саме цей ідеал стає постійним імперативом куль-
турної і політичної діяльності кожного нормального українця, 
тому “мусимо серцем почувати свій ідеал, розумом уяснювати 
собі його, мусимо вживати всіх сил і засобів, щоб наближуватись 
до нього” [257, т.45, с. 283, 284, 285].

У цій самій роботі міститься і фундаментальна для будь-
якого незмаргіналізованого національного мислення максима чи 
формула, що зобов’язує кожного, а особливо людей культури, 
оцінювати людську діяльність та ідеї з позицій захисту, відтво-
рення та розвитку національної ідентичності (як “нації”). Ця ж 
націоцентрична формула допомагає виявляти людей з національ-
но-ущербним (“відчужених” “фантастів”) або антинаціональним 
(“інтернаціоналістів”-колоніалістів та їх підручних) способом ду-
мання: “Все, що йде поза рами нації, се або фарисейство людей, 
що інтернаціональними ідеалами раді би прикрити свої змагання 
до панування одної нації над другою, або хоробливий сентимен-
талізм фантастів, що раді би широкими «вселюдськими» фраза-
ми покрити своє духове відчуження від рідної нації” [257, т.45, 
с. 284]. 

З іншого боку, усвідомлення ідеалу національної самостій-
ності взяте як візія власної державності, коли “всі національні 
змагання будуть сповнені”, дозволяє авторові без будь-якого ко-
лективного егоїзму, з повагою і розумінням ставитися до потреб 
національної державності в інших народів. Нехай цей ідеал у них, 
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як-от у євреїв на межі ХІХ і ХХ століть, все ще залишається не-
здійсненним – також “поза межами можливого”, – однак віра і 
праця для нього спричинює духовне доростання, “дозрівання” до 
нього, а значить і формування національної ідентичності в нових 
поколіннях. Саме про це, осягаючи “межі неможливого”, пише 
в рецензії на “Єврейську державу” основоположника єврейсько-
го націоналізму Теодора Герцля Іван Франко: “План… має перед 
собою беззастережне майбутнє, якщо теперішнє покоління вия-
виться не дозрілим для того, то мусить з часом дочекатися молоді, 
яка захоче і зможе його виконати”45.

У роботі “Одвертий лист до галицької української молоде-
жі” Франко розгорне цілу націологічну програму, зорієнтовану 
на найбільш перспективну частину українства – молодь. Пе-
редбачаючи прихід “великої доби”, доби революційних змін у 
житті різних народів, і прагнучи, щоб українці (в дусі раніше 
окресленого національного ідеалу) здобули “повну горожанську 
і політичну свободу”, автор наголошує на першочерговому наці-
отворчому завданні духовної еліти народу – інтелігенції – сфор-
муванні загальноукраїнської ідентичності: “Перед українською 
інтелігенцією відкриється тепер, при свобідніших формах жит-
тя в Росії, величезна дійова задача – витворити з величезної ет-
нічної маси українського народу українську націю, суцільний 
культурний організм, здібний до самостійного культурного й 
політичного життя, відпорний на асиміляційну роботу інших 
націй, відки б вона не йшла…” [256, т.45; 404]. Нижче письмен-
ник ще раз звертається до соборного історичного надзавдання: 
“Ми мусимо навчитися чути себе українцями – не галицькими, 
не буковинськими українцями, а українцями без офіціяльних 
кордонів” [256, т.45; 405].

Виконання такої архіважливої для самодостатнього буття 
нації мети передбачає, на думку Франка, виконання цілої низки 
основних передумов, які висвітлюються впродовж цілої студії і 
котрі можна окреслити наступним чином. По-перше, йдеться про 
усвідомлення небезпеки будь-якого російського “доктринерства” 
45 Франко І.Я. Жидівська держава // Франко І.Я. Мозаїка: Із творів, що не ввій-
шли до Зібр. тв. у 50 т.; Упоряд. З.Т.Франко, М.Г.Василенко. – Львів: Каменяр, 
2001. – С.331, 334.
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самодержавного чи ліберального типу, котре уже не раз призводи-
ло до появи українських маргіналів – gente Ukraini, natione Russi, 
– що дорожили імперським “фантомом «великої, неподільної Ро-
сії»” [256, т.45; 402-403]. По-друге, активне включення галичан 
у загальноукраїнське культурно-політичне життя і вирішення 
партикулярних – галицьких – національних питань (польського, 
москвофільського, єврейського) у межах загальнонаціональних 
[256, т.45; 404-406]. По-третє, вимога самокритичного ставлен-
ня до всіх вад національного характеру, сформованих у колоні-
альний період, таких як “масова інерція”, “неточність”, “балаку-
чість”, “брак характерності”, “індиферентність та моральна гру-
бошкірність”, “байдужість до важних загальних справ”, “пуста 
амбітність” та ін. Особливу увагу звертає письменник на потребу 
обов’язкової критичної оцінки слів тих людей, які “сим чи іншим 
припадком були поставлені «на чоло народу», стали послами, 
професорами, головами товариств і т.і.”. Водночас вказує на не-
припустимість “толеранції хиб та слабостей наших ближніх”, їх-
ньої “моральної гнилизни”, особливо тоді, коли ці люди переста-
ють бути приватними особами і переходять у сферу “товариської 
та громадської діяльності” [256, т.45; 406-407].

Продовжуючи утверджувати власне розуміння національної 
ідеї – національний ідеал, – а також борючись за утвердження 
та реставрацію в Галичині української самобутності, І.Франко в 
полемічній статті “«Ідеї» й «ідеали» галицької москвофільської 
молодежі” поборює такий різновид імперського, шовіністично-
го мислення, як москвофільство. Критикуючи москвофілів, ав-
тор виходить на сутність цієї українофобської доктрини, котра 
прикривається космополітичними гаслами “всемірної любові” 
та “вселюдського братерства” і поширює “серед нетямучих не-
нависть та погорду до українства”, отже, відчужує галичан від 
їхньої найосновнішої культурної ідентичності: “…що має значи-
ти «ідея вселюдського братерства», коли одною з головних задач 
ширення тої ідеї в Галичині має бути, аби тут «само собою зникло 
українство», т.є. аби щез напрям, що в основу своєї програми по-
клав працю на ґрунті для рідного народу, для розвивання його 
добробуту, його духового життя, отже, і його мови?”.
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Фундаментальний методологічний аналіз пропонує І.Франко 
рік пізніше і в метакритичній розвідці “Суспільно-політичні по-
гляди М.Драгоманова”, в якій дає ґрунтовне висвітлення кон-
структивних та деструктивних під національним оглядом думок 
свого вчителя. Тлумачення ідей українського “ученого, політика 
і мислителя” Франко здійснює знову-таки в дусі максим націо-
нального ідеалу, зокрема крізь призму вивчення національної 
ідентичності досліджуваного автора та аналізу його поглядів на 
питання, прямо пов’язані з українською самототожністю.

Не випадково одним з основних критеріїв у цій роботі стає 
для критика здатність чи нездатність Михайла Драгоманова та 
його однодумців осягнути широке “національне значення” поезії 
Тараса Шевченка, зрозуміти геніального поета в дусі галицької 
традиції – як “речника національних ідей” [т.45; 425]. На жаль, 
середовище, котре сформувало Драгоманова, – це середовище 
української “помосковленої інтелігенції Лівобережної України”, 
ущербної під оглядом повноцінної національної свідомості та 
світогляду, в якій еклектично поєднались “давня козацька тради-
ція” та типові для російського інтелектуала “ліберальні ідеї За-
хідної Європи”. Тому це дволике в суті своїй лівобережне пан-
ство, якому так бракувало “українського націоналізму”, змогло 
сприйняти лише частину Шевченкової музи, сприйняти Кобзаря 
лише звужено-соціально – як “ворога кріпацтва” та “проповідни-
ка волі селянської” [263, т.45; 424]. “Отся мішанина двох ідейних 
кругів, – зауважує автор, – не злучених в одну вищу, органічну 
цілість, – круга поступових європейських ідей і круга спеціально-
російського хлопофільства, – се, на мою думку, головний ключ до 
розуміння світогляду й діяльності Драгоманова” [263, т.45; 426].

Франко сприймає критику Драгомановим марксизму (“соці-
ал-демократичної доктрини”), але не сприймає цілу низку інших 
його ідей. Наприклад, розуміння національності лише як “форми”, 
наповненої “загальнолюдським” (чи “загальноєвропейським”) 
змістом. Часта недооцінка “національного фактору” в політичній 
діяльності. Висловлення переконання в “інтернаціональності усі-
єї культури”, що, на думку Франка, загрожує браком “національ-
ної синтези, без якої культуртрегерство дуже легко переміняється 
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на винародовлення”. Не бачення політичного майбутнього Украї-
ни “без близького зв’язку з Росією”. Псевдодемократичне тлума-
чення нації і народу лише як “плебсу” (“мужиків та робітників”). 
Розгляду української мови як діалекту, придатного для вивчення 
лише “в елементарній школі”. Роль української літератури лише 
“для домашнего обихода” і лише як складової єдиної російської 
літератури [263, т.45; 425, 428-437].

Загалом Франко розглядає ідентичність Драгоманова як “про-
дукт свого часу” – поєднання в одній людині демократа, респу-
бліканця, ліберала, росіянина українського походження [263, т.45; 
430]. Водночас він опонує своєму колишньому наставнику в най-
більш сутнісному аспекті його ідеології (“національної справи”), 
виявляючи фатальний брак розуміння останнім вагомості в бутті 
людини саме природної національної ідентичності, нації як “орга-
нізму”, що значною мірою детермінувало всі інші погляди та поло-
ження вченого: “…в його (Драгоманова. – М.І.) духовім арсеналі не 
було поняття нації як чогось органічного, історично конечного, не-
розривного і вищого над усяку територіальну організацію, чого не 
заступимо ніякою не опертою на ній автономією” [263, т.45; 438].

Не випадково, отже, що й у власне літературознавчих мір-
куваннях І.Франко базує свої спостереження на чіткому усвідом-
ленні вагомості взаємопов’язаності національної ідентичності та 
красного письменства. Так він переконаний у тому, що народність 
і національність літератури “речі конечні й природні” (“Літерату-
ра, її завдання і найважливіші ціхи” [254, т.26; 14]), що історія лі-
тератури є “частина розвою духового життя народу” (“Задачі і ме-
тод історії літератури”), що найбільші письменники ХІХ ст. “ви-
явили в своїм житті масу основних прикмет кождий своєї нації” 
(“На склоні віку. Розмова перед Новим роком 1901”) та ін. Про це 
так чи інакше писали О.Баган, А.Войтюк, М.Гнатюк, Р.Гром’як, 
З.Гузар, І.Денисюк, Т.Пастух, Т.Салига, А.Скоць, М.Шалата та 
ін.; свіжий погляд на цю проблему пропонує й ґрунтовна розвідка 
Ярослава Гарасима46.

Загалом усе сказане свідчить про потужний націологічний 
пласт у метадискурсивному досвіді Івана Франка, що може ста-
46 Гарасим Я. До джерел, етноестетика у теоретичній концепції Івана Франка / 
Я.Гарасим // Дзвін. – 2006. – № 8. – С.162-164.
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ти надійним методологічним фундаментом для вироблення вже 
в наш час верифікованої методології тлумачення дискурсу наці-
ональної ідентичності, і навіть осмислення певної націологічної 
інтерпретаційної стратегії в межах різних гуманітарних, переду-
сім літературознавчих, студій постколоніальної України.

Звернемося тепер до інокультурного досвіду у працях 
С.Гантінґтона, попередньо зауваживши наступне. Продуктивні 
націологічні ідеї сучасної гуманітаристики, зокрема в аспекті 
інтерпретації дискурсу національної ідентичності, можна від-
найти не лише в роботах новітніх соціологів, літературознав-
ців, культурологів, психологів чи істориків, а й також у тих по-
літологічних працях, автори яких уважні до проблем культурної 
тотожності різних народів. Потреба у зверненні до такого типу 
досвідів у сучасному українському літературознавстві випли-
ває і з потреби ґрунтовнішої інокультурної верифікації власних 
теоретичних засновків, і з загальної найважливішої проблеми 
постімперського соціуму, озвученням котрої можуть бути слова 
Миколи Жулинського: “Проблема національної самоідентифіка-
ції – ключова для українського суспільства, яке повинне вирос-
ти в духовно цілісний організм”47. Тісно пов’язана ця проблема 
з іншою, котру актуалізує, для прикладу, успішне полемізування 
Стефанії Андрусів із космополітичними теоріями начебто неми-
нучої “смерті” нації та “звільнення від осоружного націоналіз-
му” 48. Не варто скидати сучасному гуманітарієві з рахунку і ту 
сутнісну характеристику новітньої культурної ситуації, котру 
дав Віталій Дончик, осмислюючи роман Ліни Костенко “Берес-
течко”: “Від нас хочуть єдиного, а по суті все: щоб ми не були 
господарями на своїй землі, не були свідомою себе нацією зі 
всіма її визначальними прикметами, пріоритетами – як і всі на-
ції Європи”49.
47 Жулинський М. Національна культура за умов формування нової суспільної 
солідарності в Україні // Жулинський М. Заявити про себе культурою. – К.: Ге-
неза, 2001. – С.181.
48 Андрусів С.М. Модус національно ідентичності: Львівський текст 30-х років 
ХХ ст.: [монографія] / С. Андрусів. – Львів: Львівський національний універси-
тет імені Івана Франка, 2000, Тернопіль: Джура, 2000. – С.16 – 21.
49 Дончик В.Г. “А ми ще є” (“Берестечко” Ліни Костенко) / В.Г. Дончик // Дончик 
В.Г. З потоку літ і літпотоку. – К.: ВД “Стилос”, 2003. – С.403.
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Усе сказане дозволяє помітити не лише актуальність, а й ви-
разну політичну складову зазначеної проблематики, а також спо-
нукає уважніше придивитися до досвіду саме фахівців-політоло-
гів, які осмислюють схожі проблеми в межах інших культурних 
реалій. Одним із провідних сучасних політологів, чий досвід ще 
недостатньою мірою присутній у формуванні полідисциплінар-
ної методологічної бази новітніх літературознавчих студій, може 
бути американський учений, професор Гарвардського універси-
тету Семюел Філіпс Гантінґтон (1927 р.н.). Розглянемо дві його 
основоположні роботи останнього часу, в яких дослідник прямо і 
найбільш концептуально виходить на теоретичні аспекти осмис-
лення національної самобутності в контексті вивчення природи 
важливих культурно-політичних процесів глобалізованого світу 
та власної країни. Йдеться про монографії “Зіткнення цивілізацій 
і переосмислення світового порядку”50 (1996), що стала науковим 
бестселером, та “Хто ми? Виклики американській національній 
ідентичності”51 (2004). Нашою метою є не докладне аналізування 
політологічної теорії американського автора, що виходить за межі 
філологічної компетенції, а лише виявлення її важливих націо-
логічних елементів. Саме ці елементи через озвучення важливих 
аналітичних контекстів (загальнонаціологічного, політичного, 
геополітичного, критики глобалізації та неоімперіалізму тощо) 
можуть допомогти вивірити, доповнити та розширити конструю-
вання в межах новітнього українського теоретико-літературного 
дискурсу парадигми вивчення національної ідентичності красно-
го письменства.

Ідейним лейтмотивом геополітичної монографії “Зіткнення 
цивілізацій” став розгляд сучасного – “після закінчення холод-
ної війни” – світу крізь призму складних взаємостосунків надна-
ціональних культурних спільнот, які вчений окреслює як світові 
“цивілізації” (і виділяє їх 7 чи 8: китайську, японську, індуїстську, 
50 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций / С.Хангтингтон; [пер. с англ. 
Т.Велимеева, Ю.Новикова]. – М.: ООО “Издательство АСТ”, 2003. – 603 с. На-
далі сторінку з цього видання вказуємо в тексті у квадратних дужках.
51 Хантингтон С. Кто мы?: Вызовы американской национальной идентичности 
/ С.Хангтингтон; [пер. с англ. А.Башкирова]. – М.: ООО «Издательство АСТ»: 
ООО «Транзиткнига», 2004. – 635 с. Надалі сторінку з цього видання вказуємо в 
тексті у квадратних дужках.
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ісламську, західну, православну, латиноамериканську і, можливо, 
африканську), кожна з котрих має свою “стрижневу” державу (як-
от США в межах Заходу).

При цьому автор виходить із міркувань, що випливають з 
осмислення саме культурної ідентичності. Остання, на думку 
дослідника, відіграє найважливішу роль для абсолютної біль-
шості індивідів, оскільки дає найсуттєвішу відповідь на ключо-
ве питання для буття людини: “Хто ми є?”. “Люди, – зазначає 
С.Гантінґтон, – визначають себе, використовуючи такі поняття, 
як походження, релігія, мова, історія, цінності, звичаї і суспіль-
ні інститути. Вони ідентифікують себе з культурними групами: 
племенами, етнічними групами, релігійними общинами, націями 
і – на найширшому рівні – цивілізаціями”. Цивілізація, звідси, – 
це “явно виражена культура”, це “найвища культурна спільність 
людей і найширший рівень культурної ідентифікації” [271, с.14, 
17, 48-51].

У стосунках між різними народами виникають конфліктні 
ситуації, оскільки філософські погляди, основоположні цінності, 
соціальні відносини, звичаї і погляди на життя “значно відрізня-
ються у різних цивілізаціях”. Учений ставить під сумнів наяв-
ність універсальних культурних цінностей, начебто притаманних 
усім народам. Особливо багато місця він відводить критиці “за-
хідного культурного імперіалізму” та “глобальній інтелектуаль-
ній культурі давоського типу” [271, с.25, 79-80]. Йдеться про на-
магання поширити цінності Заходу (наприклад, ліберальні “права 
людини” чи “демократію”) на інші цивілізації, на цивілізації із 
відмінним культурним обличчям, що призводить до утвердження 
“універсалізму” як ідеології, котра покликана “виправдовувати 
західне культурне панування над іншими суспільствами”: “Те, що 
для Заходу – універсалізм, для решти – імперіалізм” [271, с.298, 
90, 282]. 

Оскільки після другої світової війни на зміну традиційній 
територіальній імперії прийшов “новий транснаціональний ім-
періалізм”, усе більшого значення набувають націоналістичні 
рухи в різних країнах, які спираються на власний “культурний 
націоналізм”, що випливає з “місцевих інтересів” і призводить до 
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культурного утвердження, незалежності та відродження різних 
народів (наводяться приклади Китаю, ісламських країн, Сінгапу-
ру, Японії, Австралії та ін.). З позицій національної ідентичнос-
ті з’являється можливість говорити про феномен “індигенізації 
другого покоління” (термін Рональда Дора), коли в тій чи іншій 
країні з’являється покоління націоналістів, що спочатку були 
маргіналізовані (вестернізовані), а потім повернулися до власної 
культури (Мухамед Алі Джина, Гаррі Лі, Соломон Бандаранаіке). 
Саме націологічне бачення призводить до аргументованої крити-
ки вченим лідерів тих незахідних країн, які “бундючно вважають, 
що можуть кардинально перекроїти культуру своїх країн” і ви-
творюють згубний для людини, нації та держави феномен “куль-
турної шизофренії” [271, с.119, 149-162, 135, 237].

В останніх частинах праці автор розвиває критику антикуль-
турних універсалістських доктрин, зокрема мультикультуралізму, 
котрі призводять до появи “шизофренічно розірваних країн”, при-
речених на зруйнування, оскільки не може існувати суспільство 
без “культурного ядра”, суспільство, базоване лише на ідеології. 
Називаючи віру в універсальну значимість західної культури “не-
вірною”, “аморальною” і “небезпечною”, Гантінґтон вказує на 
імперську природу таких переконань: “…на Заході усе більше по-
чинають усвідомлювати значення зв’язку між універсалізмом та 
імперіалізмом”. Водночас він пропонує власне бачення розвитку 
майбутнього світу як світу полікультурного, поліцивілізаційного, 
в якому тільки й можливе порозуміння між народами, оскільки 
лише в такому світі “курс на створення полягає у відмові від уні-
версалізму, визнанні різноманітності” та “пошукові спільних цін-
ностей”. Завдання західних лідерів розуміється звідси суто наці-
оцентрично. Воно полягає “не в тому, щоб намагатися змінювати 
інші цивілізації за образом і подобою Заходу, а в тому, щоб збе-
регти, захистити, й оновити унікальні якості західної цивілізації”. 
До останніх вчений відносить насамперед західне християнство, 
плюралізм, індивідуалізм та верховенство закону [271, с.508-527].

Загалом, дослідники неодноразово розглядали й слабкі сто-
рони запропонованої американським політологом концепції “зі-
ткнення цивілізацій”. Одна з найсуттєвіших полягала в недо-
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оцінці ролі націоналізму. Про це пише американський історик 
українського походження Роман Шпорлюк, відзначаючи унікаль-
ну здатність націоналізму “підривати і ліквідувати імперії чи ті 
утворення, які їм тотожні”, наприклад, “цивілізації”: “Визнання 
цієї «універсалізаційно-підривної» ролі націоналізму явно бракує 
аналізові… Семюела Гантінґтона” [286, с.203] 52.

Набагато чіткіше і глибше власну концепцію національної то-
тожності розвиває С.Гантінґтон у праці “Хто ми?”, що з’явилася 
після трагічних подій 11 вересня 2001 року і котру можна окрес-
лити як політологічно-націологічну. У ній найбільш пріоритет-
ною культурною ідентичністю, з якою працює дослідник, стає 
ідентичність не наднаціональна, цивілізаційна (наприклад, захід-
на), а саме національна (американська). Промовисто, що в перед-
мові автор не приховує своєї націоцентричної заангажованості. 
Відмовляючись від прагнення бути абсолютно “об’єктивним”, він 
натомість ненароком формулює нову концепцію об’єктивності, 
своєрідне кредо гуманітарія ХХІ століття, котре повертає нас до 
давніх герменевтичних та романтико-філософських традицій: 
“Над цією книгою я працював у двох іпостасях – як патріот і як 
учений. Як патріот я глибоко стурбований єдністю і силою країни 
й суспільства, заснованого на свободі, рівності, законі й повазі 
до прав особистості. Як учений я вважаю еволюцію американ-
ської національної ідентичності предметом, що заслуговує най-
прискіпливішої уваги і найретельнішого вивчення. (…) …я, хоча 
й прагнув до неупередженого аналізу фактів, зобов’язаний попе-
редити читача: і підбір матеріалу, і його інтерпретація значною 
мірою визначались моїм патріотичним бажанням відшукати сенс 
і доброчесність в минулому Америки і в її потенціальному май-
бутньому” [270, с. 17-18].

Саме терористичні акти 11 вересня, на думку політолога, “по-
вернули Америці її ідентичність”, актуалізувавши націологічне 
питання “Хто ми?” у загальнонаціональному масштабі на тлі “де-
каденствувального американізму 1990-х”: “Як відомо, національ-
ні інтереси виростають з національної ідентичності. Необхідно 
52 Шпорлюк Р. Націоналізм після комунізму: Росія, Україна, Білорусь та Польща 
/ Р.Шпорлюк // Шпорлюк Р. Імперія та нації / [пер. з англ.]. – К.: Дух і Літера, 
2000. – С.181-212.
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розуміти, хто ми такі, перш ніж визначати сферу своїх інтересів”. 
Розглядаючи концепції, що протистоять національній ідентичності 
та націоналізмові, котрий останню “пробуджує”, – глобалізацію, 
мультикультуралізм, космополітизм, субнаціоналізм та антина-
ціоналізм, – автор досліджує кризу американської ідентичності у 
другій половині ХХ ст. [270, 15-23, 29-39]. При цьому він опонує 
тим інтелектуалам, що нападають на “національну гордість”, за-
кликаючи “викоренити зло американської ідентичності”, й у меж-
ах дванадцяти глав виявляє сутність американської самобутності, 
базованої на англо-протестантській культурі, докладно розглядає 
виклики, що стоять перед нею (ідеології імперіалізму, мультикуль-
туралізму, універсалізму, масова імміграція, двомовність, расові 
конфлікти, секуляризм, подвійне громадянство та ін.), а також ви-
вчає перспективи й умови національного відродження. Важко було 
б не зауважити, що питання ці вкрай актуальні й суголосні постім-
перській українській культурі межі ХХ-ХХІ століть.

Не заглиблюючись у детальний огляд проблематики книги, 
зупинимось на кількох теоретико-практичних націологічних пи-
таннях, що вияскравлюють авторське трактування національної 
ідентичності взагалі та американської самототожності зокрема. 
Насамперед С.Гантінґтон дає власне, можливо, не завжди проду-
мане до кінця й у всіх деталях, розуміння національної тотож-
ності, усвідомлюючи “складність” її концептуалізації. Дослідник 
розглядає ідентичність передусім психологічно, як щось, що ви-
значає поведінку людини і чого уникнути в принципі не можна: 
“Ідентичність – самосвідомість індивіда чи групи. Вона являє со-
бою продукт самоідентифікації, розуміння того, що ви чи я во-
лодіємо особливими якостями, котрі відрізняють мене від вас і 
нас від них”. Набувати, конструювати і змінювати ідентичність, 
на думку вченого, люди можуть лише в групах. Перефразовуючи 
Бенедикта Андерсона, дослідник вказує, що ідентичності можна 
окреслити як “уявлювані сутності” (які не слід плутати з уявни-
ми): те, що ми думаємо про себе та чого ми прагнемо.

Ідентичності індивідів і груп є множинними. Вони можуть 
бути “кровними”, територіальними, економічними, культурними, 
політичними, соціальними і національними. Значення і “ширина” 
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ідентичності для того чи іншого народу, на думку Гантінґтона, 
змінюється відповідно до ситуації: “Чим активніша взаємодія з 
представниками географічно віддалених і заснованих на інших 
цінностях культур, тим ширшими стають ідентичності”. Важ-
ливим, звідси, є для увиразнення самототожності уявлення про 
“іншого” та про “ворога”. Нації, націоналізм і національні іден-
тичності вчений розглядає як породження коливань європейської 
історії між XV і ХІХ століттями. (Інші націологи називають інші 
часові межі, наприклад, Ганс Кон чи Богдан Романенчук схильні 
говорити про Античність та біблійний період.) Пріоритетна роль 
у формуванні національної ідентичності відводиться ним “зма-
ганням за диференціацію” із тими, хто розмовляє іншою мовою, 
сповідує іншу релігію, оберігає інші традиції чи проживає на ін-
шій території. 

Не витримує критики, на думку політолога, і вкрай спроще-
на спроба деяких учених вивести “два типи націоналізму і на-
ціональної ідентичності” на рівні дихотомії, де перший елемент 
пари оцінюється як “хороший”, а інший – як “поганий”. Ідеться 
про “громадянський” (ще – політичний, ліберальний, раціональ-
но-асоціативний чи просто “патріотизм”), що коріниться в про-
світницьких уявленнях про націю як громадян певної держави, та 
“етнічний” (ще – культурний, інтегральний, органічно-містичний 
чи просто “націоналізм”), який постав із розмірковувань роман-
тиків. Не задовольняє дослідника те, що “етнічний” націоналізм 
вміщає дві цілком відмінні концепції національної ідентичності – 
“етнічно-расову” (яка не піддається трансформації) і “культурну” 
(яка може трансформуватися). (Хоча тут можна навести ще й інші 
аргументи щодо видів націоналізму, пригадуючи роботи Г.Кона, 
Е.Сміта, Б.Андерсона, Г.Касьянова та ін.)

Національну тотожність, яка не завжди була визначальною 
ідентичністю для народів Заходу, автор розглядає як структурова-
ну цілісність, що включає в себе територіальні, аскриптивні (раса, 
етнічна приналежність), культурні (релігія, мова), політичні (дер-
жава, ідеологія), економічні та соціальні елементи. Важливість 
тих чи інших ключових елементів самобутності коливається в 
залежності від “історичного досвіду народу”. Для американської 
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національної ідентичності головним, на думку політолога, є збе-
реження пріоритету саме англо-протестантської культури. При 
цьому культуру він визначає як “сукупність мови, релігії, суспіль-
них і політичних цінностей, соціального кодексу, що розмежовує 
«хороше» і «лихе», «допустиме» і «недопустиме», а також сус-
пільних інститутів і поведінкових структур, що відображають ці 
суб’єктивні елементи” [270, с.49-68].

Цікавим є й інший націологічний момент праці, пов’язаний 
із доведенням переваги культури в структурі національної іден-
тичності над політичною ідеологією. Вчений пише, підтекстово 
підтримуючи саме органічно-романтичне трактування, що наці-
ональна тотожність не може визначатися лише політичною ідео-
логією, що та нація, чия ідентичність визначається лише в такий 
спосіб, – крихка нація. І приклади розпаду таких “ідеологічних 
держав”, як СРСР, Чехословаччина чи Югославія, це доводять.

Для американської ідентичності важливу роль відіграє так 
зване “американське кредо” – свобода, рівність, демократія, гро-
мадянські права, відсутність дискримінації та панування закону, 
– тобто американська політична ідеологія. Однак, вказує дослід-
ник, американське кредо не є універсальним, цей комплекс по-
літичних принципів не можна застосовувати до будь-якої країни і 
будь-якого народу. Наприклад, сама по собі демократія ще не ро-
бить людей в інших країнах американцями. З іншого боку, у нації, 
як-от у американців, може існувати власне кредо, “але душа на-
ції – це не кредо, це дещо інше, і вона визначається спільною іс-
торією, традицією, культурою, спільними героями і злочинцями, 
втіленими в «містичних акордах пам’яті»”. Дослідник дає чітко 
зрозуміти перевагу “крові і землі”, почуття причетності, культури 
і національності над політичними ідеологіями передусім на рівні 
“глибокого емоційного змісту” [270, с.525-529].

Важливим видається відзначити ще одну наскрізну думку кни-
ги. Йдеться про озвучення згубності для народу й держави явища 
денаціоналізації еліт. Відзначаючи домінування націотворчого 
націоналізму в різних елітах ХІХ і ХХ століть, автор підкреслює 
наростання процесу їх “денаціоналізації” в останні десятиліття 
ХХ ст., що призвело до поширення “космополітичної ідентичності” 
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у “бінаціональних” та “мультинаціональних” людей, людей-космо-
політів. Панування космополітів (як “мертвих душ”) у політичних, 
академічних, бізнесових, професійних і мас-медійних колах США 
з 1960-70-х років призводить, на думку дослідника, до ерозії на-
ціональної ідентичності в загальнодержавному масштабі, до “де-
конструкції Америки”. При цьому зростання кількості деконструк-
ціоністів у середовищі так званих “золотих комірців” зумовлює 
утвердження в американському суспільному житті ідей мультикуль-
туралізму, універсалізму, глобалізму і транснаціоналізму, ворожих 
національній самобутності. Тому домом для космополітів стає “гло-
бальний ринок”, природним вважається відкидати “лояльність сво-
їй країні і своїм співвітчизникам”, закономірним – заперечення “на-
ціонального суверенітету”, бажаними – “антипатріотичні настрої” 
тощо. Більше того, той, чиї лояльності й ідентичності залишаються 
суто національними, з меншою ймовірністю підніметься “вверх” 
у бізнесі, науці, мас-медіа, ніж той, хто “подолав ці обмеження”. 
Не випадково для транснаціоналістів у середовищі американської 
політичної та економічної еліти 1990-х “націоналізм був злом, на-
ціональна ідентичність – підозрілим явищем, національні інтереси 
– протизаконними, а патріотизм – вчорашнім днем”.

Усе це стимулює різноманітні “культурні війни” в самих 
США, а також призводить до максимально відчужувального со-
ціального протистояння між елітою та народом за національним 
критерієм, оскільки “в масі своїй американці залишались патрі-
отами, націоналістами, прихильними національній культурі, вірі 
й ідентичності”. Наслідком віддаляння американського істебліш-
менту від американського народу, відзначає дослідник, стала кри-
за демократії як народовладного суспільного устрою: у багатьох 
стосунках “Америка зробилась непредставницькою демократією, 
оскільки в низці аспектів, особливо тих, що стосуються націо-
нальної ідентичності, думка обраних лідерів категорично не спів-
падає з думкою народу”. Як наслідок, “американський народ усе 
більше відчужується від державної політики і сфери управління” 
[270, с.39-40, 218-228, 414-428, 506-508].

Останній важливий момент, що стосується майбутнього 
США, а значить і світу (оскільки йдеться про долю провідної 
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наддержави), прямо випливає із врахування С.Гантінґтоном на-
ціональної ідентичності. Він зазначає, що існує три основні мож-
ливості позиціонування себе Америкою на світовій арені. Пер-
ший підхід – космополітичний – нищівний для американської 
національної ідентичності, оскільки передбачає таку відкритість 
до світу, що перетворить Америку в “мультинаціональну, мульти-
расову і мультикультурну”. Другий підхід – імперський – теж не-
безпечний для самобутності американців, оскільки в імперській 
альтернативі Америка оголошує свої цінності універсальними 
й “стає метрополією всесвітньої імперії”. Третій підхід – наці-
оналістичний – єдиний спроможний зберегти американську то-
тожність, оскільки “національний підхід”, на відміну від двох 
попередніх, визнає відмінності Америки від інших країн. “Аль-
тернативою космополітизму й імперіалізму є націоналізм, – пише 
дослідник, – призначення якого – зберігати і примножувати над-
бання Америки, тобто ті якості й ознаки, які відрізняли амери-
канців від інших націй протягом майже чотирьох століть”. Який 
шлях оберуть Сполучені Штати – космополітичний (“Америка 
стає світом”) та імперський (“Світ стає Америкою”), які підтри-
мує переважна частина еліти, чи націоналістичний (“Америка за-
лишається Америкою”), за яким стоїть переважна більшість “аме-
риканської публіки”, – покаже час, твердить американський по-
літолог, підсумовуючи в такий спосіб цілу працю [270, с.566-572].

Важко не зауважити, що навіть коротко окреслені націологіч-
ні ідеї американського вченого не лише формують американський 
націософський дискурс, а й стимулюють процеси мислення на 
багатьох рівнях актуальної наукової свідомості. Для нас буде 
важливим підсумувати огляд його праць лише на двох. По-перше, 
на рівні методології як системи регулятивних принципів роботи 
С.Гантінґтона поглиблюють культуротворчі основи та формують 
сучасний тип гуманітарного мислення (водночас патріотичного й 
наукового), оскільки дають чіткіше уявлення про новітню куль-
турно-політичну ситуацію, її пріоритетні проблеми і загрози ін-
дивідуальному та колективному існуванню.

По-друге, праці американського вченого можуть мати значен-
ня в контексті суто літературознавчої методології, що стосуються 
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вироблення інструментарію пізнання художньо-літературних явищ 
з позицій національної ідентичності як визначальної для будь-якої 
незмаргіналізованої особистості. Йдеться, для прикладу, про мож-
ливість оцінки з позицій національної самобутності життєпису 
письменників (зокрема сучасних), їх художніх та нехудожніх літе-
ратурних творів (взятих також як дискурси) крізь призму наступ-
них питань. Скажімо, як автор та його персонажі відповідають на 
ключове для буття людини питання “Хто ми?”; чи усвідомлюють 
вони основоположні виклики, що стояли чи стоять перед україн-
ською ідентичністю; схиляється автор та його герої до включення 
у процес національного відродження (націотворення), зумовлений 
“культурним націоналізмом”, чи, навпаки, денаціоналізації, зумов-
лений різними космополітичними або імперськими “універсаліз-
мами”; що, зрештою, робить творчість письменника для “збере-
ження, захисту й оновлення унікальних якостей” української на-
ціональної тотожності, “конструюює” чи “деконструює” її? 

Таким чином, у цьому розділі було здійснено розгляд осно-
вних теоретичних аспектів вивчення дискурсу національної іден-
тичності. Окреслено різні значення терміну “дискурс”, вказано на 
його зв’язок із поняттями влади та ідеології, дано робоче розумін-
ня дискурсу національної ідентичності як будь-якого залежного 
від націоцентричного світогляду систематичного висловлювання, 
що стосується формування національної самобутності окремого 
індивіда (“Я”) та цілого народу (колективного “Я”). Поруч із цим 
було висвітлено продуктивні, на нашу думку, методи інтерпрета-
ції дискурсу національної ідентичності – герменевтики, дискурс-
аналізу, націології – та апробовано їх використання щодо націо-
логічних праць І.Франка та С.Гантінґтона. Крім того, на основі 
робіт І.Франка виявлено важливі національні джерела формуван-
ня методології осмислення дискурсу національної ідентичності, 
а розвідки С.Гантінґтона допомагають увиразнити доречний сві-
товий контекст тлумачення такого способу міркування. Сказане 
дозволяє спертися на вивірений теоретичний інструментарій і 
безпосередньо перейти до розгляду постколоніального літерату-
рознавчого дискурсу національної ідентичності.
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2.1. Інтерпретації доби незалежності та їх націологічний 
аспект 

Осмислюючи непростий шлях українського літературоз-
навства та літератури у другій половині ХХ ст., один із чільних 
протагоністів і літописців цього культурного періоду академік 
Віталій Дончик наголошує на кількох основних смислових мо-
ментах. Причому це здійснене в розмислі за 2003 р. світогляд-
но-епістемологічне наголошення випереджає методологічно ва-
гомим міркуванням, що стосується етноциду: “Про те, яким було 
тодішнє українське літературознавство й література (йдеться про 
другу половину ХХ ст. – М.І.), і сама та доба – сьогодні сказано 
багато, особливо – гіркого. Українське письменство, переживши 
разом зі своїм народом неймовірні жахи першої половини «шале-
ного віку», мало аж ніяк не кращі умови для розвитку і в другій. 
І хоча Ліна Костенко слушно каже: «Ми найкращі, нам найгірше, 
– в історії цей принцип не годиться», слушно й те, що радянсько-
компартійна репресивна машина завдала найбільше руйнувань 
саме українській культурі. Спорудження «нової історичної спіль-
ності», цього нібито інтернаціонального, насправді російсько-ім-
перського, «гомункулюса» почалося з кастрування національних, 
передовсім української, літератур і культур” 53. Судження це не 
лише оприявнює вагомість врахування для будь-якого, не лише 
історико-літературного, гуманітарного розуму тісного взаємопе-
реплетення долі народу і долі його красного письменства. Воно 
також має ключове історико-контекстуальне значення, вводячи 
53 Дончик В.Г. Замість “замість епілогу” / В.Г. Дончик // Дончик В.Г. З потоку літ 
і літпотоку. – К.: ВД “Стилос”, 2003. – С.527.
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дослідницьку свідомість у важливий для інтерпретації явищ укра-
їнської духовної дійсності ХХ ст. постколоніальний континуум. 

Врахування травматично пережитого українською нацією 
підколоніального досвіду уможливлює вченому максимально 
об’єктивне оцінення й постколоніальної (з проголошенням Укра-
їною незалежності у 1991 р.) культурної дійсності. Не випадково 
відомий американо-український історик та культуролог індіан-
ського походження Джеймс Мейс поглиблював розуміння постім-
перського українського суспільства, враховуючи масштабні зло-
чини радянської влади й окреслюючи його як “постгеноцидне”54. 
В.Дончик виділяє три моменти, що характеризують провідні 
постколоніальні процеси у сфері новітньої науки про літерату-
ру, і виголошує певні застереження. Перший момент стосується 
виваженої оцінки комуністичної концепції інтернаціонального 
“взаємозближення культур”. “Реально ж для української літера-
тури, – наголошує вчений, – це завжди було замахом на її жит-
тя і – усвідомлюваною чи ні – боротьбою за існування”. Тому у 
90-х роках важливо було рішуче здолати малоросійство – “впер-
то нав’язувану ззовні, пропагандивно тиражовану… звичку нео-
дмінного прирівнювання-озирання на «російський приклад»”. На 
жаль, вказує дослідник, проблема протистояння російській куль-
турній експансії залишається все ще актуальним завданням у не-
залежній Україні55.

Другий момент стосується ставлення до української літе-
ратури та літературознавства радянського періоду (1920-1991). 
Відзначаючи основні негативні аспекти художньої та наукової 
підколоніальної творчості, – їх кон’юнктурництво, конформізм, 
сервілізм, апологію режиму, часте ремісництво тощо, – В.Дончик 
все ж вказує і на постійні випадки долання талановитими автора-
ми соцреалістичних норм імперської системи. Новітнє тотальне 
“перекреслення” і “відкидання” створеного в радянський період, 
наголошує вчений, загрожує недобачанню сутнісних аспектів, 

54 Мейс Дж. Післягеноцидне середовище / Дж. Мейс // День і вічність Джеймса 
Мейса / За заг. ред. Л.Івшиної. – К.: Видавництво ЗАТ “Українська прес-група”, 
2005. – С.156-157.
55 Дончик В.Г. Замість “замість епілогу” / В.Г. Дончик // Дончик В.Г. З потоку літ 
і літпотоку. – К.: ВД “Стилос”, 2003. – С.527 – 528.
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що стосуються утвердження естетичних, моральних, навіть лінг-
вістичних (в часи лінгвоциду) досягнень тогочасної літератури. 
Але найбільш важливо те, що “зі сторінок прозових і поетичних 
книжок 60-80-х років поставали саме українці і їхня філософія 
життя, органічне поєднання традиційної духовності й сучасного 
менталітету, що швидше протистояли, ніж «відповідали» прин-
ципам і настановам тоталітарного суспільства”56.

Момент третій артикулює певні хвороби постколоніального 
дискурсу 90-х, що передусім стосуються нігілістичних тенденцій 
постмодерного “насміху, іронії, глузів, гри, деструкції”, тотально-
му “негативізму як антиподові патріотизму чи… любові до сво-
го” тощо. В.Дончик, помічаючи певні деструктивні, антихудожні 
тенденції в межах літератури і літературознавства, пов’язані із 
“десакралізацією одвічних норм і цінностей”, водночас відзначає 
й існування паралельних течій у сучасному письменстві та “мо-
лодому літературознавстві”, які перебувають “на піднесенні” і 
які б могли придатися світові, протиставляючись на міжнародній 
арені наступові “глобального цинізму”57.

Навіть попереднє, фронтальне ознайомлення із сучасним ме-
тадискурсом дозволяє помітити, що багато в чому схожий (хоча 
й не тотожній, із власними посутніми модифікаціями) ракурс ба-
чення можемо віднайти й у сучасних працях найпродуктивнішої 
частини новітніх літературознавців різних методологічних упо-
добань (представників філологічного, культурно-історичного, 
біографічного, міфокритичного, психологічного, герменевтично-
го, структурального, семіотичного, феноменологічного, христо-
логічного, психоаналітичного, постколоніалістичного, частково 
постструктурального тощо методів). Йдеться насамперед про ака-
демічних учених старшого покоління: С.Андрусів, Ю.Барабаша, 
Ю.Бачі, Т.Бовсунівської, В.Брюховецького, О.Галича, Р.Гром’яка, 
І.Денисюка, І.Дзюби, М.Жулинського, М.Ільницького, Г.Клочека, 
А.Козлова, М.Коцюбинської, Б.Криси, В.Марка, Л.Мороз, 
М.Мушинки, М.Наєнка, Д.Наливайка, В.Нарівської, Т.Салиги, 
56 Дончик В.Г. Замість “замість епілогу” / В.Г. Дончик // Дончик В.Г. З потоку літ 
і літпотоку. – К.: ВД “Стилос”, 2003. – С.527 – 532.
57 Дончик В.Г. Замість “замість епілогу” / В.Г. Дончик // Дончик В.Г. З потоку літ 
і літпотоку. – К.: ВД “Стилос”, 2003. – С.527 – 535.
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Л.Сеника, Г.Сивоконя, І.Фізера, С.Хороба, Н.Шумило та ін. Схо-
жі ідеї можемо віднайти також у значної (якщо не переважної, 
що можуть підтвердити або заперечити лише поглиблені спе-
ціалізовані дослідження цього питання) кількості авторів се-
реднього (О.Баган, М.Бондар, Л.Бондар, Б.Бунчук, О.Вертій, 
Н.Зборовська, Л.Йолкіна, С.Квіт, Ю.Ковалів, Т.Мейзерська, 
Я.Мельник, В.Моренець, І.Павлюк, В.Панченко, В.Пахаренко, 
І.Руснак, Г.Сварник, Т.Скрипка, Л.Скупейко, Л.Тарнашинська, 
А.Ткаченко, Р.Харчук та ін.) та молодшого поколінь (Я.Гарасим, 
А.Давидова-Біла, Т.Головань, Р.Голод, Д.Дроздовський, З. та 
М.Лановик, Т. і Б. Пастухи, О.Хоменко, Р.Чопик та ін.). У цьому 
сенсі оцінки В.Дончика дуже важливі, навіть парадигмальні для 
постколоніальної критичної свідомості. Він же ж, будучи дов-
голітнім редактором єдиного академічного літературознавчого 
журналу “Слово і Час” (1989-2000), доволі успішно намагався 
й формувати цю свідомість за допомогою редакційної політики, 
відповідно до найактуальніших завдань перебудовної, а згодом і 
пострадянської гуманітаристики.

Але вагомість висловлених В.Дончиком ідей (до речі, наскріз-
них для його творчості останніх двох десятиліть) не вичерпується 
їхнім значенням для формування аналітично адекватного куль-
турно-історичного контексту. І в критичному ставленні до росій-
ського політичного та культурного імперіалізму, і в об’єктивному 
окресленні естетично й морально вартісного та націозахисного в 
українській радянській літературі та науці, і в оцінці новітніх анти-
культурних (“десакралізаційних”) тенденцій з боку постмодерних 
авторів, – у всьому цьому випадає побачити і щось аксіологічно 
глибше, виразно системотворче. І те глибше, на наш погляд, стосу-
ється стрижневої ідеї озвучених ученим суджень, ідеї, пов’язаної 
із націософським та власне націологічним ракурсами тлумачен-
ня. Йдеться про те, що одним із постійних критеріїв формування 
методологічної бази постколоніальної інтерпретації стає націоцен-
трична оцінка: сприяє досліджуваний культурний феномен захис-
ту (якщо йдеться про минулі радянські дискурси) чи відродженню 
(якщо йдеться про тексти постімперського періоду) національної 
ідентичності українського народу чи ні. В онтологічно-герменев-
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тичній термінології йдеться про наявність націологічного тезауру-
су – системи передсуджень, що визначають характер і напрям тлу-
мачення, – який структурується націоцентричними концептами. 
Дискурсивний аналіз та націологія оперували б у цьому випадку 
терміном “націоналістичний дискурс”.

Тип гносеологічного мислення, репрезентований у міркуван-
нях В.Дончика, органічно продовжує українську антиколоніаль-
ну традицію в дусі “культурного націоналізму” (як його окрес-
люють Е.Саїд, Е.Сміт, Е.Томпсон, С.Дюрінґ, С.Гантіґтон та ін.). 
Йдеться про пасіонарну інтелектуальну традицію попередніх 
періодів розвитку вітчизняної філософії та гуманітаристики, зо-
крема науки про літературу. Свідченням цьому може бути аналіз 
узагальнюючих праць із націософії, націології, літературознав-
ства, естетики, історії, фольклористики, педагогіки, етнопсихо-
логії тощо. Серед найбільш вагомих робіт із цієї проблематики 
можна згадати класичні студії П.Куліша “Повість про україн-
ський народ” (1849), О.Кониського “Український націоналізм” 
(1875), М.Драгоманова “Нові українські пісні про громадські 
справи (1764-1880)” (1881), І.Нечуя-Левицького “Українство на 
літературних позвах з Московщиною” (1891), Б.Грінченка “Лис-
ти з України Наддніпрянської” (1892-1893), І.Франка “Між сво-
їми” (1896-1897), “На склоні віку. Розмова перед Новим роком 
1901”, “Суспільно-політичні погляди М.Драгоманова” (1906), 
Л.Білецького “Основи української літературно-наукової критики” 
(1925), Д.Донцова “Націоналізм” (1926), “Дві літератури нашої 
доби” (1935, 1958), “Дух нашої давнини” (1944), “Туга за героїч-
ним” (1955), Ю.Липи “Призначення України” (1938), Д.Мирона 
(Орлика) “Ідея і чин України” (1940), Г.Ващенка “Виховний іде-
ал” (1950), Л.Ребета “Теорія нації” (1955), Є.Маланюка “Книга 
спостережень” (т.1, 1962, т.2, 1966), В.Яніва “Нариси до історії 
української етнопсихології” (1993) та ін.

Серед українських філологічних, націологічних та історико-
культурологічних праць пострадянського періоду, окрім уже зга-
дуваних, так чи інакше розвиток націоцентричних гуманітарних 
ідей осмислюють наступні: В.Іванишин, Я.Радевич-Винницький 
“Мова і нація” (1990, 1991, 1992, 1994, 2005), Г.Касьянов “Незгод-
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ні: українська інтелігенція в русі опору 1960-80-х років” (1995), 
“Теорії нації та націоналізму” (1999), М.Наєнко “Історія україн-
ського літературознавства” (1997, 2001), С.Квіт “Основи герме-
невтики” (1998, 1999, 2003), В.Пахаренко “Незбагнений апостол” 
(1996, 1999), Я.Гарасим “Культурно-історична школа в україн-
ській фольклористиці” (1999), Р.Гром’як “Історія української 
літературної критики” (1999), В.Працьовитий “Національний 
характер в українській драматургії 20-30-х років ХХ століття” 
(1999), І.Денисюк “Невичерпність атома” (2001), М.Жулинський 
“Заявити про себе культурою” (2001), Т.Бовсунівська “Історія 
української естетики першої половини ХІХ століття” (2001), 
М.Гнатюк “Літературознавчі концепції в Україні другої полови-
ни ХІХ – початку ХХ сторіч” (2002), Р.Кісь “Мова, думка і куль-
турна реальність” (2002), Т.Салига “Вогнем пречистим” (2004), 
Л.Горболіс “Парадигма народно-релігійної моралі в прозі україн-
ських письменників кінця ХІХ – початку ХХ ст.” (2004), Р.Голод 
“Іван Франко та літературні напрями кінця ХІХ – початку ХХ 
століття” (2005), Вал.Шевчук “Національна ідея в Україні, зокре-
ма національно-визвольна, та її подвижники” (2006), О.Хоменко 
“Національне письменство як художнє українознавство: ідеї, по-
статі, естетичні практики” (2008) та ін.

Таку націологічну (чи націоцентричну) інтерпретаційну по-
зицію, як можна припустити із попередніх аналізів та вивчення 
спеціалізованої літератури, все ж таки доречно, на нашу думку, 
вважати домінантною для українського постколоніального лі-
тературознавчого дискурсу. А тому саме її варто вивчати серед 
різновекторних теоретичних тенденцій – класичних напрямків, 
панетичної христології, деконструктивізму, неофемінізму, есте-
тизму, неоміфологізму, символології, фрейдистського психоана-
лізу та ін., – що сформувалися у вітчизняній гуманітаристиці в 
часи незалежності за умов методологічного плюралізму. Йдеться 
про інтерпретаційну настанову, яка у сфері літературознавства 
не просто артикулює дискурс національної ідентичності (так чи 
інакше до нього звертаються всі літературознавчі підходи), а й 
активно залучає його до сформування та верифікування власних 
методологічних основ.
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Промовистим фактом постійності та продуктивності засто-
сування класичних та апробації нових наукових методологем, ба-
зованих на дискурсі національної ідентичності, може бути огляд 
часопису “Слово і Час” за пострадянський період. Аналізуючи 
публікації в цьому академічному журналі за період від 1990 (коли 
вже мислення редакторів та авторів цілком можна окреслити як 
домінантно-постколоніальне) по 2007 роки, можна спостерегти 
понад сімдесят робіт, які прямо (навіть на рівні заявленої у назві 
проблематики) артикулюють дискурс національної ідентичності, 
набагато більше можна віднайти праць, які осмислюють цей дис-
курс або частково, фрагментарно, або без прямих націологічних 
експлікувань. Поглиблене вивчення лише дванадцяти номерів 
часопису тільки за 2001 рік дозволило дослідникам виявити ві-
сімнадцять праць, які так чи інакше озвучують національно-ек-
зистенціальну тематику (Іванишин П. Національно-екзистенці-
альні аспекти пострадянського літературознавства (на матеріалах 
публікацій у журналі “Слово і Час” за 2001 р.) // Збірник праць 
Науково-дослідного центру періодики. – Львів, 2003. – Вип. 11. 
– С.311-331). 

Студії, які прямо апелюють до національної самобутності і 
можуть бути репрезентантами націологічної інтерпретації, міс-
тяться в цілому вісімнадцятилітньому періоді постколоніально-
го існування “Слова і Часу” (1990 і майже весь 1991 роки хоча 
формально ще належать до радянського минулого, але за зміс-
товим наповненням уже демонструють постколоніальний тип 
осмислення, що й маркувала зміна назви у 1990 році із “Радян-
ського літературознавства” на “СіЧ”). Приклади найбільш по-
мітних націоцентричних публікацій можна спостерегти в різних 
тематичних рубриках. Так, наприклад, культурологічно місткі 
й методологічно значущі, із значним націотворчим суспільно-
філософським смисловим навантаженням праці віднаходимо 
в характерній рубриці “Національна ідея”. Йдеться про роботи 
О.Забужко “Українство як філософська проблема” (1992, № 8), 
О.Пономаріва “Дещо про національну свідомість” (1993, № 5), 
М.Жулинського “Національна ідея в ідеологічній системі держа-
вотворення” (1996, № 1), “Національні культури і проблеми гло-
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балізації” (2002, № 12), О.Пахльовської “«Українська ідея» – як 
спадок європейського гуманізму” (1998, № 1), Ф.Канака “Націо-
нальне буття й національна ідея” (1998, № 1), М.Рубчак “Відро-
дження національної свідомості” (2000, № 3), С.Павлюка “Осо-
бливості та динаміка сучасного процесу етнічної самоідентифіка-
ції українців: до питання теорії етносу” (2002, № 6) та ін.

Можна помітити також, що чимало теоретико-літературних 
розвідок стосуються осмислення національної ідентичності. До 
вагомих студій у цій царині можна віднести наступні: С.Андрусів 
“Проблеми національної ідентичності” (1997, № 3), Н.Баштова 
“Національна ідентичність та «пролетарське» перетворення дій-
сності” (2002, № 2), Л.Мороз “Триєдність як основа універса-
лізму (національне – загальнолюдське – духовне)” (2002, № 3), 
Н.Шумило “Ідея національного літературного розвитку” (2002, 
№ 3), Г.Сивокінь, Р.Веретельник “Національні шляхи поетично-
го модерну” (2002, № 5), Ю.Бондаренко “Національна парадигма 
українського екзистенціалізму” (2003, № 6), П.Іванишин “Націо-
нально-екзистенційна методологія: герменевтична актуалізація” 
(2003, №4), І.Денисюк “Національна специфіка українського 
фольклору” (2003, № 9-10), І.Думчак “Екзистенційний світ укра-
їнців-емігрантів” (2004, № 1), М.Брацка “«Свій» і «чужий» козак 
у поезії «української школи» польських романтиків” (2005, № 4), 
О.Веретюк “Скажи мені, хто я? (Проблема національної іден-
тичності літератури, літературного твору та його автора)” (2005, 
№ 12), Н.Куликова “Український персонаж та автор в американ-
ській мультикультурній традиції. Пошуки ідентичності” (2006, 
№ 5), Н.Зборовська “Код національної літератури як психо-істо-
рична проблема” (2007, № 1), В.Будний “Розгадка творів Цірцеї: 
національні образи та стереотипи в освітленні літературної етно-
імагології” (2007, № 3) та ін.

Часто націоцентричний ракурс розгляду літературознав-
чих питань можна знайти також у літературно-критичних та 
метакритичних роботах: С.Андрусів “…Як на святій сповіді” 
(1991, № 2), “Сучасне українське літературознавство: тексти 
і контексти” (2004, № 5), В.Діброва “Проблема збереження на-
ціональної тотожності за умов тоталітаризму: досвід україн-
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ської літератури” (1991, № 3), А.Войтюк “Переоцінка ціннос-
тей?” (1991, № 8), С.Квіт “Нарешті: філософія української ідеї” 
(1993, № 4), В.Ляхоцький “З поля Огієнкових досліджень” (1999, 
№ 6), О.Вертій “Національна самобутність твору” (2005, № 6), 
П.Іванишин “Екзистенція нації в романі опору: націоцентричний 
підхід” (2005, № 8), Н.Мафтин “Український космос творчості 
Уласа Самчука” (2006, № 4), О.Пономаренко “Антонич: антино-
мії польського модернізму чи цілісність національного космосу?” 
(2007, № 8) та ін.

Потужну текстуальну групу, що виразно репрезентує наці-
ологічний підхід, можна спостерегти і в межах праць історико-
літературних жанрів: С.Андрусів “Чи всякий сон пробудний?” 
(1990, № 3), Ю.Вільчинський “О.Потебня: думки про слово і 
національність” (1992, № 1), Т.Бовсунівська “Утвердження не-
знищенності нації («Енеїда» і проблеми українського етногене-
зу)” (1994, № 9-10), Л.Сеник “Роман опору і література трагіч-
ної свідомості” (1996, № 1), В.Дончик ”Національна історія як 
духовне опертя української літератури” (1997, № 9), М.Зобенко 
“Національне в романі О.Гончара «Твоя зоря»” (1998, № 4-5), 
Н.Шумило “Б.Лепкий: на перехресті традиційного і нового” 
(1998, № 9-10), В.Владимирова “«Етнографічна історична істи-
ни» (Два типи дискурсу П.Куліша)” (1998, № 11), В.Соколова 
“Національна ідея в творчості Т.Шевченка” (1999, № 3), 
І.Абрамова “Біля витоків української ідеї (Нечуй-Левицький і 
формально-національний напрям)” (1999, № 12), Н.Шумило 
“Бароково-готичні відлуння в українській прозі кін. 19 – поч. 
20 ст.” (2000, № 9), О.Омельчук “національне підсвідоме в те-
оретичному доробку Є.Маланюка” (2000, № 11), В.Пахаренко 
“«Великий льох»: національна ідея, історіософія, метафізичний 
контекст” (2001, № 3), Н.Висоцька “Сходження на Золоту гору: 
штрихи до портрета англо-американської літератури” (2001, 
№ 9), Л.Кравченко “Нація і література (до проблеми німецької 
національно-культурної ідентичності)” (2002, № 6), Т.Пастух 
“Останнє поетичне слово Шевченка” (2004, № 3), І.Василишин 
“Життя – смерть – безсмертя: екзистенційний дискурс у філо-
софській ліриці Є.Маланюка” (2007, № 11) та ін.



53

Представлений у “Слові і Часі” корпус різножанрових літера-
турознавчих праць, які тісно діалогізують зі сферою націологічної 
проблематики, можна вважати певною мірою репрезентативним 
стосовно всього постколоніального літературознавства (кодифі-
кованого у наукових збірниках, монографіях, брошурах, статях у 
фахових та нефахових часописах, в інтернет-ресурсах тощо). А 
це становить велике матеріальне поле для історіографічного та 
теоретичного осмислення. Можливі напрямки цього осмислен-
ня визначаються літературознавчими та навкололітературознав-
чими жанрами і стосуються: 1) літературно-критичних публіка-
цій (Є.Баран, В.Брюховецький, Д.Дроздовський, М.Ільницький, 
В.Панченко, Т.Салига, С.Хоменко та ін.); 2) зібрань статей (в 
останній час побачили світ зібрання праць Ю.Бачі, Г.Грабовича, 
Р.Гром’яка, І.Денисюка, І.Дзюби, В.Дончика, М.Жулинського, 
М.Ільницького, Г.Клочека, Т.Салиги, Г.Сивоконя, С.Хороба та 
ін.); 3) літературознавчих посібників і підручників (наприклад, 
академічна “Історія української літератури ХХ століття” (1993, 
1998), за редакцією В.Дончика; а також підручники і посібни-
ки авторства чи за редакцією Н.Бернадської, Т.Бовсунівської, 
В.Будного, О.Гнідан, Р.Гром’яка, М.Ільницького, М.Наєнка, 
Р.Харчук, М.Яценка та ін.), 4) історико-літературних статей і 
монографій (помітними подіями останніх років стали книжки 
С.Андрусів, Ю.Барабаша, Т.Гундорової, І.Дзюби, Н.Зборовської, 
В.Моренця, В.Панченка, В.Пахаренка, В.Працьовитого, 
О.Пронкевича, І.Руснак, Л.Сеника, Л.Скупейка, О.Слоньовської, 
Н.Слухай, С.Хоменка, Вал.Шевчука, М.Шкандрія, Г.Штоня, 
Н.Шумило та ін.), 5) теоретико-літературних студій (Я.Гарасим, 
Р.Гром’як, І.Денисюк, Н.Зборовська, Г.Клочек, Д.Наливайко, 
Ю.Ковалів, М.Кодак, Г.Сивокінь, І.Фізер та ін.); 6) різножан-
рових кандидатських та докторських досліджень (С.Андрусів, 
О.Баган, О.Довженко, П.Іванишин, Я.Козачок, І.Лімборський, 
Ю.Мариненко, М.Мартинюк, Н.Медвідь, В.Нарівська, 
О.Омельчук, О.Пахльовська, В.Погребенник, В.Працьовитий, 
В.Просалова, Л.Сеник, О.Стебельська, С.Українець, І.Хижняк, 
Н.Шумило та ін.). Охопити такий потужний літературознавчий 
пласт неможливо в межах одного чи навіть кількох досліджень. 
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На нашу думку, більш продуктивним є зосередитися на якісь од-
ній репрезентативній частині матеріалу і вже в її межах аналізу-
вати дискурс національної ідентичності.

При цьому варто враховувати таке. Ступені націологічної (та 
націософської) репрезентативності в різних видах літературознав-
чих робіт будуть далеко не однакові. Скажімо, літературно-критич-
ні праці переважно стосуються різночасової оцінки окремих авто-
рів і їх творів, а тому є доволі дискретними та фрагментарними. 
Збірники статей різних років можуть допомогти виявити процес 
становлення того чи іншого дослідника, але не гарантують ціліс-
ного бачення ним певної проблеми. Підручники і посібники вна-
слідок специфіки науково-педагогічного жанру рідко коли зорієн-
товані власне на дослідження, переважно вони викладають уже 
апробований матеріал, причому викладають у спрощеній, часто 
доступній для ще не зовсім фахового реципієнта формі. Канди-
датські і докторські дослідження, попри високий фаховий рівень, 
усе ж, унаслідок специфіки жанру, доступні переважно вузькому 
колу спеціалістів. Найбільш продуктивним, з методологічної точки 
зору, було б вивчення теоретико-літературних монографій, влас-
не присвячених дискурсу національної ідентичності, однак таких 
цілісних праць (попри успішні окремі студії невеликого форма-
ту Т.Бовсунівської, М.Бондаря, Р.Гром’яка, І.Дзюби, В.Дончика, 
М.Жулинськго, Г.Клочека, М.Кодака, М.Наєнка, Г.Сивоконя та ін.), 
на жаль, в українському постколоніальному літературознавстві ще 
не з’явилось. Звідси, на наш погляд, умотивованим виглядає звер-
нути свою увагу на такий тип метадискурсивних праць, як істо-
рико-літературні монографії, які тісно й експліцитно пов’язані із 
націологічною проблематикою й осмислюють її більш-менш сис-
темно. Крім того, вони набагато частіше вивірені досліджуваним 
художнім матеріалом, а тому рідше загрожені абстрактними спе-
куляціями, непродуманими маніпуляціями з літературними твора-
ми. Але й ці монографії є різними, а тому не однаковими у плані 
ефективності інтерпретації дискурсу як висловлювання/міркуван-
ня стосовно національної самототожності. 

Можливими є тут і глибші обґрунтування звернення до іс-
торико-літературного дискурсу, з огляду на міркування теорети-
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ків. Особливо логічними видаються розмисли Г.Сивоконя, який 
доводить “історичну й національну детермінованість літера-
турно-теоретичного знання”. Український дослідник виходить 
з того, що історичний досвід “може бути й інтернаціональним, 
однак найперше він таки національний”. Літературознавець не 
може не враховувати національну специфіку історичного досві-
ду, який вивчає, а це приводить до висновку про “підставовість 
теоретичних пошуків та узагальнень в аспекті національному”. 
Це, наприклад, стосується навіть таких начебто універсальних 
понять, як віршова ритміка. Особливо переконливим у цьому 
зв’язку виглядає приклад українського письменства: “Чи не 
найвиразніше посвідчує виразний історизм теорії те, що мова 
літератури національної узалежнена обставинами часу й місця 
творення. Печальний приклад української літератури, котра во-
лею історії перебувала на маргінесі російської, а затим радян-
ської імперії, посвідчує болісні вияви боротьби за виживання, 
змагальності з мовою «старшого брата», за належний авторитет 
свого письменства, за читача і т.ін.” 58

Репрезентативною частиною, після попереднього аналізу до-
ступного дослідницького меганаративу, у нашому дослідженні 
стали шість монографій історико-літературного характеру, ав-
торства С.Андрусів (“Модус національної ідентичності: Львів-
ський текст 30-х років ХХ ст.” (2000)), О.Вертія (“Народні дже-
рела національної самобутності української літератури 70-90-х 
років ХІХ століття” (2005)), Ю.Мариненка (“Місія: проблеми 
національної ідентичності в українській прозі 40-50-х років ХХ 
століття” (2004)), В.Моренця (“Національні шляхи поетичного 
модерну першої половини ХХ ст.: Україна і Польща” (2001)), 
Л.Сеника (“Роман опору. Український роман 20-х років: проблема 
національної ідентичності” (2002)), Н.Шумило (“Під знаком на-
ціональної самобутності. Українська художня проза і літератур-
на критика кінця ХІХ – поч. ХХ ст.” (2003)). Саме ці праці, що 
з’явилися послідовно протягом 2000-2005 років, на наш погляд, 
58 Сивокінь Г.М. Історична й національна детермінованість літературно-теоре-
тичного знання / Г.М. Сивокінь // Сивокінь Г.М. У вимірах сприймання. Теоре-
тичні проблеми художньої літератури, її історії та функцій. – К.: Фенікс, 2006. 
– С.35 – 36.
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насамперед потребують інтерпретації. (Важливим фактором до-
бору матеріалу стало врахування специфіки цієї роботи, її мети, 
завдань та обсягу.)

На це є низка причин: насамперед, це одні з найосновніших 
пострадянських робіт, що розглядають важливу для нас пробле-
матику; вони чітко зорієнтовані на артикуляцію та осмислення 
української самототожності, що проявляється і на рівні назви, і 
в змісті досліджень (ключовими словами стають “національна 
ідентичність”, “національна самобутність”, “національний шлях 
[розвитку]”, “національна тотожність”, “національна менталь-
ність” тощо); ці роботи стосуються не окремих творчих досві-
дів, а крупних історико-літературних періодів і разом охоплюють 
значний і важливий в аспекті модифікування національної іден-
тичності української літератури проміжок культурно-історичної 
дійсності (утворюється безперервний дослідницький мегадис-
курс: від майже середини ХІХ до середини ХХ століття); це ці-
лісні і ґрунтовні монографії, що містять, окрім усього іншого, 
ще й цінні компаративні паралелі. Важливо враховувати також, 
що окреслені історичні дослідження володіють неабияким теоре-
тичним потенціалом (особливо деякі з них, синтетичного плану), 
дозволяючи комплексно осмислити дискурс як залежне від націо-
нального світогляду систематичне висловлювання, що стосується 
наукового та художньо-літературного осмислення й формування 
національної самобутності. Причому цей теоретичний потенці-
ал цілком адекватний трьом обґрунтованим нами вище методам 
дослідження: герменевтичному, дискурс-аналітичному та власне 
націологічному. Звичайно ж, за умов інших завдань та специфі-
кації роботи, можна було б сформувати інший корпус авторів та 
їхніх праць, що й може стати продуктивним творчим завданням 
для наступних досліджень схожого плану.

Останнє питання цього підрозділу стосується можливих ас-
пектів, власне робочої методики аналізу дискурсу національної 
тотожності в окреслених історико-літературних монографіях. 
Йдеться про конкретизацію методичних аспектів методологіч-
ного аналізу. Враховуючи герменевтичний, дискурсивний та на-
ціологічний ракурси розгляду проблеми, можна, на нашу думку, 
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виділити декілька основних методичних елементів, які утворю-
ватимуть феноменологічну структуру й алгоритм метадискур-
сивного тлумачення – тлумачення літературознавчих, зокрема 
історико-літературних, текстів. Сформулюємо їх у вигляді п’яти 
комплексів проблемних питань:

1. Що розуміється під національною ідентичністю в аналізо-
ваній науковій роботі? Яке поняття національної самобутності дає 
автор? Як і які його елементи науково висловлюються в тексті?

2. Які методологічні стратегії використовує автор для витлу-
мачення національної ідентичності художньої літератури?

3. Чого досягає в пізнанні художньо-літературної дійсності 
дослідник за допомогою використання методологічно інтегрова-
ного ним поняття національної ідентичності?

4. Як можна верифікувати отриманий автором результат лі-
тературознавчої інтерпретації? Наскільки об’єктивізує (чи, по-
герменевтичному, істинізує) процес пізнання використання мето-
дологем національної ідентичності? Наскільки здійснена літера-
турознавча інтерпретація несуперечлива?

5. Яку теоретичну модель можна вибудувати на основі ре-
презентованого в дослідженнях типу інтерпретації дискурсу на-
ціональної самобутності? Тобто чи можна, а якщо можна, то яку 
інтерпретаційну теорію національної ідентичності доступно змо-
делювати на основі методологічно проаналізованих студій?

Очевидно, що два останні типи питань стосуються вже власне 
можливості виявлення та окреслення структури теорії національ-
ної ідентичності як націоцентричної постколоніальної стратегії 
чи літературознавчої методології інтерпретації. А тому вважаємо, 
що ці питання варто розглянути в окремому розділі (навіть окре-
мій студії), після ретельнішого з’ясування трьох перших питань 
феноменологічно-методологічного аналізу.

Таким чином, у цьому підрозділі ми окреслили в загальних 
рисах парадигму постколоніального літературознавчого мислен-
ня (на базі спостережень В.Дончика). При цьому з’ясували, що 
в її межах системотворчу роль відіграє саме націологічна інтер-
претація, яку, як найбільш репрезентативну щодо аналізу дискур-
су національної ідентичності, і варто поглиблено вивчити. З усіх 
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літературознавчих праць пострадянського метадискурсу обґрун-
товано вибір у якості предмета дослідження низки концептуаль-
них історико-літературних монографій, у яких аритикульовано та 
ґрунтовно осмислено українську самобутність і які охоплюють 
значний культурно-історичний період. Насамкінець було запро-
поновано та окреслено можливу методику методологічного ана-
лізу дискурсу національної ідентичності в зазначених літерату-
рознавчих студіях.

2.2. Історико-теоретичні метадискурси С.Андрусів, 
В.Моренця, Н.Шумило: осмислення національної ідентич-
ності літератури

Насамперед розглянемо три концептуальні синтетичні моно-
графії, у яких поруч із потужним історико-літературним тексту-
альним пластом спостерігаємо також присутність ґрунтовної дис-
курсивної часини теоретико-методологічного характеру. З метою 
уникнення можливих некоректних порівнянь, свій розгляд прова-
дитимемо у хронологічній послідовності. Вагомим є також усві-
домлення того, що, вивчаючи будь-який дискурс, “аналітик по-
винен працювати з тим, що фактично було сказано чи написано, 
досліджуючи структури дискурсу вздовж і поперек, і визначати 
всі соціальні наслідки різних уявлень про дійсність, відтворених 
в дискурсі”59.

Спочатку звернемося до монографії Стефанії Андрусів 
“Модус національної ідентичності: Львівський текст 30-х років 
ХХ ст.”60, яка постала на основі її докторського дослідження61, 
59 Филлипс Л.Дж. Дискурс-анализ. Теория и метод / Филлипс Л.Дж., Йоргансен 
М.В.; [пер. с англ.]. – Х.: Изд-во Гуманитарный Центр, 2004. – С.42 – 43.
60 Андрусів С.М. Модус національної ідентичності: Львівський текст 30-х років 
ХХ ст.: [монографія] / С. М. Андрусів. – Львів: Львівський національний універ-
ситет імені Івана Франка, 2000, Тернопіль: Джура, 2000. – 340с. Надалі сторінку 
з цього видання вказуємо в тексті в дужках.
61 Андрусів С.М. Західноукраїнська література 30-х рр. ХХ століття: Пробле-
ма національної ідентичності: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докто-
ра філолог. наук: спец. 10.01.01 „Українська література” / Інститут літератури 
ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – К.,1996. – С.25.
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захищеного в Інституті літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН Укра-
їни в 1996 р. Характерно, що монографію було високо оцінено 
науковим співтовариством і водночас відзначено її теоретичний 
потенціал. Показовим може бути висловлювання Григорія Си-
воконя, який зауважив наступне: “…коли, наприклад, беремо до 
рук фундаментальну монографію «Национальное своеобразие 
русской литературы» В.Бурсова (Л., 1967, вид. 2-е) чи книж-
ку Ст. Андрусів «Модус національної ідентичності: Львівський 
текст 30-х років ХХ ст.» (Тернопіль, Львів. – 2000), – одразу піз-
наємо теоретичний потенціал цих праць і теоретичні постулати 
стосовно національної специфіки даної національної літератури, 
реалізовані з більшою чи меншою виразністю в історичному пе-
ребігові їхнього своєрідного розвитку” 62. Сказане цілком вмоти-
вовано можна віднести й до характеристики студій В.Моренця та 
Н.Шумило.

У цій роботі інтерпретується львівський текст 30-х років на 
прикладі різножанрової міжвоєнної творчості Андрія Чайков-
ського, В’ячеслава Будзиновського, Юрія Липи, Семена Ордів-
ського, Антіна Лотоцького, Івана Филипчака, Уласа Самчука, Га-
лини Журби, Івана Керницького, Ірини Вільде, Наталі Лівицької-
Холодної, Богдана-Ігоря Антонича, Богдана Кравціва, Святослава 
Гординського, Євгена Маланюка, Олега Ольжича. Саме вивчаю-
чи творчість цих письменників, рубрикованих за певними семі-
отичними “голосами”-кодами – Минулого, Землі, Жінки, Слова, 
– дослідниця осмислює ключовий для її студії концепт – “модус 
національної ідентичності”.

Навіть вибір матеріалу дослідження виразно націологічно 
детермінований. Львівський текст стає науковою метонімією чи 
маркером завжди національно активної Галичини. Усвідомлення і 
підкреслення цієї думки стає одним із метадискурсивних лейтмо-
тивів роботи. Це добре вловив у своїй передмові до монографії 
Микола Жулинський, який не випадково характеризує Галичину 
як “патріотичне серце України”, як “вічну українську ностальгію 
62 Сивокінь Г.М. Історична й національна детермінованість літературно-теоре-
тичного знання / Г.М. Сивокінь // Сивокінь Г.М. У вимірах сприймання. Теоре-
тичні проблеми художньої літератури, її історії та функцій. – К.: Фенікс, 2006. 
– С.35. 
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за Україною”. Заглиблюючись у науковий текст, авторові перед-
мови, здється, вдалося передати і глибинну культурологічну по-
зицію дослідниці, і найфундаментальнішу рису Галичини взагалі 
як землі, “виснаженої несамовитою жадо бою етнічного самозбе-
реження. І очікуванням великої слави у Великій Україні” 63. А ось 
як цю важливу націоцентричну думку конкретизує й семантично 
урізноманітню сама С.Андрусів у передмові, вдаючись до про-
мовистого образу Шехерезади як символу окупованої чотирма за-
йманцями України: “Як Шехерезада, українська культура, літера-
тура 1930-х рр. ХХ ст., чий простір звузився до Галичини, Львова, 
розповідала, боячись замовкнути, свої історії своєю мовою” [6, 
c.11].

Не маючи змоги детально окреслити усі грані цієї цікавої та 
ґрунтовної студії, зосередимося на трьох важливих для нас пер-
ших елементах методики аналізу.

Поняття національної ідентичності є ключовим для цієї пра-
ці. Воно простежується і в трьох перших теоретичних розділах 
дослідження (“Національний космо-психо-логос і національна 
іден тичність”, “Галичина 30-х років ХХ ст. як текст”, “Літератур-
ний дискурс Львівського тексту 30-х років ХХ ст. Типологія та 
ідеологія”), і в чотирьох історичних (“Минуле”, “Земля”, “Жін-
ка”, “Слово”). Увиразнюється авторське значення цього фунда-
ментального концепту через ґрунтовні й обширні, незрідка дис-
кусійні та полемічні, теоретико-методологічні розмірковування, 
усі з яких годі охопити. Зосередимось на найбільш важливих для 
осмислення дискурсу національної самобутності.

С.Андрусів уважно і глибоко аналізує проблему нації, крити-
куючи тих сучасних інтелектуалів, які ставлять під сумнів саму 
доцільність її існування. Прямо чи завуальовано такими автора-
ми вказується на те, що виникнення націй “є ледь не помилкою 
історії”, масовим засліпленням людства, часто архаїчним і шкід-
ливим у сучасному світі, де найідеальнішим способом існування 
людини і людства стає поза- чи безнаціональне, космополітизова-
63 Жулинський М.Культурологічний дискурс Галичини / М.Жулинський // Ан-
друсів С.М. Модус національної ідентичності: Львівський текст 30-х років 
ХХ ст. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2000, 
Тернопіль: Джура, 2000. – С.5.
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не суспільство, а найвищими вартощами стають абстрактно (а не, 
скажімо, релігійно чи культурно) трактовані цінності “загально-
людські” чи “вселюдські”, перед захопленням якими застерігав 
свого часу ще І.Франко. На думку космополітичних дослідників 
та публіцистів, цінності “загальнолюдські” “єднають людей у 
людство, тоді як національні начебто лише роз’єднують, поро-
джують ненависть і війни, постійну міжнародну напруженість 
і конфлікти”, тому й нації, як це твердять марксистські чи лібе-
ральні автори, мають відмерти. “Все вказує на те, – цитує авторка 
К.Чижевського, – що прийшов час вичерпаности, час кінця пев-
ної інтелектуальної формації, яку ми назвали національною і яка 
протривала в деяких країнах майже двісті років! Звичайно, це не 
станеться сьогодні або завтра, це процес, який у Польщі відбу-
ватиметься інакше, ніж у Литві, а ще інакше у Білорусі. Але цей 
процес неминучий” [6, с.16].

Суттю цього процесу, його результатом стає “звільнення від 
осоружного націоналізму”, який начебто “почав паралізувати, 
щомиті загрожуючи конфліктом”, і радісне визвольне почуття, 
“коли залишається позаду колективне тіло, яке постійно нашіп-
тувало, що маєш робити і що відчувати, яке тягнуло тебе на па-
тріотичне віче, національну літургію або народні гуляння і яке 
немилосердно знущалося з будь-якої відмінності”. “Те, чим звіль-
нена від «кайданів» колективного тіла людина заповнить пустку 
на місці «національної літургії» і «народних гулянь», автора не 
цікавить”, – слушно підсумовує дослідниця [6, с.16].

При цьому апеляції антинаціонально налаштованих авторів 
до злочинів нацизму як начебто злочинів національної свідомості 
й націоналізму не зовсім переконливі. З цього приводу авторка за-
значає: “…поява нацизму, що використовував для своєї мети ідею 
нації і тим поклав на неї відповідальність за свої злочини перед 
людством, безпосередньо не пов’язана із самим існуванням нації 
як форми колективного співжиття, не випливала тільки з неї. Тут 
більше хворобливого жадання влади, панування над світом…” [6, 
с.16]. Дослідниця аргументовано вказує на типологічну схожість 
німецького національно-соціалізму та російського більшовизму, 
які мали тотожну імперську (але не націоналістичну) мету: отри-
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мати владу над усім світом. Натомість націоналізм авторка схиль-
на розглядати як позитивний феномен у дусі української та світо-
вої традиції, наприклад, ідей російського філософа Івана Ільїна, 
який стверджував: “Проблема істинного націоналізму може бути 
вирішена лише у зв’язку із духовним розумінням батьківщини: бо 
націоналізм є любов’ю до духу свого народу і, притому, саме до 
його духовної своєрідності” 64.

Тож не сам інститут нації як такої спроможний породити 
явища націонал-соціалізму чи комунізму. На думку С.Андрусів, 
ідеться радше про зумовлений певними архетипами колективного 
підсвідомого національний менталітет, а також про певні психо-
травматичні історичні обставини.

Саме менталітет здатен породити певний тип імперіалізму, 
якщо та чи інша нація стає домінуючою в імперській державі. 
Осмислюючи цей вкрай важливий для української постколоні-
альної дійсності феномен, дослідниця апелює до антиімперсько-
го досвіду Євгена Маланюка, який виділяв два типи імперіалізму: 
“римський” (більш цивілізований) і “монгольський” (тотально 
руйнівний). С.Андрусів до класифікації українського поета і мис-
лителя додає ще один – мондіалізм, котрий, мабуть, за допомого 
постколоніалістичної термінології можна ще окреслити як «куль-
турний імперіалізм”: “Це імперіалізм без імперії, тобто без її зо-
внішніх атрибутів, що так само прагне підпорядкувати собі на-
роди і території через внутрішній розклад, перетворення народу 
в масу без етнічної і національної свідомості, без традицій і ко-
ренів, – у так зване безнаціональне суспільство, яке легко визис-
кувати економічно. Найефективнішим і найбільш випробуваним 
засобом його утвердження і поширення у світі є космополітизм 
і зовні приваблива риторика про вищість прав людини над пра-
вами нації (наче можлива людина поза спільнотами чи не існує 
індивідуальних прав, які можна зреалізувати тільки в колективі-
етносі), про перевагу універсального («інтернаціонального») над 
національним, етнічним, а в Україні – настирливе переконування 
українців, які становлять понад сімдесят відсотків населення, у 
64 Ильин И.А. Путь духовного обновления / И.А. Ильин // Ильин И.А. 
Религиозный смысл философии / И.А.Ильин. – М.: АСТ МОСКВА, 2006. – 
С.248.
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тому, що начебто у теперішньому державному будівництві «на-
ціональна ідея не спрацювала», тому треба формувати не «етніч-
ну», а «політичну націю» (наче етнічна нація не може бути полі-
тичною). Насправді ж ідеться про те, щоб в Україні не було саме 
української нації, адже нібито прогресивна «політична» замість 
відсталого, регресивного «етнічна» в українському контексті 
означає «неукраїнська» (читай «російська», точніше «російсько-
мовна космополітична») проти скомпрометованої, усуненої на 
марґінес «української» («етнічної»)” [6, с.20].

Така активна культурозахисна позиція вимагає від дослід-
ниці конкретизації основоположних понять, що уможливлюють 
несуперечливу подальшу інтерпретацію літературних досвідів. 
Тому вона дає низку власних продуманих визначень та окреслень, 
які, очевидно, мають значення не лише для аналізованої роботи. 
Наприклад, нація визначається С.Андрусів близько, але не тотож-
но до відомої концепції російського вченого Г.Гачєва як “комп-
лекс якостей, реакцій на світ, слів, жестів, руху в часопросторі”, 
як “космо-психо-логос, до творення якого спричинилися різні 
«хімічні» сполуки, серед яких не останню роль відгравали ланд-
шафт, ґрунт, у який Бог «висадив» даний етнос, спосіб жити спра-
віку, ще якісь генетичні сполуки, бродіння, що потім випродуко-
вують ті чи інші риси національного характеру, відшліфовувані, 
відгранювані історією” [6, с.21]. Російський дослідник у цьому 
зв’язку пише про “образний апріоризм” (певні ментальні архе-
типи), який витікає із “усього буття даного народу”, поєднуючи 
природу, побут, мову, історію, етнос, характер і конкретизується 
в комплексному понятті КОСМО-ПСИХО-ЛОГОСУ – “єдності 
тіла (місцевої природи), душі (національного характеру) і духу 
(мови, логіки)”65.

При цьому історію авторка розглядає як творчість колектив-
ного суб’єкта, як історію культури. Звідси світова історія – це по-
ліфонія культур, множинність етнічних свідомостей. Кожен, на 
думку С.Андрусів, із розказаних етносами чи націями сюжетів 
їх культур є “універсальним і самодостатнім”, тому “нема потре-
би українцям мучити себе питаннями, чи відповідає голос і тон 
65 Гачев Г.Д. Космо-Психо-Логос: Национальные образы мира / Г.Д. Гачев. – М.: 
Академический проект, 2007. – С.21.
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української культури світовому (європейському) рівневі, бо кожна 
культура має свої стосунки з Богом”. Таким чином дослідниця ви-
ходить на системне, ієрархізоване бачення нації. Вона розглядає 
її як “національно-культурний організм”, як “певну автоматичну 
систему, що входить у надсистему – людство-світ”, що “має свої 
підсистеми (особа-сім’я-класи-професійні старти, реґіональні 
тощо)”. Врахування системності забезпечує цілісне й комплексне 
бачення нації, дозволяє дослідниці обґрунтовано в подальшому 
розглядати українські етнос та націю як “інтегральну особу”, ви-
віряючи свої судження авторитетними міркуваннями з цього при-
воду Платона, Гердера, Гумбольдта, Бердяєва, Лоського, Карсаві-
на, Шмарова, Юнґа та ін. [6, с.22-23].

Загалом можна відзначити, що С.Андрусів вирізняє серед ба-
гатьох сучасних українських учених, особливо істориків літера-
тури, виразна схильність до оригінального теоретичного мислен-
ня, до виважених методологічних узагальнень, свідченням чому є 
не лише вдалі спроби власної інтерпретації теоретичних понять, 
а й постійна спрямованість на наукове мовотворення – продума-
не дефініціювання. Так, розглядаючи національне як психоін-
формаційний тип, авторка дає визначення поняттю “національ-
не”, що може розглядатися як еквівалент поняттю “національна 
ідентичність” і буде в подальшому розвиткові дослідницького 
сюжету відгравати важливу роль під час вивчення літератури як 
націотворчої нарації: “Національне – це надособистісна сила ба-
жання особистостей спільно творити текстуальне тіло своєї куль-
тури, розповідати разом собі і світові своєю мовою історії про 
своє минуле-теперішнє-майбутнє. Одно слово, національне – це 
культура” [6, с.27]. Дослідниця актуалізує й інші визначення. 
Терміном “мезокосм” вона позначає “в космологічному контексті 
поняття етносу (народу, нації)”. А національний космос дефініці-
ює як “властивий саме для цього народу спосіб жити, працюва-
ти, мислити, творити, молитися. Це порядок речей у світі, певне 
співвідношення цінностей, сприймання простору і часу, свободи і 
долі, це уявлення про себе і про іншого, про числа, красу, дім, ро-
дину…” [6, с.28-29]. Усі ці елементи входять в авторське бачен-
ня національної самобутності, витворюючи певні ланцюжкові 
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конструкції: нація – інтегральна особа, як культура; національна 
культура – як космогонія; національна література – як самосвідо-
мість і космогонічний міф.

Аналізована праця, як ми вже вказували, має синтетичний 
характер, поєднуючи теоретичний аспект з історико-літератур-
ним. І це неминуче впливає на артикуляцію та певну апробацію 
власної методологічної бази, яка обґрунтовується дослідницею у 
трьох перших розділах протягом майже ста сторінок. Це дає мож-
ливість простежити логіку побудови гносеологічних координат і 
повноцінно ознайомитись із теоретичними засновками дослідни-
ці. Можна помітити, що інколи авторка вдається до невимушеної 
інтелектуальної гри, але це гра за чесними, науковими правилами.

Структура методологічної бази достатньо складна і цікава. 
Провідною її рисою виступає інтердисциплінарність. Щоб ви-
творити у свідомості адресата повноцінний космологічно-психо-
логічний образ Галичини 30-х років (один із підрозділів другого 
розділу так і називається: “Культурологічний та психологічний 
феномен Галичини: семний і символічний виміри”), дослідниця 
доречно, уникаючи згубного еклектизму, поєднує філософські, 
історичні, етнологічні, психологічні, психоаналітичні, етнопси-
хологічні, політологічні, соціологічні, націологічні тощо концеп-
ти. Однак не забуває при цьому верифікувати їх із “ядерними” 
(в термінології Ю.Лотмана) літературознавчими елементами, що 
систематизує стосунки між ними.

Стрижневою методологією стає неоміфологізм. З усіх його 
літературознавчих різновидів (міфо-ритуальна критика, семанти-
ко-символічна, архетип на та ін.) С.Андрусів переважно викорис-
товує архетипну (К.-Ґ.Юнґ, Н.Фрай), поєднуючи її в дусі мето-
дологічного плюралізму із структурально-семіотичною (Р.Барт, 
У.Еко, Ю.Лот ман, Б.Успенський) та інколи постструктуральною 
теоріями. Доречно згадати й інші використовувані дослідницею 
підходи: герме нев тичний, культурно-історичний, біографічний, 
психоаналітичний, інтер текст уальний тощо. Однак тут варто на-
голосити на наступному моменті. Окрім експліцитної домінанти 
– неоміфологізму, існує, і про це вже говорили метакритики66, ще 
66 Див.: Книжка Стефанії Андрусів: ще раз про модус національної ідентичності 
// Слово і Час. – 2001. – № 7. – С.59-62.
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й підтекстова, імпліцитна домінанта – національно-екзистенці-
альна мето дологія (найбільш відомим художнім утіленням якої 
стала художня творчість Т.Шевченка, а культурно-ідеологічним 
– філософія та естетика українського націоналізму, наприклад, 
феномен “трагічного оптимізму” (Д.Донцов) у вісниківців). Тому 
одним із провідних критеріїв оцінки художньої дійсності, звідси, 
упродовж всієї роботи стає корисність і важливість того чи ін-
шого елемента, факту, феномена, закономірності для збереження 
нації, національної ідентичності, національної культури, у цьому 
випадку – в космологічному вимірі.

Так, наприклад, критикуючи “негативні” (начебто “самоізо-
ляціоністські”, “ксенофобські”) боки національної ідентичності 
в М.Перессіні, авторка справедливо зазначає: “Треба сказати, що 
цей вчений, як і більшість західних інтелектуалів, користується 
суто теоретичними, не виснуваними із суспільної практики (вони 
їх на практиці просто «не бачать») постулатами. А якраз відсут-
ність рівно правного діалогу між націями чи етносами, гноблен-
ня сильною слабшої (військово, економічно) викликає у слабшої 
спротив і бажання визволитись, повернути собі гідність і само-
повагу – національну ідентичність” [6, 35].

Узагалі, варто зауважити, що, вибудовуючи власну методо-
логічну позицію, С.Андрусів діалогізує із різними авторами, але 
при цьому не втрачає провідної нитки власної думки, вона завжди 
верифікує навіть найбільш, здавалося б, апробовані положення 
західних учених власним культурно-історичним та гносеологіч-
но-духовним досвідом. Промовистим може бути приклад такого 
творчого діалогу із провідним світовим націологом, теоретиком 
нації, національної ідентичності та націоналізму, Ентоні Смітом.

Залежно від способу творення нації, латерального (зверху) чи 
демотичного (знизу), Е.Сміт, скажімо, розрізняє дві моделі, дві 
концепції нації, а отже, і два варіанти національної ідентичнос-
ті. Йдеться про західну, яку можна назвати політичною (її тво-
рять історична територія, політично-юридична рівність, спільна 
громадська культура та ідеологія), та східну, етнічну (де акцент 
ставиться на спільне походження, родинність, рідний край, спіль-
не походження, рідну мову, звичаї, традиції). С.Андрусів у своїй 
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праці суттєво уточнює цю схему, робить її більш гнучкою, кон-
кретно-екзистенційною і менш абстрактною, говорячи наступне: 
“а) що «чистих» і придатних на всі часи людей не буває, що в 
певні історичні моменти навіть «найпомітніші» нації апелюють 
до спільних міфів і традицій, а «найетнічніші» могли, як у кня-
жі часи українська, починати своє існування як політичні; б) що, 
з певною натяжкою, поняття «західної» і «східної» моделей на-
цій можна зредукувати до західноєвропейських і східноєвропей-
ських; в) що «східність» і «етнічність» переважно домінують у 
структуруванні націй загрожених” [6, с.39].

Такий вимогливий тип методологічного мислення дозволяє 
дослідниці підійти критично і до власного провідного методу – 
неоміфологізму, який вона, на відміну від деяких дослідників, ви-
користовує продумано, враховуючи його позитивні і можливі не-
гативні моменти, що видно інколи, наприклад, в аспекті надмірної 
універсалізації досліджуваного об’єкта, перетворення літератури 
в абстрактно-схематичний, денаціоналізований феномен. Не ви-
падково С.Андрусів слушно стверджує пріоритетність красного 
письменства для тривання національного буття: “Національна 
література як один з найпотужніших засобів збереження й утвер-
дження у світі мезокосму – етнічної, національної ідентичності, 
виховання національної самосвідомості – найпромовистіше роз-
повідає самому народові і світові про своєрідність його мелодій у 
гармонії симфоній народів на «небесах буття»” [6, с.43].

Доречним видається зауважити і те, що, на думку деяких ав-
торів, інколи дещо деформує стрункість концепції дослідниці. Не 
зовсім переконливим видається часом надто розширене (пост-
структуральне) вживання терміна “міф” (у “найзагальнішому 
сенсі”), що призводить до деяких не зовсім переконливих ототож-
нень. Наприклад, твердиться, що ідеологізація дорівнює міфоло-
гізації, ідеологема – те ж саме, що й міфологема, а космологічний 
– те ж, що й міфологічний “сюжетотвірний пристрій”, ідеологія 
дорівнює культурі і міфології, “ідеологізація – це творення міфу” 
[6, с.85, 108, 84] тощо. Однак, вважаємо, тут можна було б ак-
тивніше враховувати й інші інтерпретації, які стверджують, що 
міф є лише елементом культури й ідеології (як форма суспільної 
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свідомості і як жанр) і не може замінити собою релігію, філосо-
фію, науку, мистецтво, етику, політику тощо. Зрештою, це, ма-
буть, відчуває і сама авторка, яка частіше використовує, можливо, 
доречніший, семантично вивіреніший у цьому контексті термін 
“космологічний” замість “міфологічний”. (Деяку некритичність 
застосування терміна “міф” можемо також інколи спостерегти у 
В.Моренця та Ю.Мариненка.)

Деякий дискусійний характер окремих методологічних мо-
ментів не перекреслює, а навпаки, сприяє концептуальному твор-
чому діалогу, який міг би бути вельми продуктивним, враховую-
чи наявність малокритичних сучасних тенденцій. Ідеться про ті 
не завжди науково вивірені “міфопоетичні” тлумачення, у яких 
часом повністю стирається межа між літературою і міфом, що, 
на наш погляд, не зовсім доречно, бо суперечить природі таких 
автономних культурних (та й світоглядних) явищ, як література і 
міф67. У С.Андрусів немає такого типу ототожнень, про що пере-
конливо свідчить історико-літературна частина.

Ще у третьому розділі подано детальний перелік літератур-
них галицьких груп того часу. Однак авторка не аналізує їх усіх, 
оскільки ставить собі іншу, національно-буттєву мету: завданням 
монографії є “вияви ти, вловити, проаналізувати, класифікувати” 
лише ті “сенси” літературного тексту 1930-х, “через які загро-
жена культура розповідала про себе і світові, підтримуючи цією 
нарацією своє існування, утверджуючи свою присутність у світі 
живих” [6, с.11]. Звідси асоціації із мовою “відновлюваного” кос-
могонічного міфу і компонування чотирьох останніх розділів за 
найваж ливішими, на думку дослідниці, тогочасними кодами (які 
ми вже називали вище).

С.Андрусів обережно, толерантно ставиться до типологіч-
них зіставлень літератури і міфу, на практиці зберігаючи вірність 
принципам наукового витлумачення, що робить її аргументи 
ґрунтовними, а експлікацію складних взаємостосунків різних 
культурних форм науково коректною та переконливою: “Звісно, 
67 Див про це.: Шевчук В.О. “Personae verbum” (Слово іпостасне): Розмисел / 
В.О. Шевчук. – К.: Твім інтер, 2001. – 264с.; Фізер І. Зустрічі чи зіткнення укра-
їнської філології із західними методологічними стратегіями / І.Фізер // Слово і 
Час. – 2006. – № 4. – С.3-10.
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твердження про те, що поезія, поетичний світ того чи іншого ав-
тора є міфотекстом, є певною натяжкою, радше це перетворений 
міф чи метонімія міфу, адже поезія, як і епос та фольклор, вини-
кає після розпаду класичного міфу, перекладу мови міфу іншими 
мовами культури. Хіба що поезія, з огляду на те, що працює з 
дологічним, дореференційним словом (можна його ще назвати 
міфологічним чи ліпше архетипальним), вона генетично ближча 
до міфу з-посеред інших літературних видів” [6, с.297].

Уся ця складна інтердисциплінарна і плюралістична мето-
дологічна база, що кодифікується низкою промовистих термінів 
(код, субкод, архетип, наратив, семіозис, дискурс, текст, міф, на-
ціональна ідентифікація, соціолект, експліцитний та імпліцитний 
рівні, енкратичний та акратичний дискурси тощо) дозволяє до-
слідниці зробити низку вагомих спостережень і висновків тео-
ретичного та практичного, історичного плану. Передусім нація, 
“національний організм” розглядається як “психо-інформаційна 
духовна система, що входить у надсистему – людство, а мовою 
міфо-архетипальної теорії – організм-світ, де все дорівнює усьо-
му, усе гомеоморфне: людина (мікрокосм) = етнос (мезокосм) = 
світ (макрокосм)” [6, с.27]. Художня література відіграє одну з 
ключових метафізично-екзистенційних ролей. Вона, “підтриму-
ючи в часі національну наративну тотожність, є водночас своєрід-
ним космогонічним міфом (чи міфом-ритуалом), який зміцнює, 
відновлює і «тримає» космосистему – світ і націю (світ нації) і їх 
«дублікат» – психосистему – самосвідомість (особистісну й на-
ціональну)” [6, с.43].

Важливу роль в інтерпретаційному процесі національної іден-
тичності львівського тексту 30-х років ХХ ст. відграє семіотич-
на думка про те, що художній (і не лише) текст утворюють коди. 
Звідси “творення і інтерпретація тексту... це мандрівка крізь його 
коди”. Код у роботі виступає не просто як культурний код, а саме як 
код національний. Ця “сфера побутування ідеології” розглядається 
як “сукупність правил та обмежень, що забезпечують мовленнє-
ву діяльність природної мови чи будь-якої іншої знакової системи 
– забезпечують комунікацію” [6, с.84, 85]. У випадку монографії 
С.Андрусів, йдеться про комунікацію саме націотворчу.
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Усе це разом дозволяє дослідниці переконливо, на рівні вра-
хування досягнень класичного і, передусім, новітнього літерату-
рознавства обґрунтувати низку думок, найважливішими з яких, 
на наш погляд, є наступні. По-перше, що героєм-актантом нара-
тивізації західноукраїнського тексту 30-х років “була не так окре-
ма людина, як етнос, нація”. Дослідниця відзначає, що “навіть у 
малотипових для західноукраїнської літературної дискусії мему-
арних жанрах ніколи не йдеться про індивідуальну долю, пошуки 
і причащання до абсолюту окремої людської душі, а завше – про 
Україну, про її визволення, про відновлення Української Держа-
ви” [6, с.334]. По-друге, промовляння-розповідання західноукра-
їнського тексту утворює своєрідну “українську космогонію”, яку 
утворили великий корпус розділених ідеологічно субтекстів (лі-
тературні твори, публіцистика, мемуари, приватне листування 
тощо). Але всіх їх “пронизує, організовує й об’єднує націоохо-
ронний код, навіть байдужих до національного в інших культурах 
проліберальних чи прокомуністичних” [6, с.333]. По-третє, у мо-
нографії виражена надзвичайно важлива думка про те, що мета-
розповідь Львівського тексту, його “домінантні коди національної 
ідентичності” впливають на постколоніальну Галичину й галичан 
як “всюди присутня, часто невидима влада любові до України і 
її «духа печать», відбиток, Слід – неперебутня національна са-
мосвідомість у текстах, учорашніх і нинішніх, самоосмислення, 
розповідання про себе і інших світові” [6, с.338].

Використання націоцентричної інтерпретації дозволило до-
слідниці переконливо окреслити основні космологічні та етно-
охоронні жанри львівського літературного тексту 1930-х (істо-
ричну белетристику, “сільську” і жіночу прозу, поезію) у творчос-
ті А.Чайківського, Ю.Липи, І.Филипчака, У.Самчука, Г.Журби, 
І.Вільде, Н.Лівицької-Холодної, Б.-І.Антонича, Б.Кравціва, 
Є.Маланюка, О.Ольжича та ін. Можливо, запропоновані інтер-
претації низки персоналій міжвоєнної літературної доби можуть 
видатись неповними, навіть однобічними. Але в цьому випадку 
варто враховувати, що до уваги дослідницею беруться не всі ас-
пекти, а саме космологічний вимір національної ідентичності, 
який логічно випливає із теоретичної бази дослідниці, і було б 
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методологічно невиправданим використовувати інші, нехай наба-
гато “адекватніші” (для когось) методологічні критерії, підходи, 
оцінки. Усе це можна здійснювати в інших роботах з іншими ме-
тодологічними базами. Очевидним і, мабуть, головним є інше: по-
тужний вплив концепції С.Андрусів, найґрунтовніше викладеної 
у статтях “Ім’я гелленів. Про національний характер українців”68, 
“Проблеми національної ідентичності”69, монографії “Модус на-
ціональної ідентичності…” тощо, на постколоніальні концепції 
інших учених, особливо молодшого покоління. А також на інтен-
сифікацію під її безпосереднім впливом націологічного аспекту 
новітньої науки про літературу (про що свідчать і численні ти-
пологічні суголосності з різними авторами, і прямі посилання на 
її праці в інших важливих для нас авторів, наприклад, О.Вертія 
чи Ю.Мариненка, й, зрештою, охарактеризування “Модусу” “зна-
менною студією” В.Моренцем 70).

Компаративістична монографія відомого українського лі-
тературознавця Володимира Моренця “Національні шляхи по-
етичного модерну першої половини ХХ ст.: Україна і Польща” 
з’явилася через рік після появи книжки С.Андрусів. Це перша 
частина задуманого автором об’ємного дослідження модернізму 
ХХ ст., мабуть, тому в ній немає висновків, і тому якісь остаточні 
судження про цю роботу виносити зарано. Однак вона дає доволі 
чітке уявлення про напрям історико-літературного мислення до-
слідника, його ґрунтовну методологічну базу, жвавий, еристично 
насичний стиль викладу та спосіб гносеологічного кооптування 
й артикуляції дискурсу національної ідентичності. Теоретичний 
потенціал праці зосереджено не лише у вступі та першому розділі 
(“Про модернізм і модерність”), а й у численних рефлексіях про-
тягом усіх семи розділів студії.

Загалом автор не дає ширших експлікацій поняття національ-
ної ідентичності, він сприймає його як усталений і загальноприй-
68 Андрусів С. Ім’я гелленів. Про національний характер українців / С. Андру-
сів /// Дзвін. – 1993.– № 10–12.– С. 110–116.
69 Андрусів С. Проблеми національної ідентичності // С.Андрусів // Слово і Час. 
– 1997.– № 3.– С. 18–23.
70 Моренець В. Національні шляхи поетичного модерну першої половини 
ХХ ст.: Україна і Польща / В.Моренець. – К.: Видавництво Соломії Павличко 
“Основи”, 2002. – С.5. Надалі посилання на це видання даємо в тексті в дужках.
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нятий термін, що не потребує робочих визначень чи уточнень (на 
відміну, скажімо, від таких понять, як “модернізм”, “народни-
цтво”, “аванґард” та ін.). Але помітним є послідовне використан-
ня евристичного потенціалу цього терміна упродовж усієї роботи. 
Так, наприклад, уже у вступі помічаємо наголошення на націо-
логічно вагомих елементах дослідницького мислення, яке прагне 
охопити проблему – український та польський поетичні модер-
нізми як “духовно-інтелектуальні стани” – із урахуванням “укра-
їнської перспективи”, “зіставленням двох національних жанрів”, 
численних типологічних подібностей та “засадничих національ-
них відмінностей” [170, с.5-6]. 

Окреслюючи мету дослідження, автор чітко звертається до 
національної ідентичності, допомагаючи читачеві усвідомити, 
що це поняття є для нього одним із ключових: “Таким чином, ми 
виходимо з того, що спільний для української і польської поезій 
рух від традиційних міметичних форм і смислів, які домінували 
на схилку позитивізму в обох літературах, до дедалі більшої ге-
терогенічності авторської свідомості з відповідним поширенням 
різноманітних поетик релятивних співвідношень та неміметич-
них, а далі й не референтних поетичних структур відбувається 
власними національними шляхами. Дана студія є першою спро-
бою їх приблизного окреслення у просторі останнього сторіччя 
через зіставлення конвенцій, іманентних спонук і властивих фі-
лософсько-стильових здобутків кожної з національних літератур” 
[170, с.10].

Наприкінці вступу дослідник конкретизує власне провідне 
завдання саме в націологічному сенсі. І не лише тому, що ви-
знає певну пріоритетність для нього “української перспективи”. 
Він розгортає власний дослідницький сюжет довкола основопо-
ложного для будь-якої порівняльно-історичної студії: виявлення 
національної ідентичності кожної із порівнюваних літератур як 
масштабних естетичних дійсностей: “…за всієї близькості, а не-
зрідка й кровної спорідненості обох літератур (та ж таки пробле-
ма національної самостійності й державності), надто відмінними 
є їхні історичні шляхи і їхній внесок у загальноєвропейську ес-
тетичну свідомість, аби в кожному окремому випадку дошукува-
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тися епістемологічно посутнього спільного знаменника”. “Проте 
відміність кожного «іншого», – наголошує В.Моренець, – сприяє 
повнішому усвідомленню сутності «свого», а відтак – і відтво-
ренню натуральної повноти тієї багатобарвної палітри, що її ми 
називаємо європейським модерним поступом ХХ ст. в галузі по-
езії” [170, с.10]. 

У подальшому дослідник лише розвиватиме ці концептуаль-
ні для його вираження національної самототожності мистецтва 
слова судження, де “національний шлях” і “національна самобут-
ність” постають певними синонімами. При цьому зникає значна 
частина упереджень, притаманних національно-індиферентним 
дослідникам, розгляд такого складного феномена, як модернізм, 
помітно об’єктивізується. Наприклад, увиразнюється бачен-
ня “націокультурного” як “онтологічно-родового” [170, с.20], 
з’являється можливим помітити посутню роль “національно-па-
тріотичної ідеї” у “філософсько-естетичній платформі” “Молодої 
Польщі”, зокрема у творчості Виспянського, який “живу… на-
ціональну ідею підносить на висоту ліричного потрясіння” [170, 
с.48, 50], розкривається вагома роль націотворчої заангажованості 
в тих модерністичних авторів (зокрема, мислителів), які “ніколи 
прямо не пов’язували «модерністського зламу» з категоричним 
відреченням від питомо національної проблематики й питомо на-
ціональних художніх форм її оприявлення” [170, с.47].

Важливим моментом в осмисленні національної тотожності 
модернізму стає звертання автора до проблем національної істо-
рії та народництва. В обох випадках ідеться про опонування авто-
рам, надмірно заангажованим естетизмом як певною “аісторич-
ною” (як про це писав Едвард Саїд) та анаціональною догмою. 
Зіставляючи “критично-рецептивну масу” польського та україн-
ського модернізму на межі ХІХ і ХХ століть, В.Моренець відзна-
чає, що це зіставлення не на користь останнього. Але причину 
цього явища вбачає не в естетичній недосконалості чи неповноті 
української літератури, а в цілком об’єктивних обставинах істо-
рико-політичного, соціально-психологічного та інтелектуально-
естетичного порядку: “Справді, на довший час модерністська лі-
тературна практика народу, знедержавленого й уярмленого біль-
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шовизмом, була відкинута на далекі узбіччя роздумів про словес-
ну творчість, й актуалізація цієї теми в останні роки – найпере-
конливіше свідчення того, що її «замовчування» зумовлювалося 
чинниками, далекими від мистецтва”. Звертаючись згодом до 
хронологічних паралелей українського та польського модерніз-
мів, дослідник, попри основні спостереження, віднаходить також 
чимало аргументів націоцентричного типу: “на користь хай не-
прямої, а проте органічної пов’язаності національної літератури 
та національної історії в очах… колеґ, яких ніхто не наважиться 
запідозрити в пласкому соціологізмі” [170, с.30]. Саме врахуван-
ня культурно-історичних та суспільно-політичних обставин буття 
української нації дозволяє об’єктивізувати дослідницький про-
цес. Нормальне вивчення художніх явищ ХХ ст. навряд чи мож-
ливе без урахування того фундаментального факту, що “від 30-х 
років… український літературний процес зазнає жахливих пере-
кривлень і трагічних втрат: на місці цілих поетичних світів роз-
верзаються криваві безодні понищень, за достоту більшовицькою 
традицією сором’язливо названі «білими плямами»” [170, с.261].

Окрема лінія дослідницького сюжету пов’язана з інтерпре-
тацією такого важливого й передусім історико-літературного 
поняття (періоду, методу, стилю, типу творчості тощо), як “на-
родництво”, чому присвячений цілий підрозділ у межах першого 
розділу. Вийти на несуперечливу характеристику цього цікавого 
та важливого в історії української літератури явища дослідникові 
вдається не в останню чергу за допомогою врахування національ-
ної ідентичності. В.Моренець помічає в досліджуваному понятті 
(важливому для зрозуміння процесуальної опозиції народництво/
модернізм) цікаву колізію, колізію нерозуміння. У Західній Єв-
ропі модерністи в основному полемізували із позитивізмом, у 
нашій традиції “місце позитивізму… давно і «тяжко» посіло по-
няття «народництво»”, – зауважує вчений. Хоча якраз українське 
народництво лише “в одному зі своїх аспектів (передовсім про-
світянському)” було “частковим випадком позитивізму” з його 
просвітницькими уявленнями про передусім утилітарні функції 
літератури. Власне тут, “налягаючи на доконечні і безсумнівні 
національно-суспільні та морально-етичні завдання літератури”, 
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І.Франко, С.Єфремов, М.Грушевський, М.Євшан як літературні 
критики, на думку дослідника, “мимоволі прислужилися фаталь-
ному затиранню… розрізнення” між народництвом та позитивіз-
мом: “Відтак уся критична маса філософсько-естетичних закидів, 
по суті адресованих світоглядові, що в Європі вже віджив своє і 
відходив, перепала світоглядові, що тільки-но почав формуватися 
і що тільки під середину століття стараннями багатьох найтала-
новитіших і найпристрасніших представників української куль-
тури почав кристалізуватися в національну ідею”.

За національного підходу, із урахуванням духовно-історично-
го розгляду проблеми абстракція “народництва”, його демоніза-
ція в низці досліджень суттєво зменшуються. Оскільки те, “що в 
неґативній конотації ми розуміємо під «народництвом», насправ-
ді є віджилими «позитивними» уявленнями про літературу й мис-
тецтво”, – твердить В.Моренець. У подальшому дослідник дає 
ґрунтовне окреслення сутності народництва як “етнокультурної 
кореневості” та могутнього фактора розвитку вітчизняного крас-
ного письменства у ХХ ст. Окреслення це, мабуть, можна вважа-
ти одним із найпродуктивніших в українському постімперсько-
му літературознавстві: “Насправді ж, спокійно відсіявши зерно 
від полови, ми побачимо, що народництво як складний комплекс 
визначальних етнокультурних особливостей заслуговує на по-
глиблене дослідження, а не на відкидання. Що в народництві як 
етнокультурній кореневості – могутній рушій національної літе-
ратури ХХ ст. Що саме народництву як конкретному історично-
му сплеску національної свідомості завдячує своїм «азійським 
ренесансом» М.Хвильовий, своєю міфологічною історіософією 
– Празька школа поетів, своїми інтенціями щодо «національно-
органічного стилю» – покоління МУРу, своїм істинно народним 
пафосом – усі лірика «канонічних» шістдесятників, що загалом в 
аспекті цієї кореневості народництво зламу століть – синонімічне 
народності шістдесятників та літературі всього подальшого часу 
аж до наших днів”.

Осмислення народництва, як можемо переконатися, допома-
гає конкретизувати реципієнтові й авторське історико-літературне 
бачення національної ідентичності української літератури взага-
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лі. Зокрема на прикладі дослідницької візії розвитку національної 
самототожності літератури, літератури саме як національного ху-
дожнього феномена, хоча й посутньо модернізованого: “Наполя-
гаємо на тому, що «народництво» саме собою не виробило нічого 
гальмівного для подальшого поступу українського письменства, 
для якого власна етнокультурна й психолінгвістична база (в усій 
множині її історичних реалій, фольклорно-міфологічних, народ-
нопісенних традицій) була, є і буде визначальною, тим, що виріз-
няє її в колі інших слов’янських літератур, котрі зуміли зректися 
ялових постулатів позитивного світогляду («ходіння в народ», 
«літератури для мас», «літератури на службі»…), не зрікаючись 
самих себе” [170, с.50-52].

Більше того, саме народництво, трактоване автором си-
нонімічно до національної самобутності, “закоріненості” 
(М.Гайдеґґер), стає постійним стержнем української літератури: 
“Коли придивитися до подальших здобутків української поезії 
ХХ ст. у властивій їй множині філософсько-естетичних новацій, 
то стане цілком очевидним, що модерний біг століття вимивав і 
вимиває з неї саме позитивістський код мислення й мовлення з 
усіма його, іманентними певній національній літературі, функці-
ональними формами… Натомість субстанціонально «народниць-
ке» як самопізнавальне – лише розвивається, поглиблюється, по-
роджуючи художньо найвагоміші художні масиви. …в усіх цих та 
інших щасливих для літератури випадках, та чи та загальносві-
това філософсько-стильова тенденція своєрідно заломлюється ін-
станцією народної етики та естетики і лише в такому разі стає 
фактором мистецтва, вартим уваги” [170, с.53-54]. Так національ-
на ідентичність, її врахування митцем (та вченим-гуманітарієм), 
укорінення в національну традицію стає в концепції В.Моренця 
фактично одним із найважливіших критеріїв художності та іс-
торико-літературних принципів інтерпретації.

Не важко помітити, що домінантною інтерпретаційною 
стратегією роботи стає порівняльно-історичний метод. Але цей 
метод доречно поєднується і з класичними підходами (напри-
клад, культурно-історичним чи біографічним), і з новітніми: 
рецептивною естетикою, духовно-історичним методом у дусі 
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герменевтики Вільгельма Дільтея, міфокритикою тощо. Постій-
но звучать апеляції до провідних вітчизняних та світових фахів-
ців, скажімо, Е.Бальцежана, О.Білецького, Г.Вервеса, К.Вики, 
В.Жирмунського, М.Ільницького, Є.Квятковського, М.Кодака, 
Ч.Мілоша, І.Фізера, Д.Фоккеми, Н.Фрая, І.Хасана, Р.Шеппарда, 
Н.Шумило, Г.Р.Яусса та ін. Постійно із іншими дослідниками 
модернізму – Г.Грабовичем, Т.Гундоровою, С.Павличко та ін. – 
ведеться критичний діалог, який часто переростає в доречну по-
леміку, часто на ґрунті питань, пов’язаних із національною іден-
тичністю.

Найбільш часто і чітко методологічне залучення дискурсу 
національної самості можна спостерегти на рівні провідних для 
студії компаративістичних експлікацій. Посилаючись на далеку 
від європоцентризму думку Яцека Колбушевського та Тамари 
Гундорової, В.Моренець суголосно їм розглядає європейський 
модернізм не як щось універсалістично-монолітне, а як систе-
му національних модернізмів. Усвідомлючи складність і все ще 
не розв’язаність питання взаємостосунків між різнорідністю і 
цілістю, національними культурами та глобалізмом, дослідник 
вибирає власну, “гераклітівську” за духом позицію. Тобто автор 
не вважає, що “існує принципова можливість будь-яких філо-
софсько-естетичних повторень, або ж… ідентичних (тотожних) 
входжень національного письменства у певний естетичний стан, 
означений і кодифікований досвідом більш розвинених літера-
тур”. Так утверджується “рівноправність літератур перед пи-
тальністю загальних тенденцій”, що, слідом за Владом Ґодзіхом 
(“Emergent Literatures and Comparative Literature”), ставляться в 
залежність “від національного (а далі й особистісного) творчого 
волевиявлення” [170, с.6-7].

Дослідник солідаризується також із компаративістичною по-
зицією Еви Кюшнер (“Literatura w globalnej wiosce”), яка критич-
но сприймає і “поверховий космополітизм певного типу компара-
тивістичного дискурсу”, і здатність якоїсь із літератур “володіти 
універсальним ключем для ієрархізації формальних та ідейних 
цінностей, які б обґрунтовували авторитарну дискримінацію лі-
тератур”. Цінним для В.Моренця є й судження Е.Кюшнер, яке 
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має виразну націоцентричну спрямованість і стосується того, що 
“літературознавчі дослідження повинні дедалі більше перейма-
тися завданням виявлення своєї комунікаційної функції, а також 
тривкості своєї культурної специфіки. Значення цієї специфіки не 
зменшуватиметься, навпаки (і власне в цьому полягає відповідь 
на запитання, навіщо нам спільне володіння і збереження куль-
тури, яку в остаточному підсумку необхідно пояснювати іншим), 
вона завжди буде об’єктом найважливіших літературознавчих до-
сліджень” [170, с.7-8]. 

Усвідомлюючи, що порушена проблематика належить до 
фундаментальних філософських питань діалектики загального та 
окремого і що остаточно вирішити її навряд чи можливо, дослід-
ник все ж чітко окреслює власні історико-методологічні засади, 
які, як можна легко помітити, органічно враховують національ-
ний фактор: “…спільні для європейської культури художньо-ес-
тетичні явища мають, на наш погляд, доволі яскраву національну 
специфіку, виявлення якої може сказати нам і про самі загальні 
тенденції, і про конкретні літератури багато більше, ніж скрупу-
льозне виділення і зведення в канон їх типологічних рис”. Така 
позиція дозволяє В.Моренцеві переконливо полемізувати із те-
зою Ф.Жоста, що “компаративіст встановлює в літературі ієрар-
хію” за принципом: “ліпше познайомитися з найвизначнішими 
творами різних літератур, аніж з усіма до найостанніших творами 
однієї літератури”. На думку українського вченого, щоб здійсню-
вати компаративістичний аналіз замало базувань на особистому 
естетичному смакові “осібного речника літературної ієрархії”, 
тут потрібне глибоке ознайомлення із власне “національним кон-
текстом”. “Йдеться про те, – зазначає дослідник, – що літературна 
ієрархія формується не на місяці і навіть не в Парижі, а кожним 
національним контекстом зокрема, інакше вона має не естетич-
ний, а той чи той ідеологічний характер. У найліпшому разі про-
блема зводиться до ступеня поінформованості, але й ця стратегія 
у ХХ ст. абсолютно безперспективна бодай через фізичну не-
можливість будь-кого сягти цілковитої компетентності в просторі 
світової літератури. Отож у порівняльних дослідженнях компа-
ративістові так чи так доводиться враховувати мотиви, потреби 
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і судження національної естетичної думки. А той «стратег», той 
«ідеал», що його любовно живописує Ф.Жост, є просто фантомом 
наукової уяви, геть затруєної снобізмом і непогамовними профе-
сійними амбіціями” [170, с.9-10].

Як можна помітити, думки ці суголосні низці інших світо-
вих компаративістів, названих і не названих автором. Наприклад, 
цікаві міркування сучасних дослідників наводить у своїй книжці 
“Historia i komparatystyka” (Posnań, 2000) польський автор Богус-
лав Бакула. Цікаво, що французькому вченому М.Деляпер’є та-
кож йдеться про актуалізацію націоцентричних методологічних 
засад новітньої компаративістики: “Одним із завдань сучасної 
компаративістики є пошуки відповіді на питання, яке вперто по-
вертається сьогодні, – питання про культурну самототожність”71. 
При цьому зрозуміло, що “питання «ким я є» змушує вийти за 
межі власного «я»”, а “пошуки самототожності рівнозначні по-
шукам власної відмінності”, однак важливо, щоб ці пошуки від-
бувалися в межах органічного для будь-якої культури поняття 
“національного дискурсу”, під яким Деляпер’є розуміє “безпосе-
реднє і свідоме вираження національної ідеї, що інтегрує пам’ять 
і традицію окремих народів”72. Тут можемо помітити також певну 
суголосність, навіть синонімічність “національного дискурсу” із 
нашим розумінням “дискурсу національної ідентичності”, окрес-
леним вище.

Така націологічно вивірена дослідницька база дозволяє 
В.Моренцеві не лише робити науково коректні порівняння 
творчих досвідів представників українського й польського по-
етичного модернізму, а й давати цікаві, посутні й оригінальні 
інтерпретації низки авторів: П.Тичини, М.Семенка, М.Бажана, 
Ю.Тарнавського, Л.Стаффа, М.Зерова, М.Рильського, Т.Пайпера, 
Є.Плужника, Я.Івашкевича, Б.-І.Антонича, В.Свідзинського, 
Б.Тувіма, Ч.Мілоша та ін.

Переконливими результатами продуктивності авторської 
методологічної бази стали передусім ґрунтовні міркування, що 
71 Цит. за: Бакула Б. Кілька міркувань на тему інтегральної компаративістики / 
Б.Бакула // Слово і Час. – 2002. – № 3. – С.50.
72 Цит. за: Бакула Б. Кілька міркувань на тему інтегральної компаративістики / 
Б.Бакула // Слово і Час. – 2002. – № 3. – С.50, 52.
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стосуються центрального для всієї студії питання: оригінальнос-
ті, самобутності національних шляхів розвитку українського та 
польського модернізмів, розгляд їх на іманентних, а не гетеро-
номних (чужорідних) підставах. При цьому сам модернізм постає 
в автора як “новітня”, “саме-теперішня” “художньо-філософська 
пропозиція, на яку спромагається кожне національне письменство 
під тиском внутрішніх і зовнішніх чинників”. До зовнішніх чин-
ників дослідник відносить світові літературно-естетичні віяння, 
а до внутрішніх – іманентні мотивації, проблеми й традиції даної 
національної літератури. “Власне, – вказує В.Моренець, конкре-
тизуючи ще О.Веселовським описаний механізм природної вза-
ємодії усталеного та нового в літературі, – здебільшого саме «рід-
на» традиція, в якийсь момент історії усвідомлена як гальмівна, 
перетворюється на іманентну проблему даного письменства, цю 
проблему йому відтепер доводиться розв’язувати шляхом поко-
ліннєво-групових та стильових протиборств” [170, с.15].

Важливим для з’ясування сутностей українського та поль-
ського модернізмів стає врахування дослідником специфіки їх-
ньої генези, врахування “абсолютної відмінності їхніх «стар-
тових позицій»”. Саме усвідомлення відмінних націологічних, 
культурно-історичних аспектів розвитку дозволяє більш точно й 
поглиблено охарактеризувати ті «стартові позиції», а фактично, 
окреслити корені національної художньо-літературної традиції. 
І латиномовне, і польськомовне польське письменство “від по-
чатку до наших днів формувалося в руслі загальноєвропейського 
літературного канону, поступово обростаючи «мандрівними» і 
власними літературними образами й мотивами, що ставали пред-
метом реінтерпретацій у подальшому”. Натомість “мовному ба-
зисові українського модернізму ще не виповнилося й ста років 
(коли починати відлік «Енеїдою» І.Котляревського)”, а тому він 
спирається передусім на фольклор –“народнопісенну й народно-
поетичну традицію”: “Матриці останньої виступають єдиними 
практично наявними трансляторами всіх нових психочуттєвих 
комплексів, у тому числі й особистісних – фольклорові цілком 
чужорідних”. Звідси, на думку автора, певна штучність, худож-
ня нетрасформованість деяких образних елементів модернізму 
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(Ерос, “Місячна соната”, Сольвейґ а ін.) в поетиці, наприклад, 
молодомузівців [170, с.54, 58, 60].

Віддаючи належне раннім українським модерністам, 
В.Моренець водночас і піддає їхню поетику критиці. Вмоти-
вованою цю критикою не в останню чергу робить чіткий на-
ціональний ракурс розгляду проблеми. Так, наприклад, опону-
ючи Т.Гундоровій, дослідник піддає сумніву її міркування про 
“успішність молодомузівського, а ширше – нашого ранньомо-
дерністичного проекту”. Сумнів цей породжує забування опо-
ненткою складнішої проблеми: “проблеми передвизначеності 
стильових шляхів кожного національного модернізму”. Ідеться, 
фактично, про неврахування фундаментальних закономірностей 
культурного, в тому числі й художньо-літературного діалогу, в 
якому прямі запозичення, імітація, копіювання тощо чужокуль-
турного досвіду є малопродуктивними формами спілкування. 
Найпростіший шлях, зазначає автор, “що звівся до прямого за-
позичення образних структур і моделювання «символів-суґес-
тій» за чужими зразками (які ніколи не є «порожніми» у влас-
них національних контекстах і неодмінно схиляють реципієнта 
до певних алюзій та інтерпретацій!), поквапливого засвоєння 
інокультурної мистецької дійсності не модернізованим мовним 
кодом, хай би що ми казали, виявися тупиковим шляхом! Це 
цілком очевидно і в світлі аналітичних «кредитів», що їх щедро 
видає Т.Гундорова фактично збанкрутілій молодомузівській по-
етиці” [170, с.65-66].

В інших поворотах дослідницького сюжету національно-
дискурсивні ракурси розгляду дозволяють авторові переконливо 
показати, наприклад, актуалізацію в польській поетичній думці 
давно існуючого в ній “національного історіософського міфу” у 
творчості Ю. Чеховича (який, схоже до В.Свідзинського, “захо-
плюється витворенням національного простору буття і демон-
струє власну національну закоріненість як одну з найяскравіших 
своїх ознак”) [170, с.298]. В іншому місці, розглядаючи катастро-
фізм, візіонеризм, міфологізм українського модернізму, його тра-
гічний “морально-естетичний досвід”, дослідник висновує думку 
“про власний еволюційний шлях національної поетичної свідо-
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мості й ті світоглядно-естетичні концепції, якими вона ориґіналь-
но вписується в духовний портрет сторіччя” [170, с.301].

Особливо вагомим і добре окресленим можна вважати цікавий 
наративний епізод (що має певне підсумовувальне значення), у 
якому дослідник обґрунтовує серцевинність дискурсу національ-
ної ідентичності в ранньомодерністичних пошуках українських 
та польських поетів першої половини ХХ ст. Порівняльний по-
гляд на обидві національні поезії дозволяє йому помітити “їх рух 
у зустрічних напрямках”. З одного боку, “наділена безперервною 
тяглістю літературної традиції польська поезія (що в ній образно-
стильові моделі французького символізму відчутно захитали, а 
світоглядні засади позитивізму й просто скасували на певний час 
актуальність національної самототожності) заново утверджувала 
національну самобутність поляків, із новим натхненням і пієте-
том «поціновувала національну спадщину»”. З іншого боку, “по-
збавлена безперервної тяглості літературної традиції українська 
поезія доби «Молодої Музи» (що в ній традиційні художні моделі 
народнопісенної культури до краю потіснили стильове поле інди-
відуального авторського висловлювання) прагнула заявити свою 
самість задемонстрованою здатністю перейнятися тематикою 
і проблематикою цивілізації”. Разом з тим, така “безрефлектив-
ність письма” в ранньомодерній українській поезії своїм зворот-
ним боком має націозберігаюче буттєве смислове навантаження. 
Тобто “має високу здатність зберігати в первісному вигляді влас-
тиві українському народові світоглядні матриці, морально-етичні 
й естетичні засновки його власної онтології. Не кажучи про те, 
що багато в чому зумовлена відомими суспільно-історичними об-
ставинами українського життя така консервативна стратегія за-
галом має свій позитивний сенс, що так яскраво потверджується 
і зверненням молодополяків до «гуральського» культурного аре-
алу як консерванта не зужитих покладів національної культури” 
[170, с.81-82, 83]. 

Усе сказане дозволяє В.Моренцю підсумувати власний істо-
рико-літературний досвід інтерпретації вагомими методологічни-
ми порадами, які він знову-таки вибудовує на основі націологіч-
но вивірених суджень з метою відкоригувати очевидну “однобіч-
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ність” новітньої “критичної рецепції раннього українського мо-
дернізму”. Запевне, ці поради мають більш широке гносеологічне 
навантаження і можуть стосуватися всього українського постім-
перського літературознавства: “…можливо, не варто дошукува-
тися різких позитивних змін там, де позитивність самої зміни ви-
являється під питанням? Чи не коректніше спробувати збагнути й 
висвітлити, які конструктивні художньо-філософські пропозиції 
спромігся винести на розгляд світу даний тип поетичного мис-
лення саме завдяки своїй національно-культурній зумовленості, а 
не попри неї? Як це робили і роблять польські дослідники, вивча-
ючи вже даленіючий в історії і багато в чому на сьогодні «мало-
читабельний» період «Молодої Польщі»?” [170, с.83-84].

Ці ж завдання актуальні для дослідника і в подальшій творчос-
ті, коли він, наприклад, міркує про сучасні прочитання “післячор-
нобильської бібліотеки”: “Що ж так вразило мій моральний слух? 
Хіба Чорнобиль не став трагічною віхою сучасної цивілізації, а цей 
топос – називним у гуманітарних текстах усього світу? Але в тому 
то й річ, що Чорнобиль став називним, бо ця катастрофа зачепила 
весь світ, завдала шкоди всьому людству. А те, що призвело до цієї 
катастрофи, лишило світ байдужим. Мене вразила сліпота і глу-
хота досвідченого українського аналітика, для якого Чорнобиль, а 
не той жах, що його у ХХ столітті зазнав цей народ, поставив під 
сумнів «саму ідею об’єктивної репрезентації та […] модернізацій-
ний проект культурної емансипації» (які вишукані модуляції!). (…) 
Адже абсолютно ясно, що причиною чорнобильської катастрофи 
став саме моральний стан суспільства, «людський фактор», семи-
хребетність українських можновладців, запобігання перед началь-
ством усіх тих, котрі попри вимоги здорового глузду квапилися 
доповісти про проведені експерименти з і без того недоладно скон-
струйованим реактором? Чи мислиме таке безглуздя в морально 
здоровому суспільстві? Чи можливе таке в консолідованих суспіль-
ствах, себто тих, які мають почуття самототожності й відповідний 
цьому почуттю інстинкт самозбереження?”73.

Таким чином, можна помітити, що, хоча В.Моренець і не дає 
власного визначення національної ідентичності, її висловлення 
73 Моренець В. Голос у пустелі / В.Моренець // Слово і Час. – 2006. – № 4. – 
С.80-82.
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й глибоке розуміння в нього постійне присутнє. Ефективність 
націологічного підходу дослідника виявляється в увиразненні 
іманентних та запозичених рис поетичного модерну, розрізненні 
таких важливих історико-літературних категорій, як модернізм 
/ модерність чи формалізм, футуризм та авангард, яскравішому 
вирізненню прикмет таких літературних напрямків і стилів, як 
конструктивізм, неокласицизм, катастрофізм, візіонеризм, міфо-
логізм тощо, виражених у творчості П.Тичини, С.Виспянського, 
С.Реймонта, П.Карманського, К.Тетмаєра, М.Семенка, М.Бажана, 
С.Млодоженця, Ю.Пшибося, М.Зерова, Л.Стаффа, Ю.Тувіма, 
М.Рильського, Є.Плужника, В.Свідзинського та ін.

Монографія Наталі Шумило “Під знаком національної 
самобутності”74 значною мірою теж присвячена питанням мо-
дернізму, щоправда, у межах не поетичного, а літературознавчо-
го та прозового дискурсів. На це ж указує і підзаголовок робо-
ти: “Українська художня проза і літературна критика кінця ХІХ 
– поч. ХХ ст.”. Через рік дослідницею на цю тему було захищено 
докторську дисертацію75.

У цій ґрунтовній, у скрупульозному академічному стилі напи-
саній праці теоретичним питанням, що прямо корелюють із цен-
тральним для студії націологічним дискурсом, відведено чимало 
місця. Насамперед це розлогий вступ (“Література як національ-
на іманентність. Методологічні проблеми системного аналізу”), 
де викладено методологічні основи здійсненого дослідження, та 
перший розділ (“Дискурс ідеї національного літературного роз-
витку”), у якому докладно осмислено загальноестетичну і власне 
літературно-критичну проблематику української літератури межі 
століть. У другому – власне історико-літературному – розділі ро-
боти спостерігаємо ґрунтовні націоцентричні розмірковування, 
пов’язані переважно з питаннями генології та формантами літе-
ратурного процесу перехідного періоду.
74 Шумило Н.М. Під знаком національної самобутності. [Українська художня 
проза і літературна критика кінця ХІХ – поч. ХХ ст.] / Н.М. Шумило. – К.: За-
друга, 2003. – 354 с. Надалі посилання на це видання даємо в тексті у дужках.
75 Шумило Н.М. Українська проза кінця XIX – початку XX ст. Проблема на-
ціональної іманентності: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фі-
лол. наук: спец. 10.01.01 „Українська література” / НАН України. Ін-т л-ри 
ім. Т.Г.Шевченка. – К., 2004. – 39 с.
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Проблема розуміння національної ідентичності (чи, що пе-
реважає в авторському ідіолекті, національної самобутності) 
красного письменства стає основоположною для всієї моногра-
фії. Дослідниця інтерпретує її як структурований феномен за до-
помогою споріднених, часто синонімічних, понять “національ-
ної іманентності”, “національного мислення”, “національного 
менталітету”, “національного характеру”, “національної тради-
ції”, “національного стилю”, “національної ідеї”, “національної 
художньої свідомості”, “національної літератури”, “духу нації” 
та ін. Так, наприклад, уже від самого початку висвітлення роз-
витку української літератури пов’язується із тлумаченням пись-
менства як “національної іманентності”. Н.Шумило в процесі 
розгортання дослідницької нарації постійно тримає в полі зору 
націологічно значущі елементи: “історичний досвід”, “націо-
нальні особливості психології народу”, та “три основних дже-
рела нашої культури (етноавтохтонне, східне і латиноєвропей-
ське), що у своєрідному змаганні завжди прагнули до синтезу” 
[288, с.8]. Сама ж національна іманентність видається дослід-
ниці вкрай важливою у процесі власних літературознавчих тлу-
мачень, оскільки вона “суттєво уточнює питання про семантич-
не збагачення й стильову диференціацію оновленої української 
прози та її дотичність до раннього українського модернізму, орі-
єнтованого переважно на західноєвропейський декаданс”. Зго-
дом зазначене філософське поняття отримує в роботі ще глибше 
категоріальне тлумачення й верифікування в сенсі базовості та 
системності. “Категорія національної іманентності, – зазначає 
Н.Шумило, – перенесена з філософії до літературознавства, зна-
чно перекриваючи поняття органічності художнього мислення 
щодо менталітету народу, у застосуванні до літературного про-
цесу згаданого перехідного періоду (кінця ХІХ – початку ХХ ст. 
– М.І.) передбачає не лише саморозвиток, а й трасформацію іно-
національних впливів згідно з внутрішніми еволюційними за-
кономірностями, а відтак архетипи постають визначальними са-
моідентифікаційними факторами. Претендуючи на базове мето-
дологічне поняття, категорія національної іманентності набуває 
ваги аспекту і дає плідні наслідки аналізу художніх явищ лише 
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за умови вивчення літератури (ширше культури) як саоморгані-
зуючої складної системи” [288, с.27, 29].

Дослідниця, вибудовуючи власну концепцію, помічає і ціка-
ві парадоксальні ситуації, які часто виникають в процесі осмис-
лення національно-естетичної проблематики. Одна з них, для 
прикладу, пов’язана із вивченням національного характеру: “…
постає зачароване коло: історики мистецтва шукають джерел 
національної своєрідності того чи того народу в його психоло-
гії та в специфічному «національному характері», а психологи 
та соціологи роблять висновки про «національний характер», 
ґрунтуючись на творах мистецтва”. З іншого боку, дослідниця 
не вагається з’ясовувати традиційні поняття, не завжди кон-
кретизовані в сучасній українській науці про літературу. Такої 
фахової конкретизації зазнає, скажімо, широке поняття націо-
нальної традиції, що супроводжує аналіз власне літературних 
традиції та новаторства. Н.Шумило для власного історичного 
роз’яснення звертається до музикознавчого досвіду, де традиція 
розглядається здебільшого як “наслідок відбору змісту, стильо-
вих особливостей, віддзеркалення образів історичного мину-
лого”. Враховує вона також і сучасні філософські тлумачення 
(С.Кримський, Б.Парахонський, В.Мейзерський), які традицію 
співвідносять із осьовим часом, який – як “метачас культури” 
– “немовби двоспрямований – і вперед, і назад, і до центру, і 
від центру часового потоку”. Оця “двоспрямованість метачасу 
культури”, на думку дослідниці, стосується передусім націо-
нальних традицій різних народів [288, с.12, 13-14]. 

Для дослідниці важливе значення має також саме поняття 
національної літератури, яке неминуче входить в історико-літе-
ратурний дискурс національної самобутності, але яке, на думку 
Н.Шумило, важко піддається вичерпному визначенню. Розтлума-
чується національна література в монографії слідом за Володи-
миром Державином (“Національна література як мистецтво”) як 
“література, яка формує націю духово, тривало позначаючись на 
її ментальності”. З іншого боку, авторка, і це характерно для її 
поліметодологічного бачення проблеми, покликається на досвід 
дискусії про історію літератури в російському літературознавстві, 
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яка актуалізувала культурно-історичні концепти. З цього погля-
ду, національна література постає як “самоорганізуюча система, 
зумовлена етнопсихологічними чинниками, які багато в чому ви-
значають специфіку художнього мислення в той чи той період її 
розвитку”. У подальшому дослідниця послідовно дотримувати-
меться системного розгляду національної (української) літерату-
ри як “самостійної художньої системи в контексті інших літера-
тур як відповідних систем, а функціональних зв’язків між ними 
– як процесу взаємовпливу” [288, с.36, 19, 21, 38]. 

Однак найбільшого значення для зрозуміння авторського 
бачення національної сутності літератури мають, поруч із кате-
горією національної іманентності, історико-літературне поняття 
національного (чи органічно-національного) стилю та національ-
ної ментальності. На власне літературознавчу категорію націо-
нального стилю авторка виходить, осмислюючи “національну 
художню свідомість”, яка “особливо яскраво проявляється в на-
родній творчості, яка обертається навколо основних архетипів, 
сталих емоційно-динамічних моделей, повільно видозмінюючи 
та розширюючи їх”. “Але водночас, – продовжує дослідниця, – 
скажімо, «молодомузівці» на початку ХХ ст., гостро відчуваючи 
консерватизм канонізованої фольклорної традиції, намагалися 
по-новому порушити проблему національного стилю в літерату-
рі, зокрема, і в поезії”. При цьому поняття “національний стиль” 
вживається близько до трактування Юрія Шереха (“В обороні ве-
ликих”), коли “чуже – зовсім не виключається, а навпаки, залюб-
ки сприймається національним стилем, тільки в перетопленому 
вигляді”. Водночас Н.Шумило слушно вказує на “процесуальний 
характер” становлення національного стилю у всі періоди розви-
тку тієї чи тієї культури, особливо ж – “«на зламі віків», коли ста-
ре відмирає, а нове тільки народжується” [288, с.13, 14]. 

Поняття національного стилю конкретизується авторкою 
також за допомогою шерехівського поняття “органічно-націо-
нального стилю” періоду МУРу (“Стилі сучасної української лі-
тератури на еміграції”). На її думку, у ХХ ст. ідея національного 
літературного розвитку об’єднувала саме теорії органічно-націо-
нального стилю Ю.Шереха, теорію “кларнетизму” Ю.Лавріненка 
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та “вітаїстичну” теорію Г.Костюка “передусім на ґрунті усвідом-
леної потреби відновлення уявлень про першоджерела європей-
ськості української літератури”. (Щоправда, тут випадає поміти-
ти неврахування авторкою інших концепцій оновлення літерату-
ри того періоду, наприклад, вісниківської, про яку в інших місцях 
вона згадує.) У цьому сенсі органічно-національний стиль перед-
бачав утвердження ідеалу національної літератури європейської 
нації через “подолання ідеалу національної літератури в етногра-
фічному розумінні”. Ю.Шерех, вказує дослідниця, наголошував 
на тому, що “гасло органічно-національного стилю спирається на 
вивчення закономірностей українського літературного процесу 
ХІХ ст. і відповідає потребам забезпечти майбутнє для розвитку 
українського мислення, українського духу, української менталь-
ності”. Так утверджується важливий принцип не копіювання чи 
імітування, а творче трасформування інонаціонального літера-
турного досвіду. “Український органічно-національний стиль (чи 
стилі), – солідарно цитує діаспорного критика Н.Шумило, – не 
відкидає, а навпаки, вимагає глибокого знання і засвоєння джерел 
і пізніших проявів культури інших європейських народів; але він 
відкидає мавпування цих стилів, він вимагає від усіх справжніх 
письменників-творців свідомого синтезування їх з українською 
культурною стихією, просочення їх многосторічною традицією 
української духовності, а тим самим – перетворення їх на своє-
рідні й неможливі в інших європейських країнах українські літе-
ратурні стилі” [288, с.16, 19, 17-18].

Третім основним націологічним поняттям студії стає філо-
софсько-психологічна категорія національної ментальності, яку 
зустрічаємо від самого її початку. Від розмірковувань про те, що 
з українською ментальністю “нерідко пов’язується наявність в 
літературі стійкої барокової традиції”, “давньоруських книжних” 
та “фольклорних джерел”. Дослідниця відразу ставить перед со-
бою проблемні питання, які згодом доволі успішно вирішує: “що 
ж становить собою національне мислення з огляду на спосіб піз-
нання світу українським етносом, у якому емоційне переважає 
над раціональним”, та “не до кінця з’ясованим залишається збіг 
змістової характеристики національного менталітету та філософ-
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сько-естетичного підґрунтя романтизму як суто українського фе-
номена” [288, с.11-12].

Згодом поняття менталітету конкретизується окремо і глиб-
ше. Виходячи на розуміння національної літератури як систе-
ми, Н.Шумило відзначає, що це розуміння обов’язково потребує 
врахування однієї важливої прикмети, того, що Г.Гачєв називав 
“логікою національного мислення”, тобто ментальності. Врахо-
вуючи той факт, що досі “категорія «ментальність» у науковому 
обігу належно не функціонувала, бо «працювала» переважно на 
розуміння процесу індивідуалізації художнього мислення окре-
мої людини”, авторка ретельно з’ясовує її здатність “типізувати 
уявлення про націю”. При цьому вона спирається на досягнен-
ня широкого кола переважно українських авторів у сферах фі-
лософії, літературознавства, етнопсихології, націології, етнопо-
літології тощо (М.Балаклицького, А.Бароніна, А.Бичко, І.Бичка, 
Т.Бовсунівської, О.Бочковського, Я.Гарасима, М.Гнатюка, 
М.Гримич, І.Кресіної, С.Кримського, Ю.Крупницького, І.Лисого, 
І.Лисяка-Рудницького, Т.Мейзерської, І.Мойсеїва, Я.Поліщука, 
В.Храмової, М.Шлемкевича, М.Юрія, В.Яніва та ін.). Розглядаю-
чи ментальність переважно як “глибинний рівень колективної та 
індивідуальної свідомості.., сукупність готовностей індивіда або 
соціальної групи діяти, мислити, почувати і сприймати світ пев-
ним чином”, дослідниця коректно трансформує це філософське 
та етнопсихологічне поняття в літературознавчу категорію, про-
довжуючи традицію українського термінотворення в межах куль-
турно-історичної школи від М.Максимовича та О.Бодянського 
до І.Франка та М.Грушевського (на що переконливо вказує 
Я.Гарасим у своїй ґрунтовній студії “Культурно-історична шко-
ла в українській фольклористиці”). Промовисто, що пов’язується 
цей процес трасформації із “осягненням національної ідеї як на-
цієтворного чинника” [288, с.38-45]. Характерно, що авторське 
розуміння цілком узгоджується із тим розумінням, що його відна-
ходимо в сучасних загальноєвропейських дослідженнях. Напри-
клад, в “Історії європейської ментальности” (1993) за редакцією 
Петера Дінцельбахера ментальність осягається як історична мен-
тальність, тобто як “набір способів і змістів мислення та сприй-
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няття, які типові для відповідного колективу у відповідний пері-
од” [73, с.21]76.

Загалом усі три компоненти авторського поняття дискурсу 
національної самототожності – національна іманентність, націо-
нальний стиль, національна ментальність – відіграють важливу 
роль також для розбудови методологічної бази історико-літера-
турного осмислення “ідеї національного літературного розви-
тку”. Ця база, схоже як і в С.Андрусів, виразно інтердисциплі-
нарна і поліметодологічна (у В.Моренця вона хоча й заснована на 
використанні численних методів, але переважно уникає залучати 
екстраполяції з інших гуманітарних сфер). Окрім літературознав-
чих методів (системного, культурно-історичного, компаративіс-
тичного, біографічного, психологічного тощо), дослідниця інте-
грує інші гносеологічні досвіди: філософський, націологічний, 
етнопсихологічний, соціологічний, мистецтвознавчий, культу-
рологічний та ін. Таке гетерогенне підґрунтя студії важко вико-
ристовувати без стрижневого методу. І такий метод у монографії 
присутній. Якщо С.Андрусів у якості методологічної домінанти 
використовує неоміфологізм, В.Моренець – компаративізм, то 
Н.Шумило звертається до системного методу. 

Роз’яснення власної системологічної стратегії тлума-
чення авторка дає у вступній частині, спираючись на роботи 
В.Жирмунського, Б.Мейлаха, Д.Лихачова, М.Кодака, І.Денисюка, 
М.Бондаря, В.Гусева, Л.Потьомкіної, А.Свідзинського, 
Т. де Шардена, Ю.Лотмана, Г.Сивоконя, К.Дуба, Г.Клочека, 
Г.Александрової, І.Неупокоєвої та ін. Особливо важливими для 
авторського конституювання націологічного розуміння систем-
ного методу мають міркування А.Свідзинського, Г.Клочека та 
І.Неупокоєвої. Слідом за Анатолієм Свідзинським, дослідниця 
наголошує на синергетичному “принципі самоорганізації культу-
ри”, який вона закономірно поширює на національну літературу: 
“Виводячи ідею самоорганізації культури як системи з ноосфери, 
А.Свідзинський вважає, що цей процес переплітається з проце-
сом етнокультурної самоорганізації і є виявом найзагальніших 
76 Дінцельбахер П. До теорії і практики історії ментальности (від упорядника) / 
П.Дінцельбахер // Історія європейської ментальности / За ред. Петера Дінцель-
бахера / Переклав з нім. Володимир Кам’янець. – Львів: Літопис, 2004. – С.21.
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тенденцій та закономірностей розвитку світу”. Із Григорієм Кло-
чеком авторка солідаризується в тому, що системологія повинна 
використовувати досягнення психологічного літературознавства, 
структуральної поетики, традиційно-інтерпретаційних методів 
(наприклад, досвіду М.Дашкевича, О.Веселовського, О.Потебні, 
І.Франка та ін.) [288, с.29-34].

Особливо ефективно в методологічному плані Н.Шумило 
діалогізує із концепцією І.Неупокоєвої (“История всемирной 
литературы. Проблемы системного и сравнительного анализа” 
(М., 1976)). На думку російської дослідниці, системний підхід, 
якщо тільки він не перетворюється на безплідне логізування, а 
міцно спирається на ґрунтовний фундамент історико-літератур-
них фактів, – “постає найкоротшою прямою, що з’єднує історич-
ний і теоретичний підходи до осмислення літературного процесу”. 
Н.Шумило враховує цю думку, розглядаючи національну літерату-
ру саме як “самостійну художню систему” в контексті інших літе-
ратур. Вона виходить на важливі компаративні аспекти, доводячи, 
що «замкнуте» вивчення літературної структури істотно обмежує 
розуміння як самої цієї структури, так і тих загальніших історико-
культурних процесів, у яких вона реально функціонує. Водночас 
“підсистемами національної літератури” виявляються внутрішні 
літературні явища в динамічному русі та взаємному підпорядку-
ванні з можливим порушенням питання про ієрархію. “У літера-
турних структурах, – зазначає дослідниця, – як явищах постійного 
розвитку, інтегруються традиції духовного досвіду минулого і те 
нове, що з часом передаватиметься іншим епохам як літературна 
спадкоємність, але вже як нова або збагачена традиція”. Іншим мо-
ментом, який використовує українська авторка, творчо інтерпрету-
ючи судження І.Неупокоєвої, стає врахування наявності “стійких 
характеристичних складових” національної літератури: органіч-
ний зв’язок з історичною долею народу, з народною творчістю, що 
визначає не лише поетичний, а й моральний образ усієї літератури, 
з художніми традиціями, а також із світовим художнім досвідом, як 
минулим, так і синхронним [288, с.37-38].

Таке системне бачення національної літератури доволі до-
кладне, але, на слушну думку Н.Шумило, йому бракує врахуван-
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ня поняття національної ментальності, що часто виступає еквіва-
лентом таких понять, як “дух народу” чи логіка (або спосіб) на-
ціонального мислення. Ним і доповнює системологічну концеп-
цію національної літератури авторка, як це ми мали можливість 
спостерігати вище. При цьому художня свідомість постає для неї 
складовою свідомості національної, а культура – мірилом своєрід-
ності й вартості нації: “Для нації культура є тим, чим для людини 
– її особистість”. З метою уникнення суперечливості аналізу, до-
слідниця (не забуваючи про досвіди Манчіні та О.Бочковського) 
чітко апелює до того ідеалістичного поняття нації, яке випра-
цював свого часу український націолог А.Княжинський: “Нація 
– це стан з’єдинення фізично живих одиниць, типово духового 
характеру, що його основою є дух нації; цей дух нації з’єдинює не 
тільки одиниці сучасної живої генерації, але з’єдинює з ними… 
одиниці всіх попередніх і наступних генерацій. Одиниці й генера-
ції є в нації тільки змінними фізичними корелятивами незмінної 
вартості, що нею є дух нації”. У такий спосіб системний літера-
турознавчий аналіз “покликаний якнайкраще виявити внутрішні 
зв’язки різних -ізмів у неоромантизмі як синтетичному силі доби, 
а національний погляд на світ… – специфіку такого неоднознач-
ного явища як український модернізм” [288, с.46-47].

Такий експліцитно інтегрований із націоцентричним дис-
курсом системний підхід дозволив авторці вже в подальших 
структурних частинах роботи домогтися переконливих аналі-
тичних результатів стосовно розуміння української художньої 
прози та літературної критики межі ХІХ-ХХ століть. Найбільш 
показовими може бути низка історико-літературних моментів 
у межах дослідницького сюжету, що стосуються інтерпрета-
ції літературного процесу як цілісності та окремих творчих до-
свідів (І.Франка, В.Винниченка, Г.Хоткевича, О.Кобилянської, 
Лесі Українки, С.Васильченка, Б.Грінченка, М.Коцюбинського, 
В.Стефаника, Б.Лепкого, І.Нечуя-Левицького, М.Могилянського, 
М.Чернявського, М.Яцківа, М.Євшана та ін.).

Наприклад, з’ясовуючи процесуальний характер станов-
лення національного стилю, дослідниця виявляє кілька епіцен-
трів зародження модернізму: драматургія Лесі Українки, поезії 
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раннього П.Тичини і Б.-І.Антонича, прозі 20-х (М.Хвильовий, 
В.Домонтович, В.Підмогильний). При цьому вона по-своєму роз-
виває думку С.Павличко стосовно того, що в Україні модернізм 
не склався в таку систему, як на Заході. “І об’єктивно не міг склас-
тися, – твердить Н.Шумило, використовуючи принцип національ-
ної іманентності, – бо українська література у період становлення 
модернізму перебувала на хвилі культурного відродження і захід-
ноєвропейський нігілізм був їй чужий. Епатажності західноєвро-
пейського модернізму внаслідок «вибуху» культури (за Т.Адорно) 
в Україні відповідало подивування перед досі незбагненними 
зв’язками людини з космосом”. І це принципове диференціююче 
спостереження буде простежуватися в цілій роботі. Дослідниця, 
увиразнюючи специфіку українського модерного досвіду, дово-
дитиме, скажімо, що наприкінці ХІХ – на поч. ХХ ст. інтелек-
туальна ситуація окреслювалася, з одного боку, “культурним на-
ціональним відродженням, а з другого, – потребою інтеграції з 
культурою інших народів”. І якщо перша проблема актуалізувала 
“пам’ять, етику, отже, усталене”, то друга – “новаційні процеси 
на зразок передусім західноєвропейських, абсолютизуючи есте-
тичне начало”. Так, на перетині цих двох культурних тенденцій 
і розвивався національний літературний процес “з усім комплек-
сом двоєдності «традиційне-модерне»” [288, с.14, 74-75]. 

Вивчаючи складне питання ставлення І.Франка до модер-
нізму, авторка робить виважені висновки саме через врахування 
націологічного дискурсу. “Учений-ерудит, письменник широкого 
діапазону, – зазначає вона, – І.Франко вбачав у західноєвропей-
ському модернізмові лише один із багатьох можливих шляхів, 
а точніше, одну із стежок дальшого розвитку літератури і, мож-
ливо, не найбільш відповідну українському менталітетові”. При 
цьому дослідниця враховує ще й інші пояснення. Скажімо, ту, що 
застережливе ставлення Франка до “молодомузівців” “зумовлене 
насамперед завданнями національно-визвольного руху”. З іншо-
го боку, дослідниця відзначає й те, що декларативність молодо-
музівського “Маніфесту” не завжди зібгалася, а часто (як-от у 
В.Пачовського) й розходилася з художньою творчістю. І те, що і в 
самого І.Франка цілком слушно віднаходили й віднаходять (як-от 
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Б.Лепкий) модерністичні риси [288, с.114-115]. Схоже бачимо і 
в оцінці концепції М.Євшана, яка була водночас і модерністич-
ною, і глибоко національною: “Проблема самоорганізації таланту 
у висхідному напрямі від хаосу-зла через рівновагу – красу і до-
бро – до свого національного Бога, отже, власної свободи як най-
вищого ступеня самовияву – така підоснова розуміння творчості 
М.Євшаном” [288, с.130-131].

Розглядаючи в першому розділі питання історичного значення 
української літературно-критичної думки межі століть, дослідни-
ця робить вагомі висновки саме через розуміння націоцентричної 
проблематики. Це значення, на думку Н.Шумило, полягає втому, 
що “вона, на противагу драгоманівській конкретно-історично-си-
туативній концепції розвитку національної культури, виробляла 
нову концепцію національного розвитку літератури на перспекти-
ву, беручи за вказівну тезу І.Франка про відповідні національній 
вдачі зміст та форму художнього твору та водночас утверджуючи 
неоромантизм (духовну та естетичну «зорієнтованість вгору») 
як підґрунтя для органічної їй естетичної варіативності”. Як на-
слідок – “опозиційність українських письменників зразкам нігі-
лістичного західноєвропейського модернізму, зокрема у вигляді 
пародіювання, незначна потенційна спроможність літературного 
загалу гуртуватися в мистецькі школи навколо національно не-
традиційних творчих індивідуальностей” [288, с.183-284].

У другому розділі, зосередженому довкола проблеми “онов-
лення української прози” вагомий наголос робиться, окрім ін-
шого, й на важливій для історії української літератури пробле-
мі народництва. І тут, як і в монографії В.Моренця, отримуємо 
адекватніше, менш політизоване та демонізоване розуміння цьо-
го феномена саме із перспективи національної сутності літерату-
ри. “Літературне «народництво», – зазначає авторка, – аж ніяк не 
співмірне з «літературою про народ», як і з «народною літерату-
рою». Водночас існує принципова (внаслідок розвитку літератур-
ного процесу) відмінність між «літературою для народу» і «літе-
ратурою про народ», що, розвиваючись як на ґрунті натуралізму, 
так і неоромантизму, явила не лише модерні художні зразки, а й 
такі, що можуть сприйматися на рівні кращих творів світової лі-
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тератури” [288, с.227]. Цей же ж націологічний ракурс дозволяє 
дослідниці здійснити поглиблений історико-літературний роз-
гляд української прози кінця ХІХ – початку ХХ ст. і виявити на-
ступне: “Пошуки національної самобутності української прози… 
відбувалися у двох напрямах: шляхом деромантизації з метою 
посилення натуралістичної тенденції і водночас на ґрунті неоро-
мантизму із збереженням пантеїстичного світовідчуття. Архетип-
на характеристика прози, як і її усталена тематика, не виключали 
жанрово-стильового оновлення, а тенденції імпресіонізму та екс-
пресіонізму – зв’язку з народно-поетичною традицією та бароко-
во-готичними відлуннями”. “А все це разом, – додає Н.Шумило, 
– поглиблювало психологізм як авторське самовираження не без 
регламентування нової естетики національною етикою), забез-
печуючи таким чином своєрідність українського модернізму, що 
вписувався у варіант модернізму східнослов’янського, позначе-
ного, зокрема, релігійним життєствердженням та зв’язком з про-
дуктивними національними традиціями” [288, с.328].

Проведене дослідження дозволяє авторці наприкінці не про-
сто ще раз звернутися до важливих для неї понять (національна 
література, національна іманентність, національна ментальність 
тощо), а й остаточно верифікувати їх на основі здійсненого ана-
лізу. А це, безумовно, поглиблює теоретичне значення роботи. 
Так, наприклад, увиразнюється бачення національної літератури 
як національної синергетичної системи: “Література кожного на-
роду як мистецька цілісність самоувиразнюється згідно з влас-
ними закономірностями розвитку, що формувалися протягом ба-
гатьох століть у ході відбору та органічного засвоєння постійно 
оновлюваних національних культурних традицій. Хоча це аж ніяк 
не заперечує її контактів з іншими літературами. На кінець ХІХ 
– поч. ХХ ст. проблема вибору дальшого шляху національного 
літературного розвитку загострилася у зв’язку зі збігом у часі 
двох історично важливих для України етапів: чергової хвилі на-
ціонального відродження та давно назрілого процесу інтеграції у 
світ європейського мистецтва” [288, с.329]. 

Сформована методологічна база роботи із продумано інте-
грованим аспектом національної ідентичності дозволяє дослід-
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ниці не лише заглибитись у національну специфіку досліджува-
ного літературного періоду, а й вийти на загальні, посутні його 
характеристики. Тобто націоцентризм наукового мислення, якщо 
порівнювати студію Н.Шумило із аналогічними дослідження-
ми цього періоду в інших авторів, аж ніяк не зменшує наукової 
вартості монографії, радше навпаки робить її в багатьох момен-
тах більш переконливою. Це, для прикладу, стосується загаль-
ної характеристики досліджуваного періоду в аспекті його на-
ціональної самобутності та загальнокультурного, націотворчого 
значення: “Кінець ХІХ – поч. ХХ ст. за рівнем самоусвідомлення 
літератури, зокрема, в ході полемік та пародіювання (включаючи 
листування, ремінісценції у прозових творах), здатності самоор-
ганізовувати власний талант, утворювати «школи» навколо но-
вітніх творчих особистостей, схильних до експериментаторства, 
та загалом за характером втілення в мистецтві слова духовного 
досвіду як традиціоналістів, так і новаторів, становить осібний 
і важливий період на шляху формування органічності дальшо-
го національного літературного розвитку (курсив наш. – М.І.). 
Він виявив прозаїків різної обдарованості, які на шляху саморе-
алізації (і поза модерною літературою, одверто зорієнтованою на 
Захід) дали зразки психологічної прози, позначеної стильовим 
багатоманіттям художнього мислення з яскравими «вибухами» 
ліризму та імпресіонізму. Отже, на новому етапі художнього по-
ступу… відбулася остаточна відкритість до світу літератури, ще 
донедавна потрактованою «домовою»” [288, с.337-338]. 

Хоча у студії Н.Шумило відсутні ширші еристичні моменти 
(численні зразки яких представлені у С.Андрусів та В.Моренця), 
які б могли чіткіше увиразнити її методологічну позицію, все ж ця 
позиція виписана докладно і переконливо. Закоріненість авторки 
в націологічному дискурсі допомогла їй структуровано розгляну-
ти поняття національної самототожності літератури за допомогою 
категорій національної іманентності, національного стилю, наці-
ональної ментальності, вона допомогла їй концептуалізувати по-
няття національної літератури, органічного шляху літературного 
розвитку, допомогла розкрити причини опозиційності західноєв-
ропейському модернізмові та здійснити переконливий системний 
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аналіз української художньої прози і літературної критики кінця 
ХІХ – поч. ХХ ст. як процесу самоусвідомлення українськими ав-
торами самобутності національного літературного розвитку. Ва-
гомим внеском у новітнє історико-літературне тлумачення стало 
вивчення національної суті оновлення української прози на межі 
століть у неоромантичних, реалістичних, бароково-готичних, 
психологічно-прозових, імпресіоністичних, експресіоністичних 
тощо творах О.Кобилянської, М.Коцюбинського, С.Васильченка, 
В.Стефаника, В.Винниченка, О.Турянського, Н.Кобринської та ін.

Таким чином, у підрозділі, використовуючи розроблену по-
передньо методику методологічного тлумачення, було проаналі-
зовано концептуальні під оглядом дискурсу національної само-
бутності історико-теоретичні монографії С.Андрусів, В.Моренця, 
Н.Шумило. При цьому виявлено типи розуміння національної 
ідентичності, способи її методологічної інтеграції (через неомі-
фологізм у С.Андрусів, компаративізм у В.Моренця, системоло-
гію в Н.Шумило) та ефективність історико-літературного засто-
сування під час вивчення львівського тексту 30-х рр. ХХ століття, 
національних шляхів розвитку українського та польського модер-
нізму в першій половині ХХ ст. та української прози й літератур-
ної критики кінця ХІХ – поч. ХХ ст. 

2.3. Націологічний потенціал історико-літературного ме-
тадискурсу (Л.Сеник, Ю.Мариненко, О.Вертій)

Не менш відчутно, ніж у проаналізованих вище синтетич-
них працях, артикулюється дискурс національної ідентичності 
і в працях власне історико-літературних. Цьому підтверджен-
ням ґрунтовні монографії постколоніального періоду Л.Сеника, 
Ю.Мариненка та О.Вертія.

Любомир Сеник належить до тих українських літературознав-
ців, у яких націоцентричний спосіб мислення постійно і відчутно 
присутній. Його, як і С.Андрусів, доречно вважати репрезентантом 
відомої в науці про літературу львівської школи. Монографія “Ро-
ман опору. Український роман 20-х років: проблема національної 
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ідентичності”77, що з’явилася друком у 2002 році, постала на осно-
ві докторського дослідження, захищеного в Інституті літератури 
ім. Т.Г.Шевченка НАН України ще в 1995 році78. Мабуть, поруч із 
роботами В.Погребенника чи В.Нарівської, це одне з перших літе-
ратурознавчих докторських досліджень пострадянського періоду із 
яскраво вираженою націологічною спрямованістю наукового мис-
лення. З іншого боку, Л.Сеник є не лише академічним ученим, а й 
плідним письменником, автором романів “Ізійди, сатано!”, “Опа-
лений громом”, “Парабола”, повістей “Загін смерті”, “Дивний птах 
з людським обличчям”, численних новел, відзначених низкою пре-
мій. З одного боку, письменницький досвід допомагає йому глибше 
проникати в сутність таїни слова, передусім у сутність національ-
ну, з іншого ж, можливо, саме він спонукає до синтезування на рів-
ні стилю академізму з есеїзмом.

Загалом авторське поняття національної ідентичності, чітко 
сформульоване у виступі на третьому конгресі Міжнародної асоці-
ації україністів (Харків, 1996), використовується і в монографії. До 
речі, це, мабуть, перша власне літературознавча дефініція цієї важ-
ливої категорії. Очевидно, що й досі вона зберігає свою концепту-
альність, певну основоположність та продуктивність. “Термін «наці-
ональна ідентичність» стосовно літератури, – вказує дослідник, – це 
збереження найсуттєвіших національних ознак: мови, психології, 
мислення (свідомості), способу буття, звичаїв, релігії, осмислення 
сучасного і минулого в світлі національної ідеї, послідовне відсто-
ювання політичних, культурно-духовних прав нації, державності як 
єдино можливої форми нормального існування національної спіль-
ноти для її самоствердження, життєдіяльності й розвитку”79.

77 Сеник Л. Роман опору. Український роман 20-х років: проблема національної 
ідентичності / Л.Сеник. – Львів: Академічний експрес, 2002. – 239 с. Надалі по-
силання на це видання даємо в тексті в дужках.
78 Сеник Л. Т. Український роман 20-х років: Проблема національної ідентичнос-
ті: автореферат дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філолог. наук: спец.10.01.01 
„Українська література” / Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України.– 
К., 1995. – 40 с.
79 Сеник Л. Національна ідентичність української літератури в умовах тота-
літаризму: 30-ті роки і пізніше (проблема літературної опозиції) / Л.Сеник // 
Літературо знавство: Матеріали ІІІ конгресу Міжнародної асоціації україністів 
(Харків, 26-29 серпня 1996 р.). – К.: АТ “ОБЕРЕГИ”, 1996. – С.44.
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Автор від початку роботи використовує саме таке розуміння 
національної самобутності. Промовистим прикладом може бути 
висвітлення актуальності та новизни власної студії в контексті 
осмислення бінарної опозиції національне/імперське в україн-
ській літературі: “Унікальне явище в українському письменстві 
ХХ ст. – література «розстріляного відродження» – привертало 
і ще довго привертатиме увагу як читачів, так і дослідників ви-
соким злетом вільної думки, необмеженої жодними заборонами 
більшовицького режиму, і художньою довершеністю літератур-
них форм у поезії, прозі, драматургії. Це була творчість, не контр-
ольована компартією, художній інтелект учасників літературного 
процесу 20-х років протистояв їй, протистояв ворожій силі – ро-
сійському імперіалізму, якого М.Хвильовий назвав «фатальною 
силою». Українська культура, література зокрема, зуміли висто-
яти в нерівній боротьбі з тотальним зросійщенням, планомірним 
нищенням національної ідентичності завдяки глибокому вкорі-
ненню її в рідний ґрунт. Завдяки органічній єдності її з древніми 
традиціями народу, із західноєвропейською культурою і завдяки 
відкритості нашої культури і письменства до світових надбань у 
живописі, в мистецтві слова і т. ін.” [219, с.3].

Література досліджується вченим як спосіб протистояння 
імперському поневоленню і тоталітарному мисленню – “духо-
вному і фізичному закабаленню народу”. І водночас у такий 
спосіб актуалізується атиколоніальний потенціал художнього 
вираження самототожності народу: “…«фатальна сила» через 
усі свої чинники в Україні прагнула до повного знищення на-
ціональної тотожності українця як у щоденному побуті, так і в 
духовній сфері. Спротив українських письменників цьому кур-
сові режиму виявися в т.зв. хвильовизмі, в творчості літерато-
рів, які вдались або до т.зв. езопівської мови, або до одвертого 
заперечення явищ і тенденцій у політиці і культурі (літературі), 
насильно впроваджуваних в Україні. Спротив мав також і при-
хований, «підтекстовий» характер, який сьогодні знову «прочи-
тується» як опозиція до колоніальної політики режиму відносно 
України”. Враховуючи попередній аналіз українського роману 
20-х років, автор цілком обґрунтовано пропонує називати його 
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“романом опору” (це окреслення закономірно стає одним із 
ключових термінів роботи) [219, с.3-4].

Л.Сеник конкретизує власне бачення національної самото-
тожності, звертаючись до визнаного націологічного досвіду уже 
згадуваного вище Ентоні Сміта (“Національна ідентичність”), але 
при цьому доповнює його оригінальними міркуваннями та ціка-
вими спостереженнями ученого-гуманітарія. Для дослідника на-
ціональна ідентичність – це “сутність духовного феномена люди-
ни”. Ідентичність, на його думку, включає в себе етнопсихологію, 
духовну спільноту, історію як пам’ять про чин народу, свідомість 
як стійкість переконань, мову, звичаєві норми, народні традиції, 
релігію, мораль, етику. Водночас учений помічає й наступне. З 
одного боку, комплексність поняття національної ідентичності 
виводить дослідника на міркування про “обов’язкову сталість, 
твердість, може, й консервативність усього обсягу «елементів», 
які й становлять органічну цілісність” цього явища. Але з іншого 
– він уміє помітити вразливість цієї цілісності, оскільки “руйну-
вання будь-якого з цих елементів, становлячи загрозу для інших, 
призводить особистість до повної втрати національної ідентич-
ності – розмитості свідомості, втрати рідної мови і т.д.” [219, с.8].

Дослідник, як і С.Андрусів (а попередньо – Й.Ґ.Гердер, 
Й.Фіхте, Дж.Мадзіні, Т.Шевченко, В.Дільтей, М. де Унамуно, 
І.Франко, М.Бердяєв, Д.Донцов, Є.Маланюк, Е.Сміт та ін.), рішу-
че опонує тим сучасним авторам, які з космополітичних позицій 
підважують чи й узагалі заперечують позитивну роль національ-
ної самобутності в глобалізованому світі. “Опоненти національ-
ної ідентичності, – вказує автор, – прихильники т.зв. духовної 
інтеграції, яка випливає з неминучої економічно-виробничої між-
державної співпраці, заперечать: мовляв, сучасний світ, інтегрую-
чись, стирає національні ознаки, світ, значить, прямує до «одного 
народу» – «всесвітнього громадянина»”. У цьому плані Л.Сеник 
вдається до виправданої аналогії із більшовицьким інтернаціо-
налізмом радянського часу, що дозволяє помітити типологічну 
схожість – на підставі антинаціональної тенденційності – різних 
ідеологічних систем: “Цю (антинаціональну. – М.І.) думку на-
саджував режим упродовж свого існування з чітко окресленою 
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метою – потопити нації і народності імперії у всеросійському 
болоті. В умовах режиму з його політикою русифікації, атеїзації, 
загального знецінення вічних вартощів бачимо наслідок усіх цих 
та інших заходів – спотворення особистості, її «матеріалізацію», 
насильну відмову від християнської духовності, втрату опору 
усім цим негативним явищам, психологічну і світоглядну дефор-
мацію”. Зрештою, дослідник допомагає вибрати правильний ра-
курс осмислення, вказуючи на об’єктивну залежність оцінок від 
культурно-історичних обставин буття народу чи нації: “…треба 
мати на увазі одну суттєву відмінність інтеграційних і денаціо-
нальних процесів в Україні і в інших багатоетнічних державах, 
особливо таких, як США. Відмінність полягає в тому, що Україна 
постійно переживала колонізацію й донині ще не вийшла з цього 
процесу. Натомість США є іншим, зовсім відмінним від України, 
утворенням, що виникло внаслідок заселення етносами з-поза 
цих земель” [219, с.8-9].

Іншим важливим моментом, який увиразнює авторське ро-
зуміння національної самобутності, стає дражливе в контексті 
новітньої історії літератури питання культурно-політичного ко-
лабораціонізму. Його дослідник ставить із виправданою відвер-
тістю і водночас обґрунтованістю, стилістично оформляючи в 
межах низки питальних речень: “…чи був тоді український роман 
українським? Як бути з творами, написаними з антиукраїнських 
позицій, або ж з романістами, які в світлі чужих ідей прагнули 
показати тодішню Україну? Неважко зрозуміти, що одне й дру-
ге дає підстави говорити про колабораціонізм” [219, с.4]. І мотив 
розмови такого типу звучатиме в подальших конкретних аналізах 
різноманітних творчих досвідів, але, як видається, без надмірного 
негативізму та критицизму.

Під час окреслення генологічної проблематики – осмислення 
жанру роману – науковець теж враховує націологічні моменти, 
зокрема вказуючи: “У дослідженні зосереджено увагу на само-
ствердженні жанру через теоретичне та ідейно-філософське «на-
повнення» жанрової свідомості письменників, що протистояли 
опосередковано чи безпосередньо нівеляції національної тотож-
ності в мистецтві слова”. І слушно додає: “В умовах тоталітариз-
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му відстоювання свободи творчості може бути прирівняне до по-
двигу”. Не випадково усі важливі для автора аспекти українського 
роману “розстріляного відродження”, які слід проаналізувати, так 
чи інакше пов’язані із національною самобутністю. Це й художня 
опозиція антиукраїнському режимові, і тяжіння до вільної твор-
чості, зокрема західноєвропейського зразка, і пов’язаність філо-
софічності романів із “українською традицією”, і протистояння 
“національного духу” імперській “фатальній силі” тощо. Тому 
автор національно концептуалізує жанрову форму як форму ан-
тиімперського протистояння: “…опір русифікації, планомірному 
стиранню національної тотожності і всім негативним явищам, які 
супроводжують процес колонізації України в першій половині 
ХХ ст. і разом з тим є його типовими елементами, стає небувалим 
за масштабами і соціальною та психологічною глибиною, гостро 
актуальним, набуває особливої сили в політиці і, зокрема, в ху-
дожній літературатурі, оскільки знаходить своє вираження і в та-
кому популярному жанрі, як роман” [219, с.7, 9]. 

Прикладом національного сенсу свободи творчості, що уви-
разнює один із концептуальних історико-літературних аспектів 
національної ідентичності, стало протиставлення автором уже 
народжуваної у 20-х роках соцреалістичної традиції і традиції 
вільної творчості: “…вимога ортодоксальних критиків 20-х років 
малювати або робітника, або селянина, або партійця як «натхнен-
ника» усіх можливих і неможливих перемог трудових мас обер-
нулася на практиці у всіляко підтримуваний режимом шаблон. 
Відстоювання власних творчих принципів, свободи творчості 
було для письменників, які не втратили свого творчого обличчя, 
головним змістом їх життя. У кінцевому наслідку це й було від-
стоювання національної тотожності в літературі” [219, с.26].

Система регулятивних принципів наукового мислення, ре-
презентована в дослідженні, доволі традиційна для історико-лі-
тературної студії. Ми бачимо перед собою методологічну базу, 
вибудовану переважно із класичних підходів: культурно-історич-
ного методу, біографізму, психологізму тощо. Щоправда, просте-
жується також часте звернення до екзистенціалізму. Методоло-
гічною домінантою студії стає “історико-естетичний підхід” як 
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синтез вочевидь культурно-історичного та естопсихологічного 
підходів. Однак, окрім літературурознавчої домінанти, є ще й 
явно виражена домінанта націологічна: автор постійно веде діа-
лог із націологією (передусім Е.Смітом). Саме на основі таких 
інтердисциплінарних інтерпретаційних настанов Л.Сеник робить 
спробу “відібрати романи, які, з одного боку, привернули увагу 
читачів і критиків як явище, а з іншого, засвідчували свою при-
належність до опозиції, яку, зрештою, неважко побачити хоча б 
з тенденційних оцінок офіціозної критики” [219, с.4]. Ширше 
автор не зупиняється на методологічних основах свого аналізу. 
Хоча серед п’яти розділів монографії є окремий теоретичний роз-
діл (“До теорії роману”), але він присвячений передусім геноло-
гічній проблематиці.

Інтегрована методологічна база дозволяє дослідникові про-
інтерпретувати український роман 20-х років саме як роман 
українського опору. У цьому є переконлива логіка: феномен пере-
слідувань та утисків більшовицького режиму щодо українських 
авторів відбувався не за якоюсь естетичною ознакою (за прина-
лежність останніх до неоромантизму, імпресіонізму, символізму, 
експресіонізму, футуризму тощо), а за їхню приналежність до 
української традиції, української культури, зрештою, української 
самобутності. Ця приналежність суперечила традиції російської 
культурної колонізації поневолених народів. Усі автори пови-
нні були бути вписані у стратегію ленінської настанови у сфері 
мистецтва слова. Цю настанову більшовицький вождь найбільш 
чітко озвучив ще у статті “Партійна організація і партійна літера-
тура” (1905): “У чому ж полягає… принцип партійної літератури? 
Не тільки в тому, що для соціалістичного пролетаріату літератур-
на справа не може бути знаряддям наживи осіб або груп, вона 
не може бути взагалі індивідуальною справою, не залежною від 
загальної пролетарської справи. Геть літераторів безпартійних! 
Геть літераторів надлюдин! Літературна справа повинна стати 
частиною загальнопролетарської справи, «коліщатком і гвинти-
ком» одного-єдиного, великого соціал-демократичного механіз-
му, що приводиться в рух усім свідомим авангардом всього ро-
бітничого класу. Літературна справа повинна стати складовою 
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частиною організованої, планомірної, об’єднаної соціал-демо-
кратичної партійної роботи”80. Згодом цей засновок був суттєво 
поглиблений у так званій марксистсько-ленінській естетиці та 
теорії соціалістичного реалізму, яка у 20-ті тільки роки починала 
утверджуватися81. 

Поруч із авторами і критиками, які натхненно втілювали в 
життя вигідну окупаційному режимові ленінську (соцреаліс-
тичну) концепцію, були й ті, які більш явно чи підтекстово, ес-
тетично переконливо і не зовсім, але протиставлялися їй, так чи 
інакше зберігаючи та формуючи національну, а не імперкомуніс-
тичну, ідентичність свого читача. Творчі досвіди цих останніх – 
В.Винниченка, М.Хвильового, В.Підмогильного, Ю.Яновського, 
М.Івченка, Ю.Шпола, Б.Антоненка-Давидовича, П.Панча, 
Г.Михайличенка, В.Гжицького, О.Слісаренка, Г.Шкурупія, 
Г.Коляди та ін. – цікавлять Л.Сеника в першу чергу.

Так, наприклад, розглядаючи роман М.Хвильового “Валь-
дшнепи” (вцілілу першу частину) як політичний твір, дослідник 
наголошує на націотворчих складових його змісту. Апелюючи до 
націологічного та постколоніалістичного досвідів, такі значеннє-
ві ідеї доречно розглядати в площині культурного націоналізму. 
“Національне відродження, – вказує автор, – яке бачив Хвильо-
вий у розвитку незалежної від московського панування україн-
ської літератури, вільної від рабського наслідування російської 
культури і визволеної з-під її духовної залежності, в пробудженні 
інтелігенції, зорієнтованої на досягнення Європи (отже, цивілі-
зованого світу) і здатної реалізувати невідкладні завдання наці-
онально-державного будівництва, було символом і суттю нового 
часу, що його започаткувала національна революція”. “Тому пи-
тання, з яких позицій виступає автор «Вальдшнепів», розповіда-
ючи про свій час, має принципове значення”, – доводить учений. 
Ґрунтовно осмисливши еволюцію світогляду М.Хвильового, ав-
тор вказує, можливо, інколи глорифікаційно перенаголошуючи 
80 Ленін В.І. Партійна організація і партійна література / В.І. Ленін // Збірник 
творів В.І.Леніна: для учнів серед. шкіл, ПТУ і серед. спец. навч. закладів. – К.: 
Політвидав України, 1989. – С.62.
81 Детальніше див.: Николаев П.А. Марксистско-ленинское литературоведение: 
Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов / П.А. Николаев. – М.: Просвещение, 
1983. – 256с.
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окремі революційні моменти, на найвагоміші художні здобутки 
його роману саме в націоцентричному аспекті: “У стислих часо-
вих, а ще більше обмежених політичних рамках письменник здій-
снив подвиг, розірвавши будь-які обмеження, заявивши на весь 
голос протест проти поневолення України і водночас накреслив 
перспективу для виходу «на веселі шляхи». (…) У протагоністах 
М.Хвильового сконцентровані «прокляті» проблеми нації, її існу-
вання, що знаходиться в стані кризи. Відповідно й художня фор-
ма є афористичною, лаконічною, політично гострою, сповненою 
експресії, «езопівської мови»” [219, с.82, 124].

В іншому місці, окреслюючи культурно-історичний та 
власне естетико-літературний контекст народження задуму ро-
ману Ю.Яновського “Майстер корабля”, вчений знову вихо-
дить на питання знакової для того часу культурологічної теорії 
М.Хвильового. Він цілком умотивовано підводить читача до дум-
ки про її націоналістичний характер, тільки термін “націоналізм” 
вживає в його автентично-гердерівському, а не звульгаризовано-
му значенні: “Культурологічна теорія М.Хвильового як боротьба 
двох культур відображала реальний стан української культури, 
приреченої в умовах «нового порядку» на вимирання. Гасло про-
тистояння і «втечі» від Москви було продиктоване ідеєю вижи-
вання і нормального функціонування української культури. Цю 
теорію офіціоз назвав націоналістичною. Так, бо йшлося про за-
хист національної культури від російського імперіалізму” [219, 
с.154].

Розглядаючи “Місто” та “Невеличку драму” В.Підмогильного, 
дослідник відзначає активне діалогізування із західноєвропей-
ською літературною традицією. Однак він помічає й те, що ця 
модерністична традиція була Підмогильним творчо осмислена 
й трансформована відповідно до потреб вітчизняної культур-
ної спадщини. Тому, зазначає Л.Сеник, “західна традиція в його 
(Підмогильного. – М.І.) романах була водночас і українською лі-
тературною традицією. Автор бачив, зокрема, небезпечні для іс-
нування особи й нації обставини і явища. Генези їх він не пока-
зує, але вдумливий читач легко простежить позароманну історію 
«драми»”. Так здійснюється вихід на вірогідний і національно 
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вагомий підтекст романів талановитого автора. Прикладом цьо-
го можуть бути підсумкові розмірковування над психологічним 
романом “Невеличка драма”: “Знищення особистості, утворен-
ня «людини без обличчя» – загальносвітова тенденція. Однак в 
умовах тоталітаризму вона стала великою небезпекою, бо реалі-
зувалась у фізичному винищенні мільйонів людей. «Людина без 
обличчя», ставши «гвинтиком», втратила опірність, загубила ін-
стинкт самозбереження. Вона втратила елементарну гідність. Ці 
трагічні наслідки започаткували голий раціоналізм і «технізацію» 
людини, відтак – колективу, суспільства, нації. Вони виявилися в 
глибоких і масштабних розмірах дегуманізації, яку можна назва-
ти національною катастрофою” [219, с.146].

Врахування дискурсу національної самототожності дозволяє 
авторові виявити та обґрунтувати наявність національного під-
тексту і в “Чотирьох шаблях” Ю.Яновського. “Романтичний дух 
роману «Чотири шаблі», – зазначає дослідник, – таким чином, 
виходить з праоснов духовності народу, коли вже не мають зна-
чення «професійні» чи, мовляв, класові характеристики та діяль-
ність людей у їх вузьких рамках, а загальнонаціональний пафос 
боротьби з ворогом, якого б’є дощенту національна стихія, як той 
Тичинівський вітер-ураган національної революції”. І хоча у тво-
рі немає чіткого вираження національної політичної позиції, та 
закоріненість його в українську історичну традицію, в національ-
не підсвідоме, в геґелівський дух народу, сповнює роман націо-
нальним імпліцитним значенням: “Нічого дивного, що автор не 
протиставляє двох напрямних у національному русі – національ-
ної «стихії» іншій силі. Таке протиставлення у тих умовах було 
немислиме. Але знаменним є те, що автор зосереджує свою увагу 
на «стихії» і що допитливий, мислячий читач поставлені акценти 
знаходив і знаходить донині у підтексті твору. Це крок надзвичай-
но сміливий” [219, с.161].

Прикладом виходу на глибше ніж соціально -“виробниче”, 
розуміння можемо бачити й у випадку роману М.Івченка “Робітні 
сили”. У цьому творі дослідник не лише помічає важливе для ро-
зуміння національної ідентичності протистояння “ми” (як “націо-
нально свідомої інтелігенції”) та прорежимних “вони”. Він також 
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у багатопроблемності й багатозначності твору виявляє “провідну 
тему генетичної чистоти народу” Савлутинського, яка, на його 
думку, “так чи інакше в’яжеться з національною ідеєю”. Тому в 
контексті 20-х років роман М.Івченка став не просто неординар-
ним явищем, а неординарним передусім у національному аспек-
ті: “З одного боку, роман представлений обов’язково тематикою 
радянського будівництва.., а з другого, – твір спрямований в бо-
лючі «точки» буття народу з прагненням побачити перспективу 
справжнього оновлення. (…) …дух роману охоплює національне 
мислення. Очевидно, це й є шлях до сталих художніх вартощів” 
[219, с.168-169, 178].

Інші приклади можуть стосуватися виявлення національних 
аспектів під час осмислення низки повістей того часу, “Сонячної 
машини” В.Винниченка чи експериментів “лівого” роману. Однак 
особливу інтерпретаційну ефективність методологічно інтегрова-
ної національної ідентичності можемо помітити під час з’ясування 
складних дискусійних, інколи полемічних моментів, як це було в 
монографіях С.Андрусів та В.Моренця. Один з таких моментів 
стосується чіткого розрізнення автором західноєвропейського 
(переважно французького, атеїстичного, за О.Тарнавським82) та 
українського типів екзистенційного мислення на прикладі укра-
їнських письменників “розстріляного відродження”. “…незважа-
ючи на абсурдність ситуації, – зазначає Л.Сеник, – свідома творча 
інтелігенція в Україні не сприймала абсурду як «роззброюючого» 
постулату, мовляв, і боротьба має абсурдний сенс. Вибір лежав 
між боротьбою за виживання і змаганням за незалежність нації. 
Це вибір між життям і смертю”. Добре це видно на прикладі до-
свіду А.Камю та українських прозаїків: “«Клімат абсурду» не ви-
ключає боротьби. Але він зовсім відбирає надію. «Абсурдальна 
людина», на думку теоретика екзистенціалізму Камю, визнає бо-
ротьбу, однак усвідомлює, що «немає вже місця для надії». Звідси 
відмінний характер трагічного: в екзистенціалістів абсурдність 
будь-яких поривань, у нас, навпаки, в кризовій ситуації теплиться 
надія…” [219, с.47-48]. Схожі національно-екзистенціальні на-
82 Тарнавський О. Про модернізм, переклади і… поезію / О. Тарнавський // Укра-
їнська літературознавча думка в Галичині за 150 років. Хрестоматія. – Львів, 
2002. – Т.2. – С.250-261.



108

світлення можемо також знайти в інших українських літературоз-
навців: В.Пахаренка, Г.Токмань, Л.Тарнашинської, П.Іванишина, 
А.Дахнія та ін.

Ще одним прикладом може бути доречне звернення автора до 
герменевтичного досвіду Д.Донцова під час осмислення “Валь-
дшнепів” М.Хвильового. Виявляючи певне протистояння між по-
зиціями обох авторів, Л.Сеник все ж припускає їх суголосність 
на глибинному рівні світогляду: “Очевидно, не було справжнього 
протистояння Хвильовий – Донцов, мимо «полеміки», оскільки 
засади позицій мали одну спрямованість – антиколоніальну, анти-
московську” [219, с.104]. Вартує уваги також полеміка дослідни-
ка із Л.Череватенком, під час якої Л.Сеник спростовує низку твер-
джень останнього, міцно ґрунтуючись на усвідомлених імперати-
вах національної самобутності. Так, на думку автора, виявляється 
певний аісторизм та “національна безтактність” суджень про віру 
Є.Плужника в “людяність” та “гуманізм” більшовиків, не витри-
мують критики переконання Л.Череватенка в послідовній “роз-
будові” більшовиками у 20-х української культури (Л.Сеник ак-
центує на колоніальному проекті більшовизму у сфері культури), 
спростовується низка закидів Д.Доноцову, мислителю, який, за 
влучним спостереженням Л.Сеника, “найглибше розумів приро-
ду більшовизму” [219, с.190-191] тощо.

Таким чином, можемо підсумувати, що закорінення автора в 
націоцентричну проблематику є виразним і послідовним. Його 
вирізняє також власне чітке розуміння національної ідентичнос-
ті стосовно художньої літератури. Інтердисциплінарне істори-
ко-естетичне та націологічне прочитання українського роману 
20-х років ХХ ст. як антиімперського “роману опору” спонукає 
говорити про ефективність інтерпретаційної моделі Л.Сеника. На 
матеріалі творчості М.Хвильового, М.Івченка, В.Підмогильного, 
В.Винниченка, М.Йогансена, Г.Шкурупія та ін. досліднику вда-
лося поглиблено окреслити різні жанрові форми роману “роз-
стріляного відродження” – політичний роман, психологічний ро-
ман, утопічний роман, лівий роман тощо – як “української прози 
трагічної свідомості”. Проаналізована монографія дозволяє до-
повнити те розуміння дискурсу національної самобутності, яке 
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можемо помітити в інших його студіях. Зокрема важко не погоди-
тися з тим, що “поняття ідентичності захоплює різні сфери діяль-
ності народу (на ції), як матеріальні, так і духов ні”, і “в кінцевому 
наслідку, має естетичний вияв”83. А також з певною (як і в інших 
авторів, передусім у С.Андрусів) універсалізацією націо наль ної 
тотожності: “…втра та національної ідентичності є загрозою для 
існування не тільки літератури як елемента повноцінного націо-
нального духу, а й нації, бо з втратою літератури почнеться обме-
ження функцій національної мови, а відтак і зруйнування нації”84.

Історико-літературна робота Юрія Мариненка “Місія: про-
блеми національної ідентичності в українській прозі 40-50-х 
років ХХ століття” 85, що з’явилась у 2004 році, лягла в основу 
докторського дослідження автора86, захищеного у Львівському 
національному університеті імені Івана Франка через три роки. У 
цій праці, подібно до роботи Л.Сеника, осмислюється українська 
проза. Але відмінним є не лише історичний період (середина ХХ 
ст.), а й матеріал: автор бере до уваги й еміграційне, й радянське 
письменство того часу. 

Дослідник належить до тих авторів (спостерігаємо апеляції 
до розуміння національної самототожності у працях С.Андрусів 
та Е.Сміта), які поглиблено зосереджуються на націологічній про-
блематиці в гуманітарних науках, і цю приналежність декларує на 
самому початку монографії: “Проблема національної ідентичнос-
ті належить до найбільш актуальних аспектів не лише сучасного 
83 Сеник Л. Національна ідентичність української літератури в умовах тота-
літаризму: 30-ті роки і пізніше (проблема літературної опозиції) / Л.Сеник // 
Літературо знавство: Матеріали ІІІ конгресу Міжнародної асоціації україністів 
(Харків, 26-29 серпня 1996 р.). – К.: АТ “ОБЕРЕГИ”, 1996. – С.45.
84 Сеник Л. Національна ідентичність української літератури в умовах тота-
літаризму: 30-ті роки і пізніше (проблема літературної опозиції) / Л.Сеник // 
Літературо знавство: Матеріали ІІІ конгресу Міжнародної асоціації україністів 
(Харків, 26-29 серпня 1996 р.). – К.: АТ “ОБЕРЕГИ”, 1996. – С.46.
85 Мариненко Ю.В. Місія: проблеми національної ідентичності в українській 
прозі 40-50-х років ХХ століття. [монографія] / Ю.В. Мариненко. – Кіровоград: 
“Імекс-ЛТД”, 2004. – 328 с. Надалі посилання на це видання даємо в тексті в 
дужках.
86 Мариненко Ю.В. Проблеми національної ідентичності в українській прозі 40-
50-х років ХХ ст.: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук: спец. 
10.01.01 „Українська література” / Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. – Л., 2007. – 32 с.
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літературознавства, але й, можна сказати, всього гуманітарного 
комплексу наук”. Але автор не обмежується лише декларацією, 
він аргументує свій та інших учених поглиблений інтерес до 
цієї проблематики передусім специфікою “художнього матеріалу 
української літератури”. “Якщо подивитися на всю історію ві-
тчизняного письменства від найдавніших пам’яток до сучасності, 
– вказує Ю.Мариненко, – то виявиться, що провідною темою, яка 
проходить через усі століття українського літературного буття, є 
пошуки й утвердження нею власної національної ідентичності”. 
Іншим поясненням стає наголошення на тому факті, що упродовж 
радянського періоду подібний напрям досліджень був унемож-
ливлений “цілеспрямованою політикою ідеократичної держави 
«під космополітичною назвою СРСР, яка не лише ігнорувала, а й 
свідомо заперечувала національну ідентифікацію»”. Згодом автор 
дає окреслення національної ідентичності, спираючись на роботи 
С.Андрусів та Е.Сміта, як колективного культурного феномена, 
основною функцією якого є функція “самосвідомості культури” 
– “самовизначення й самоорієнтація індивіда у світі крізь призму 
колективної особистості та своєї культури” [158, с.4-5, 9]. 

Третім актуалізуючим моментом стає слушно помічена до-
слідником гострота національної проблематики після здобуття 
Україною незалежності. Йдеться, зокрема, про потрапляння укра-
їнської нації в силове поле “нової загрози нівеляції національної 
своєрідності – глобалізації”. Посилаючись на міркування з цього 
приводу М.Жулинського, вчений розвиває думки про загрози гло-
балізації: духовне знекровлення світової цивілізації, розмивання 
кореневих систем культурних конфігурацій, вигасання духовного 
потенціалу “старих” цивілізацій тощо та виняткову здатність на-
ціональних культур вистояти в зіткненні з раціоналізмом і праг-
матичністю, уникнути гуманітарної катастрофи. Реабілітуючи, 
слідом за С.Павлюком, вартісність “національної ідеології, куль-
тури” та критикуючи загрози постколоніального космополітизму, 
Ю.Мариненко універсалізує питання національної самобутності, 
виводить його за межі “суто наукового літературознавчого дис-
курсу”, показує його загальногуманітарний і навіть етичний ха-
рактер: “…це проблема етична, позаяк саме в цьому напрямі від-
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бувається агресія на національну ідентичність, її дискредитація” 
[158, с.6].

Дослідник звертає увагу також на важливі поняття, тісно 
пов’язані і з національною тотожністю, і між собою, – на націона-
лізм, національну ідею, художню літературу та ін. Говорячи про 
націоналізм, автор звертається, серед інших, до досвіду відомого 
австрійського письменника Йозефа Рота. Він цитує лист літера-
тора до Бенно Райфенберга (Париж, 16 травня 1925 р.), де націо-
налізм характеризується як “маніфестація європейської совісті”. 
Натомість національна ідея окреслюється, услід за С.Павлюком, 
як “сутнісний стрижень ідеологічної системи”, яка за своїм іс-
торико-суспільним змістом “повинна цілковито розкрити квін-
тесенцію цивілізаційного й духовно-культурного феномену 
українськості, його творця-українця й український народ”. При 
цьому національній ідеї відводиться ключова роль як головно-
му системотворчому чинникові української літератури. Услід за 
Ю.Барабашем, учений розглядає її як ідею України – “концентро-
ване втілення національної ідеї як імперативу історичного при-
значення українства, чинника його національної самосвідомости, 
державотворчих інтенцій, змагань до незалежности, жити в «своїй 
хаті» за законами своєї правди, сили і волі”. Тому, розвиваючи ідеї 
С.Єфремова, дослідник наголошує на архіважливій націотворчій 
місії української літератури, творці якої “в екстремальні, межові 
для історичного буття нації десятиліття (часу війни та повоєння) 
послідовно відстоювали українську «свою правду». Волею об-
ставин опинившись у центрі світових катаклізмів, перебуваючи 
на грані катастрофи, фактично позбавлена будь-якої політичної 
опінії, українська нація змушена була боронити своє право на іс-
нування єдиною своєю зброєю – Словом. І, що важливо, сьогодні 
очевидним є той факт, що найкращим репрезентантом тогочасної 
української прози є твори, наснажені високим націєтворчим па-
фосом, який став тоді її наріжним каменем” [158, с.8-9, 13].

Використовуючи наробок українських дослідників (філосо-
фів, літературознавців, мистецтвознавців та ін.), Ю.Мариненко 
коротко простежує розвиток української етнонаціональної само-
бутності та окреслює сутнісні риси українського менталітету: 
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антеїзм, індивідуалізм, “екзистенціально-кордоцентричні” сві-
тоглядні орієнтації тощо. Окреме значення має для дослідника 
виділення європейської парадигми української самототожності. 
Він, хоча й говорить про “порубіжне” становище між Європою 
та Азією, все ж, погоджуючись із О.Пахльовською, наголошує на 
тому, що “цементуючим фактором унітарності української нації є 
її європейський характер”. Із цими міркуваннями тісно пов’язане 
і виявлення, хоча й не зовсім чітке, автором низки параметрів 
української літератури, що формують її самобутність. По-перше, 
її джерелами дослідник вважає національний фольклор і міфоло-
гію, культурний комплекс середземноморської традиції, христи-
янське світобачення. По-друге, важливим фактором стала бездер-
жавність української нації, коли “єдиною цариною національного 
самовираження… була культура, зокрема література”. По-третє, 
націотворчість української літератури, яка зумовлювала певну 
структурну неповноту. Щоправда, судження про “неповну літера-
туру” “неповної нації” Д.Чижевського та І.Дзюби Ю.Мариненко 
спростовує слідом за Г.Грабовичем [158, с.11-12, 17-20]. 

Загалом у монографії формується виразно залежний від на-
ціонального світогляду тип історико-літературного висловлюван-
ня, чітко помітний уже на рівні окреслення поняття національної 
ідентичності. Тому імперативна націотворчість літератури стає 
для дослідника й основоположним концептом, і напрямком нау-
кового омислення ключової проблеми: “У своїй праці ми виходи-
мо з того, що в головному «сюжет» (С.Андрусів) української лі-
тератури – в цьому полягає її місія – мав імперативний характер: 
оперативно й адекватно реагувати на виклики долі. Це стосується 
й літератури середини ХХ ст., текст якої, попри всі суперечності, 
має яскраво виражений націєтворчий характер. Маємо особливий 
прецедент опозиції митців до оголошеної радянським тоталіта-
ризмом війни, що проводилася «по всіх «фронтах» української 
ідентичності». У найзагальніших своїх контурах цей сюжет мож-
на викласти в таких позиціях: на профанацію української терито-
рії українське письменство відповіло апофеозом рідної землі; на 
дискредитацію особистості – апологією людини; на спроби ви-
креслити Україну й українців з карти світу – власним літописом, 
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художньою концепцією доби; на намагання відтиснути її саму 
(українську літературу) з магістральних шляхів світового літера-
турного процесу – впровадженням у художню практику найнові-
ших мистецьких технологій” [158, с.23].

Однак вибудовувана автором модель української самобутнос-
ті, зокрема в стосунку до літератури, хоча й цікава, але не завжди 
переконлива, часто містить суперечливі, особливо з позицій істо-
рії літератури, елементи. Так, наприклад, маємо виразну контро-
версійність, коли йдеться про оцінку народництва. З одного боку, 
Ю.Мариненко, як і В.Моренець чи Н.Шумило, не сприймає кате-
горичної, полярної оцінки опозиції “модернізм – народництво”, 
де модерне – зазвичай прогресивне, європейське, а народництво 
– суто українське, неєвропейське, неперспективне. З іншого боку, 
звертаючись до модерністської прози Віктора Домонтовича (Пе-
трова), автор схильний характеризувати народництво, слідом за 
інтерпретованим письменником, цілком однозначно як явище 
доволі примітивне, лише як “провінційність українського мис-
тецтва”. Тому, скажімо, “наративний фокус” повісті “Без ґрунту“ 
“спрямований на подолання народницької ілюзії, мовляв, поети-
зувати можна тільки село” [158, с.21-22, 101, 96]. Такі супереч-
ності навряд чи додають авторському метадискурсові стрункості.

Взагалі дослідник намагається уникати контроверсій, розбу-
довуючи свою націоміркувальну розмову на основі стрижневого 
– системного – методу (подібно до Н.Шумило). Цей метод у нього 
виразно націологізований. Автор виходить з того, що українська 
література мала до послуг у якості художнього зображення світ 
нації, тобто певну систему, “мезокосм” (С.Андрусів). Ця ж літе-
ратура середини ХХ ст. “становить свій особливий художній світ” 
– підсистему, спосіб функціонування “інформаційної системи” 
нації. Розвиток літератури Ю.Мариненко розглядає як розвиток 
системи – чергування “зон біфуркації” (нестабільності). Визна-
чальну роль у цьому розвитку відіграють “структури-атракто-
ри” – основна ідея, улюблена думка, настановчий план митця, 
ключовий образ тощо. Для нової української літератури таким 
тематичним атрактором стала Україна, а формальним – пошуки 
відповідного жанро-стилю. Цілком, на нашу думку, обґрунтовано 
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дослідник у якості провідної інтерпретації структури-атрактора, 
яка визначає еволюцію вітчизняного красного письменства, ви-
бирає інтерпретацію Тараса Шевченка: “…визначальною для на-
шого дослідження є Шевченкова модель… літературної України” 
[158, с.14-15, 16].

Іншими важливими підходами, що конкретизують автор-
ське бачення національної тотожності, стають неоміфологізм, 
наратологія, семіотика, біографізм, культурно-історична школа, 
комплексний підхід І.Франка та діалогізм М.Бахтіна. Загалом 
усі ці стратегічні напрями дослідник виводить із магістральних 
цілей сучасного літературознавства виразно націоцентричного 
забарвлення. Ці цілі, конкретизує вчений слідом за В.Дончиком, 
спрямовані на “творення власних, національних, українських те-
оретико-методологічних концепцій, особливого, національного, 
неповторного, адекватного особливій національно-неповторній 
літературі українського літературознавства” [158, с.25]. При цьо-
му впродовж усієї роботи ведеться теоретичний діалог із вітчиз-
няними та зарубіжними дослідниками, наприклад, здійснюється 
конкретизація термінів “код”, “ідеологія”, “риторика” услід за іта-
лійським семіотиком Умберто Еко чи конкретизуються елементи 
комплексного методу – виховання й освіта митця, дух покоління, 
специфіка тогочасних читачів, політичні переконання, суспільно-
політичне становище тощо – за Іваном Франком [158, с.36-37].

Якщо говорити про результати пізнавального процесу, то 
виразних історико-літературних успіхів дослідник досягає там, 
де послідовно дотримується національних імперативів. Загалом 
він інтерпретує прозові твори дванадцятьох письменників, най-
більш репрезентативні для 40-50-х років ХХ ст. Частина з них є 
представниками української радянської літератури (О.Довженко, 
О.Гончар, М.Стельмах), решта – еміграційної (Т.Осьмачка, 
В.Домонтович, В.Барка, Л.Мосендз, І.Багряний, І.Костецький, 
Д.Гуменна, У.Самчук, Ю.Косач). 

Так, наприклад, аналізуючи повість “Старший боярин” Тодо-
ся Осьмачки, дослідник умотивовано показує вихід письменника 
на центральні мотиви Шевченкової творчості – соціального при-
гноблення та втрати національної та політичної незалежності. 
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При цьому він вказує на чітко виражену національну сутність цих 
мотивів: “соціальні негаразди зумовлені тим, що матеріальні бла-
га знаходяться в руках переважно інонаціонального (російського) 
поміщицтва або місцевих перевертнів”, а “над героями повісті 
постійно тяжіє фатум національної недолі” [158, с.61-62].

Інтерпретуючи роман Василя Барки “Рай”, автор розкриває 
сенс ностальгії письменника “за справжнім українським світом” 
і відкриває “досі малознайому українському читачеві українську 
ж Кубанщину напередодні її катастрофи”. Показово й важливо 
для націологічного розуміння твору, що письменник цілком по-
шевченківськи зображає Україну (і її частку – Кубань) як рай, 
гармонійний світ, натомість Росію – як хаос, пекло. Ідеалом для 
персонажів Барки стає Україна як земля Обітована, як “Богом да-
ний край вічного літа” і “традиція предків” [158, с.103, 108, 115]. 
Проблеми національної самоідентифікації й особистої самопова-
ги дослідник виділяє як наріжні у творчості чільного вісниківця 
Леоніда Мосендза. Його роман “Останній пророк” перейнятий, 
за слушним спостереженням науковця, найважливішою для будь-
якого закабаленого народу ідеєю – “ідеєю визвольної боротьби 
поневоленої нації за свою свободу”. Інонаціональна тематика – 
зображення буття й боротьби стародавніх євреїв – стає художнім 
дзеркалом для виявлення й літературного інтерпретування клю-
чових національних проблем української нації. Тому саме наці-
отворчим є сенс цього твору як “українізації” світових проблем 
[158, с.143, 147].

Осмислюючи низку епічних творів Івана Багряного середини 
ХХ ст., вчений виявляє дивовижну цілісність, гостру й принци-
пову опозиційність, “політичну зіркість”, безкомпромісність від-
носно тотального “зла епохи”. Однак це зло бачить не абстрак-
тно. Воно – “національне й соціальне гноблення, що вилилось у 
жорстокий терор проти особистості”. Але й ця особистість інтер-
претується цілком національно, оскільки наскрізною темою твор-
чості І.Багряного у 40-50-х (“Тигролови”, “Сад Гетсиманський”, 
“Людина біжить над прірвою”, “Огненне коло”) стає “змагання 
української людини з тоталітарними режимами”. Справедливо 
вказується, що ця людина в письменника насамперед “людина 
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високої національної свідомості”: “Репрезентуючи читачеві свого 
протагоніста, письменник неодмінно вказує не лише на те, в яко-
му етнонаціональному полі перебувають його персонажі, але й 
розкриває механізм дії інформаційних зв’язків усередині системи 
національної культури”. Крім того, автору вдається помітити, що 
особистий статус протагоніста Багряного кодифікований націо-
нально – “поставлений у радикальну залежність від статусу його 
країни, народу”. Тому, наприклад, головна причина драми персо-
нажів роману “Буйний вітер” у тому, що їхнє стародавнє козацьке 
місто окуповане полком чужого війська, а директиви місцевим 
чиновникам надходять не з Києва, а Москви [158, с.157, 165, 168].

Скерованість на осягнення сенсу національного буття до-
помагає досліднику виділити і два основні значеннєві аспекти 
в романі Докії Гуменної “Хрещатий Яр”. З одного боку, це не-
переборне бажання дати власний художній синтез розуміння 
складної епохи, пояснити найосновніше питання сучасності: 
чому така талановита й відважна нація, як українці, не може ви-
рватися із неволі? З іншого боку, наративна стратегія письмен-
ниці спрямована на розкриття джерел невмирущості української 
нації. Одним із найважливіших джерел національної екзистен-
ції стає ідентифікація сучасного українця (Мар’яни Вересоч) 
із автохтонами української землі, який “корінням вріс у землю, 
іменовану тепер Україною. Мінялися тільки домішки до нього”. 
Розглядаючи художню концепцію людини та її неоромантичне 
естетичне підґрунтя, дослідник вбачає в цій ідеалізованій силь-
ній людині риси, притаманні саме для української літератур-
ної традиції, зокрема риси ліричної героїні Лесі Українки [158, 
с.235, 244-245].

Націологічна зорієнтованість дослідника допомагає йому 
окреслити трилогію Уласа Самчука “Ост” як “роман концепту-
ально україноцентричний”. Елементами цього україноцентризму 
в романі стають вагомі націотворчі сутності, пов’язані із ґенезою 
українського народу, із козацтвом, Т.Шевченком, Україною як 
другою релігією тощо, – Дніпро, Канів, Лівобережжя. Крім того, 
й сама історіософія трилогії має, на думку автора, чітке націоцен-
тричне спрямування, оскільки “викладається за посередництва 
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глибинного аналізу опозиції національних ідентичностей (укра-
їнська проти російської)” [158, с.257, 261].

Результативним видається історико-літературне осмислення 
дослідником під оглядом національної самобутності й творчих 
досвідів радянських письменників. Слушно, для прикладу, ви-
являється у воєнних оповіданнях, в “Україні в огні”, “Щоден-
нику”, “Повісті полум’яних літ”, “Поемі про море” Олександра 
Довженка провідна тема: літопис національної катастрофи Укра-
їни, зокрема “селянської Атлантиди”. А це й справді значно роз-
ширює ідейно-естетичні параметри нормативного для того часу 
методу – соцреалізму. У “Зачарованій Десні” дослідник виявляє 
онтологічно-екзистенціальну парадигму наскрізь національного 
типу: “автентичний національно ідентифікований спосіб життя 
з питомим побутом, звичаями, старосвітською хатою, подвір’ям, 
садком, городом, красою ще не знищеної природи, не зрубаною 
плодоносною грушею тощо”. Увесь той селянський світ, світ ди-
тинства не просто національно ідентифікований, він, на думку 
дослідника, стає для Довженка ідеальним, бо український. І на-
віть те, що, зображуючи Україну, письменник наче навмисно уни-
кає слів “Україна”, “українці” – теж відіграє націобудівну роль. 
Не вказуючи дослівно національну належність своїх персонажів, 
Довженко точно характеризує їхній національний код. І це ключо-
ве художнє явище помічає дослідник: “Справді дивовижна влас-
тивість художнього мовлення великого таланту: часом навмисно 
замовчуване, формально несказане слово здатне дати читачеві ін-
формації значно більше, ніж якби воно прозвучало. Його дефіцит 
компенсується усім внутрішнім світом повісті, її могутньою на-
цієтворчою енергетикою: краєвидами, язичництвом персонажів з 
їхнім сонцепоклонництвом, філософією серця, вічною тугою за 
досконалістю” [158, с.72-73, 80-81].

Глибокі національні пласти відкриває дослідник й у літера-
турному світі Михайла Стельмаха (“Хліб і сіль”, “Кров людська 
– не водиця”, “Велика рідня”). Дослідник виявляє домінування в 
романах національного інтересу, який є системотворчим чинни-
ком історіософії письменника. Цьому інтересові підпорядкована і 
провідна тема – землі, боротьба за яку постає як “боротьба укра-
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їнської людини за гідне місце під сонцем”, причому “під україн-
ським сонцем”. Утвердженням національної ідентичності стає й 
показане письменником протистояння морально-етичного канону 
українського села із каноном зла німецьких окупантів, метою яко-
го “було стерти з земної поверхні українців” [158, с.296-297, 315].

Проте часом спостерігаємо в дослідницькому метадискур-
сі певні суперечності, які випливають, на наш погляд, із недо-
статньо послідовного використання заявленого розуміння на-
ціональної ідентичності, націоцентричних засновків, глибшого 
історичного продумування досліджуваного текстуального мате-
ріалу. Так, наприклад, потребують глибшої верифікації, чіткішо-
го обґрунтування націотворчі ідеї у прозі середини ХХ століття 
В.Домонтовича, І.Костецького, Ю.Косача, О.Гончара. Окреми-
ми прикладами певної методологічної непослідовності можуть 
бути розмірковування про Т.Шевченка як “центральної постаті 
творення літературного міфу України”, малодоказові біографічні 
екскурси у В.Петрова, не зовсім переконливі спроби ототожнен-
ня гуманності й гуманізму, не надто аргументовані викладки про 
теорію вивчення “ідеальної людини”, незрозуміла критика “на-
ціонально органічного стилю” як “ілюзії”, дещо контроверсійна 
переконаність у тому, що І.Багряний був “послідовний апологет 
радянської людини”, не до кінця осмислене ідентифікування ра-
дянських армій у “Прапороносцях” О.Гончара як “наших” (влас-
не українських) та ін. [158, с.38, 81, 128, 123, 164, 179, 206].

Загалом же, попри певні недоліки та суперечливі моменти, 
досліднику вдалося переконливо показати на прикладі україн-
ської прози 40-50-х рр. ХХ ст. одну із найважливіших функцій 
художньої літератури – “утвердження етнічної, національної 
ідентичності того народу, до якого ця література належить” [158, 
с.317]. Переконливим є виявлення автором націотворчих смислів 
письменства досліджуваного періоду: експліцитних, відвертих в 
еміграційних авторів (Л.Мосендз, Т.Осьмачка, Д.Гуменна та ін.) 
та імпліцитних, прихованих у творчості радянських письменни-
ків (О.Довженко, М.Стельмах та ін.). Осмисливши значний обсяг 
націологічно центрованої літератури, Ю.Мариненку вдалося ви-
будувати якщо й не у всіх деталях бездоганний, то доволі про-
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дуктивний методологічний підхід системологічного типу. Його 
дослідницька модель хоча й не містить оригінальних теоретич-
них експлікацій національної ідентичності, базуючись на досвіді 
попередників, зате демонструє доволі високу практичну ефектив-
ність на рівні безпосереднього літературознавчого аналізу. Ще од-
ним доказом цього може бути підсумкове судження в монографії: 
“У цілому вектор національної ідентичності став для вітчизняної 
літератури середини ХХ ст. потужним об’єднувальним чинни-
ком. Роз’єднане політичними кордонами українське письменство 
цього періоду зуміло створити свій текст, свою художню цілість, 
яка здатна подолати всі бар’єри, набудовані антиукраїнською дер-
жавою” [158, с.325]. У контексті “націєтворчої місії літератури” 
автору вдалось осягнути специфіку генези української прози, її 
тематичних, жанрово-стильових (“Землі Обітованої”, “ідеальної 
людини”) та історіософічних концепцій.

На відміну від попередніх монографій, дослідження Олексія 
Вертія “Народні джерела національної самобутності української 
літератури 70-90-х років ХІХ століття”87 стосується історико-літе-
ратурного періоду останньої третини ХІХ ст., який часто окреслю-
ють як народницький (частково з ним перетинається хіба що студія 
Н.Шумило). У своїй об’ємній праці дослідник аналізує різножан-
рові прозові й поетичні твори – епічні, ліричні, драматичні тощо, 
– вдало поєднуючи власне літературознавчий ракурс розгляду про-
блеми із фольклористичним. Хоча в роботі присутні два теоретичні 
і два історичні розділи, однак і обсяг структурних частин (відповід-
но дев’ятдесят і триста тридцять сторінок), і специфіка авторського 
наукового мислення дозволять цілком упевнено віднести моногра-
фію до історико-літературного жанру. Про це ж свідчить і бажан-
ня автора висвітлити “підстави художнього освоєння літературою 
народного світогляду, багатовікового народного досвіду”, але без 
ширшої “розробки… теоретичних основ” [32, с.7].

Поняття національної самобутності є ключовим для цього 
історика літератури. Його розуміння засвідчується від почат-
ку студії, коли, наприклад, здійснюється увиразнення основних 
87 Вертій О. Народні джерела національної самобутності української літератури 
70-90-х років ХІХ століття: [монографія]. – Суми: Собор, 2005. – 446 с. Надалі 
посилання на це видання даємо в тексті в дужках.
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наукових засад власної постколоніальної творчості. О.Вертій, 
характеризуючи становлення сучасного літературознавства, ви-
діляє в ньому три течії. Перша, на його думку, зосереджується 
на наслідуванні зарубіжних методологій, друга зосереджується 
на вивченні української літератури в тісних зв’язках із світовим 
письменством, третя – вивчає ті проблеми, які визначають націо-
нальні особливості українського письменства. Відзначаючи необ-
хідність появи усіх трьох напрямів, що стали результатом звіль-
нення української гуманітаристики від “ідеологічних та ідейно-
естетичних догматів… радянських часів”, автор все ж помічає і 
певні епістемологічні загрози. Він застерігає від нової “єдинопра-
вильності”, яку можна спостерегти в деяких пострадянських до-
слідженнях, де “відбувається підміна понять, штучне пристосу-
вання їх до явищ національного буття навіть тоді, коли між ними 
немає ніяких природних зв’язків”, де “явища національного лі-
тературного життя… розглядаються у відриві від їх природного, 
національного змісту та поза природною, національною формою 
побутування”, де відбувається “зміщення понять, довільне, без 
належного об’єктивного аналізу, потрактування фактів”, де, зре-
штою, “вкотре нав’язується переконання у нашій меншовартос-
ті”. Так, на думку дослідника, частина постколоніального літе-
ратурознавства “стає надуманим і космополітичним” [32, с.3-4].

Осмислюючи різні літературознавчі досвіди, автор при-
ходить до висновку, що “критерієм оцінки літературних явищ, 
основою сукупності поглядів на історію літератури, їх висхід-
ною підставою має бути, насамперед, національна самобутність 
нашого письменства”. Водночас він розтлумачує свою позицію, 
виявляючи розуміння національної ідентичності в художній лі-
тературі. На думку дослідника, головним предметом будь-якої 
національної літератури є історичне й сьогоденне буття нації, ви-
роблені нею соціальні, політичні, духовні та інші цінності, про-
блеми, породжені в ході історичного поступу народу і т.д. Саме 
ці речі зумовлюють національну своєрідність ідейно-естетичних 
та поетичних утворень. Якщо враховувати ці питання, переконує 
О.Вертій, то історико-типологічні і порівняльні літературознавчі 
студії ґрунтуватимуться на зіставленні передусім тих “явищ лі-
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тературного процесу, які визначають національне обличчя укра-
їнського письменства” [32, с.7]. Ці ідеї цілком узгоджуються із 
думками основоположника літературознавства як науки німець-
кого філософа Йоганна-Ґотфріда Гердера і можуть вважатися ак-
туалізацією класичного літературознавчого мислення. Зокрема, у 
“Фрагментах про нову німецьку літературу” (1776-1768) Й.-Ґ.Гер-
дер доводить неможливість для сучасних йому поетів наслідува-
ти художні зразки інших літератур, а слушні нарікання на те, що 
в Німеччині відсутні оригінальні поети, пояснює наслідувальним 
характером тогочасного німецького письменства. Звідси й висно-
вок німецького мислителя та вченого про те, що справжня літера-
тура зв’язана з усією сукупністю особливостей духовної культури 
даного народу, що породили її 88. “Поет, – зазначає Гердер, – є 
творцем народу довкола себе, він показує йому світ і тримає душі 
у своїй руці, щоб туди їх завести”. Але при цьому поет “відчуває 
в собі благородніше полум’я та вище покликання”, і тому він “не 
буде ні розніженим, ні пестунчиком, ні руйнівником звичаїв”89.

Дослідник, спираючись на досвід В.Державина, Д.Донцова, 
М.Грушевського, Д.Чижевського, С.Єфремова, Л.Мороз, 
О.Пахльовської, Н.Шумило, В.Погребенника, І.Денисюка, 
В.Давидюка та ін., попередньо з’ясовує ті поняття, без яких 
розв’язання питання народних джерел національної самобут-
ності української літератури останньої третини ХІХ ст. є не-
можливим: національна література, національна самобутність 
літератури, особливості світогляду українського народу в їхніх 
взаємозв’язках із теорією нації, літературним поступом та смис-
ловими полями тощо. При цьому національну літературу автор 
розуміє як письменство передусім націотворче, яке є цілісним ес-
тетичним утворенням, що, виражаючи ідеї, само стає ідеєю, від-
криваючи та утверджуючи націю у світі [32, с.8]. 

Методологічний аспект дискурсу національної ідентичності 
в монографії багатокомпонентний. Історико-літературна праця 
88 Жирмунский В.М. Жизнь и творчество Гердера / В.М. Жирмунский // Гердер 
И.Г. Трактат о происхождении языка: [пер. с нем.] / Вступ. Ст. В.М.Жирмунского. 
Изд. 2-е. – М.: Издательство ЛКИ, 2007. – C. с. ХХV.
89 Гердер Й.Ґ. Із праці “Про вплив поетичного мистецтва на звичаї народів” // 
Мислителі німецького романтизму. Упорядники Леонід Рудницький, Олег Фе-
шовець. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2003. – С.82.
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О.Вертія, як і решта досліджуваних нами робіт, виразно інтер-
дисциплінарна, поєднує в собі, окрім літературознавчих концеп-
тів, ще й досягнення фольклористики, націології, народознавства 
тощо. Автор цілком аргументовано пояснює запрограмованість 
власного міжпредметного підходу тим, що поняття «народний 
світогляд» синкретичне і включає в себе явища як естетичного, 
так і психологічного, соціального, філософського і т. д. характе-
ру. Особливо частим є звернення автора до теорії вивчення усної 
народної творчості, оскільки “глибоке й усебічне з’ясування на-
родних джерел національної самобутності літератури неможливе 
без урахування особливостей типів взаємин людини зі світом, які 
склалися у процесі становлення народного світогляду та типів 
особи у фольклорі” [32, с.29]. Серед найчастіше використовува-
них методів для пізнання художньо оприсутненої національної 
самототожності зустрічаємо біографізм, культурно-історичний 
метод, методологічні ідеї І.Франка, лінгвопсихологічну теорію 
О.Потебні, архетипну критику К.-Ґ.Юнґа, концепції інших укра-
їнських та світових учених з переважним кореспондуванням саме 
із вітчизняним метадискурсом. 

На рівні ідейно-світоглядної бази бачимо чітку націоцен-
тричну спрямованість авторського мислення. Тобто спостеріга-
ється виразна гомогенність й іманентність авторських настанов 
та предмета інтерпретації: “Виробляючи сукупність основопо-
ложних підстав дослідження.., маємо виходити з цінностей, ство-
рених попередніми поколіннями у процесі формування народу та 
безлічі впливів, «починаючи від підсоння, землі, релігії, права, 
звичаїв, історичних подій, до індивідуальних прикмет визначних 
громадян включно» [125], якими завершилася кристалізація на-
роду як нації, адже саме в них криється природа народних уяв-
лень про людину і світ, генетичні корені духовності та національ-
ної самосвідомості українців, відтак і національної самобутності 
української літератури” [32, с.28].

Звертаючись до проблеми осмислення народних джерел на-
ціональної самототожності красного письменства, дослідник по-
передньо ретельно з’ясовує методологічно важливу проблему 
синтезу, діалектичної єдності двох світоглядів, двох систем ху-
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дожньо-естетичних цінностей: народного та індивідуально-ав-
торського. При цьому народний світогляд характеризує як давній 
із багатошаровою структурою, що охоплює фетишизм, анімізм, 
міфологію, етику, естетику, психологію, соціологію, філософію і 
т.д. у їх “більш-менш чистому вигляді” або генетично між собою 
пов’язаними. “Натомість індивідуально-авторська художньо-ес-
тетична свідомість, – зазначає автор, – в оригінальній художній 
творчості формується на ґрунті чітко визначених ідейних на-
станов, зумовлених ідейним задумом твору, світоглядними по-
зиціями та життєвим досвідом його автора”. У процесі творчого 
діалогу структури народного світогляду, зберігаючи свій осно-
вний зміст, трансформуються, набирають відповідного ідейного 
спрямування, підпорядковуються ідейно-естетичній концепції 
авторського твору. Визначальна роль у процесі освоєння автором 
народного світогляду, на думку О.Вертія, належить естетичному 
ідеалові письменника. При цьому важливим чинником у струк-
турі художньо-естетичного освоєння письменником народного 
світогляду є світовідчуття, світосприйняття, світорозуміння, сві-
товираження і світоутвердження, які виступають, з одного боку, 
“формами внутрішнього взаємозв’язку письменника з віковими 
традиціями народного буття та сучасністю”, а з іншого – “джере-
лом становлення його творчої індивідуальності, зокрема, та наці-
ональної самобутності літератури загалом” [32, с.31, 33, 34].

Подібні стратегічні настанови дозволяють авторові зробити 
доволі переконливе історико-літературне висвітлення процесу ак-
туалізації народних джерел та формування національної самобут-
ності в українській класичній літературі останньої третини ХІХ 
ст. Прикладом цього може бути теоретичне схоплення діалогу між 
літературою та фольклором, стрижневу роль у якому відіграє “до-
бір, аналіз, систематизація, активне перетворення і трансформація 
перетвореного, його синтез і художнє узагальнення в образі”. При 
цьому, як зазначає автор, національне забарвлення, національну 
своєрідність внутрішньої форми, твору в цілому визначають не 
стільки цитування народної поезії, переспіви фольклорних моти-
вів і образів та фольклорна поетика, скільки народносвітоглядові 
підстави творчості письменника, які “виформовують відповідні 
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смислові поля, зосереджуючи в них усе те найважливіше, що від-
повідає ідейному задумові автора, характерам його героїв, ство-
реній ним картині національного світу загалом” [32, с.61-62].

В іншому місці дослідник обґрунтовано помічає базовість 
народної творчості, звичаїв, обрядів, побуту для формування ду-
ховного життя українського народу загалом та письменників зо-
крема. Народна культура мала вплив на різні види творчості, на-
віть споглядально-спекулятивні. Постійне перебування в народ-
ній стихії формувало в українських письменників зацікавлення 
народним мистецтвом, народними звичаями, обрядами, піснями, 
легендами, переказами тощо, зацікавлення, які “закладали осно-
ви національного світовідчуття, світосприйняття, світорозумін-
ня, світовираження і світоутвердження загалом та літературно-
естетичних поглядів зокрема”. Звідси бере початок також і одне 
із потужних джерел національно-визвольної боротьби українства 
проти Московщини на рівні літературно-естетичної думки 70-90-
х років ХІХ ст. Становлення цієї думки, як твердить дослідник, 
нерозривно пов’язане із протистоянням навальному наступові 
зросійщення усіх сфер духовного та суспільно-політичного жит-
тя, добре вираженому в шовіністичних положеннях Валуєвського 
та Емського циркулярів. Це протистояння поглибило і стимулю-
вало вивчення основ художнього освоєння народного світогляду. 
Саме “духовне життя народу, його світогляд кладуться в основу 
з’ясування природи народознавчого чинника, національної кар-
тини світу, філософічності художнього мислення, естетизму та 
поетизації світу як вияву її національної самобутності”.

Дієвим чинником культурного опору обрусительній політиці 
царського режиму стало не лише збирання та видання фольклор-
но-етнографічних матеріалів. О.Вертій відзначає, що на ґрунті 
цих видань розвивалась і поглиблювалась ідея антропологічної, 
духовної, історичної та суспільно-політичної окремішності укра-
їнців, національної самобутності їх способу життя, культури та 
літератури. Саме це бачимо у працях “Дві руські народності” 
М.Костомарова, “Органи російських партій”, “Непотрібність 
великоруської літератури для України і для слов’янщини (Сьо-
гочасне літературне прямування)”, “Українство на літературних 
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позвах з Московщиною” І.Нечуя-Левицького, “Український на-
ціоналізм” О.Кониського, “Слівце до опізнання” О.Барвінського, 
“Мова і народність” О.Потебні, “Національне питання в Росії”, 
“Шевченко в світлі європейської критики”, “Молода Україна, її 
становище і шлях” Т.Зіньківського, “Історія українських козаків” 
Д.Яворницького, у полеміці Б.Грінченка з М.Драгомановим і т.д. 
[32, с.63, 112-113, 116]. Щоправда, тут вартувало б врахувати до-
слідникові і певну критику нерівності та неоднозначності погля-
дів тогочасних письменників, у яких помічали певну частковість, 
місцями еклектичність, подекуди (і не у всіх!) естетичну чи по-
літичну вузькість, що випливали із не завжди глибокого прочи-
тання та використання Шевченкової національної ідеї. Саме на це 
звертали увагу такі автори, як І.Франко, Леся Українка, М.Євшан, 
Д.Донцов, Є.Маланюк та ін., осмислюючи діяльність покоління 
кінця ХІХ ст.

Аналізуючи побутово-психологічну (в іншій термінології – 
“етнографічно-побутову” чи “етнологічну”) течію як ідейно-те-
матичне та художньо-естетичне явище в українській літературі, 
дослідник зумовлює її становлення глибинною та природною за-
коріненістю розвитку українського письменства в усі вияви на-
ціонального буття. Побут у ній не лише створює відповідне тло, 
національний колорит, а й стає виявом опредмеченої свідомості 
персонажів. При цьому характер героя, його світогляд та вчин-
ки “обумовлювались не лише історичним і повсякденним бут-
тям нації, а й почали дієвіше передаватись в ідейний зміст своєї 
доби, зливатись з ним, окреслювати можливості росту національ-
ної свідомості та національних основ становлення суспільства 
загалом”. Завдяки широкому охопленню найрізноманітніших 
сфер українського буття, робить висновок автор, зображенню та 
осмисленню його на підставах народної етики, крізь призму на-
ціональних ідеалів, проблем та ідей побутово-психологічна течія 
також стала одним з найпотужніших джерел національної карти-
ни світу та художньо-естетичної неповторності літератури даної 
доби [32, с.158-159]. 

Націологічний ракурс дозволяє дослідникові на більш глибо-
кому рівні проінтерпретувати й народносвітоглядну основу літе-
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ратурної поетизації людини і світу. На його думку, у світогляд-
но-смисловому полі того чи іншого явища національного буття, 
того чи іншого народнопоетичного мотиву чи то твору загалом 
письменники зосереджували увагу, насамперед, на тому, що по-
глиблювало чарівність, привабливість літературного героя і його 
світу, виділяло їх з обставин повсякденності, підносило над цими 
обставинами, зберігаючи загальнонаціональну значущість як са-
мого героя, так і світу, в якому він жив і діяв, а відтак й ідейно-ес-
тетичної концепції твору, її гостроти та злободенності. Так погли-
блювалась інтимізація, поєднання соціального й особистісного 
начал, взаємозв’язок характерів та обставин у художньому осво-
єнні дійсності. При цьому автор вказує, що тогочасну літературу 
визначали далеко не лише “ідилічні, сентиментально-солодкуваті 
чи то песимістичні настрої”. Не бракувало й творів (драматур-
гія П.Куліша, Б.Грінченка, поема Олена Пчілки “Козачка Олена”, 
історична проза І.Нечуя-Левицького, М.Старицького та ін.), які 
дають злободенний і “широкий історико-соціальний та героїко-
патріотичний зріз змісту”, що засвідчує самобутність ідейних та 
естетичних основ “картини національного світу” [32, с.199-200].

У дослідженні виявляються також естетичні підстави ви-
шуканості та благородства духовного світу героїв, які знаходять 
свій вияв не лише на побутовому рівні, а й на рівнях історико-
соціальному та філософському: “Скромність, ніжність, м’якість, 
тонкий ліризм природно поєднані з мудрістю, винятковою силою 
волі, відданістю національній ідеї, і до того ж не лише одиниць, 
а й народних мас у цілому, що й формує нову художньо-естетич-
ну якість літератури”. Сформовані етнічною традицією історизм 
та філософічність, на думку дослідника, стають визначальними 
ознаками духовного світу героя у творах на історичну тематику. 
Світ цього героя “дає усі підстави говорити про нього як про на-
ціонального героя, адже він є носієм національної ідеї, тобто «ідеї 
повної реалізації потенцій нації в державній формі її існування»”. 
При цьому національною своєрідністю вишуканості та благород-
ства духовного світу є те, що він властивий не лише вищій вер-
стві, а й іншим верствам та прошаркам українського суспільства 
до рядових селян, міщан та козаків включно, що “він засвідчує 
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світоглядну, духовну та ідейну єдність українського суспільства 
як історично зумовлену форму його національного буття” [32, 
с.251-252].

Ще одним виявом національної ідентичності реалістичної 
літератури кінця ХІХ ст. стає художньо-філософське освоєння 
народних уявлень про людину і світ. Сутність цього освоєння 
дослідник вбачає не лише в тому, що ті чи інші складові народ-
ного світогляду, їх зміст стали розглядатися у значно ширших 
взаємозв’язках та взаємообумовленостях з подіями, явищами, 
характерами, внутрішнім світом героїв і т.д., а й у тому, що самі 
ці події, явища, характери, внутрішній світ глибше й усебічніше 
виражали проблеми національного буття, крізь призму народного 
світогляду в них відбулося узагальнення і вираження ідеалів, а на 
цій основі – взаємопереходи однієї світоглядної чи то художньо-
естетичної системи в іншу, суперечливий і взаємообумовлений 
рух цих систем. Так формувалися і нова художня система, і відпо-
відний їй новий національний світогляд [32, с.289].

Особливо вагомим видається націологічне спостереження 
О.Вертія стосовно становлення в тогочасній літературі української 
ідеї. Говорячи про складні, часом суперечливі думки П.Куліша, 
М.Драгоманова, І.Франка, І.Нечуя-Левицького, Б.Грінченка, 
О.Потебні та ін. про подальші шляхи поступування українського 
письменства, дослідник відзначає, що в найголовнішому вони всі 
були практично одностайними: українська література має розви-
ватися на своїй природній національній основі, творити на цій 
основі “власний етнічний образ” і заявити про себе як про рівно-
правну у взаємозв’язках з літературами інших народів світу. Усна 
народна творчість, звичаї народного укладу життя та народний 
світогляд “залишились у цей час однією з ідейних та художньо-
естетичних підвалин здійснення цих завдань”. Сутність ще укра-
їнської національної ідеї на той час полягала “у зміцненні та роз-
витку духовної, політичної, соціальної, історичної та державної 
єдності нації, у формуванні національних взірців саможертовної 
роботи, спрямованої не лише на протистояння навально зростаю-
чому зросійщенню та винародовленню на цій основі, а й на фор-
мування за цих обставин національної самосвідомості та пошуку 
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виходу різних верств українського суспільства, українського на-
роду в цілому у світовий ідейний, духовний та суспільно-полі-
тичний простір”. При цьому українські цінності, на думку автора, 
письменники трактують як такі, що завдяки своїй самобутності 
несуть у собі й універсальну (“загальнолюдську”) вагу і значи-
мість [32, с.235, 250-251].

Зрештою, дослідникові вдається вийти на національні осо-
бливості формування поетичної системи в межах тогочасного 
письменства. Ця система характеризується помітним переходом 
від наслідування поетичних засобів та прийомів усної народної 
творчості до поглиблення особистісного начала в їх освоєнні. Ав-
торові вдалось обґрунтувати, що для цього начала була притаман-
на не лише первинність народного світогляду в позначених ав-
торським світосприйняттям, світорозумінням і світовираженням 
переспівах народнопоетичних мотивів та сюжетів, а й вираження 
в авторських художньо-естетичних утвореннях народних уявлень 
про людину і світ. Наповнюючись новим злободенним змістом, 
осучаснювались узвичаєні уснопоетичні художні форми, завдя-
ки чому народне та особистісно-авторське начала творили якісно 
новий національний духовний простір, наснажуючи ним літера-
турного героя і читача та виконуючи тим самим своє призначення 
у формуванні національної самосвідомості нових поколінь [32, 
с.418-419].

Глибоке закорінення дослідника в дискурс національної 
ідентичності дозволив йому не лише в народознавчому та фоль-
клористичному ключі конкретизувати власне літературознавче 
розуміння української самототожності, не лише вибудувати ори-
гінальну інтердисцплінарну методологічну базу, а й дати пере-
конливий із мінімумом суперечливих моментів аналіз одного з 
найважливіших призначень вітчизняної літератури 70-90-х років 
ХІХ ст. – “утвердження народних основ духовності найширших 
суспільних верств і прошарків, формування на цьому ґрунті на-
ціональної свідомості та українського укладу всіх виявів життя 
нації” [32, с.420]. Дослідник, через простеження художньо-есте-
тичного освоєння народного світогляду, вагомо конкретизує на-
ціональні особливості становлення і розвитку української літера-
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тури в межах прозових та поетичних досвідів українських класи-
ків: П.Куліша, І.Франка, І.Нечуя-Левицького, І.Карпенка-Карого, 
М.Старицького, М.Кропивницького, Панаса Мирного, Олени 
Пчілки, О.Кониського, Б.Грінченка та ін.

Схожий націологічно вивірений спосіб інтерпретації мо-
жемо спостерегти і в інших роботах цього автора, що засвідчує 
вже тривалий розвиток його концепції: “Відображення народних 
етичних поглядів у художній прозі Юрія Федьковича” (1984), 
“Драма Тараса Шевченка «Назар Стодоля»” (1989), “Народна 
поетична творчість і національно-культурне відродження Укра-
їни (Місце українського фольклору в культурологічній концеп-
ції Пантелеймона Куліша)” (1994), “Народні джерела творчості 
Івана Франка” (1998), “Пантелеймон Куліш і народна творчість” 
(1998), “Українська ідея як феномен літератури. Народні джере-
ла творчості Павла Грабовського” (2003) та ін. При цьому робота 
О.Вертія, суголосно дослідженням В.Моренця і Н.Шумило, дає 
поглиблене розуміння такого помітного культурно-естетичного 
явища, як народництво.

У другому розділі ми поглиблено проаналізували дискурс 
національної ідентичності на прикладі концептуальних істори-
ко-теоретичних та історико-літературних монографій авторства 
С.Андрусів, В.Моренця, Н.Шумило, Л.Сеника, Ю.Мариненка, 
О.Вертія. Це дало можливість не лише пересвідчитися в ефек-
тивності застосування націологічної інтерпретації стосовно 
української літератури від останньої третини ХІХ і до середини 
ХХ століття, а й також виявити авторські розуміння національної 
самобутності, окреслити методологічнний потенціал студій та 
перевірити результативність його застосування в сенсі осмислен-
ня національної самототожності вітчизняного письменства. Так 
увиразнились характерні напрямки конструювання націологічної 
інтерпретації в історико-літературній галузі українського постко-
лоніального літературознавства. Здійснене дозволяє тепер виві-
рити випрацювані істориками літератури методологічні моделі і 
спробувати теоретично систематизувати їх дискурси.
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3.1. Постколоніалістичний контекст дискурсу національ-
ної ідентичності

Проаналізовані вище історико-літературні монографії 
С.Андрусів, В.Моренця, Н.Шумило, Л.Сеника, Ю.Мариненка, 
О.Вертія дозволили осягнути авторські розуміння дискурсу на-
ціональної ідентичності, виявити застосовані ними методологіч-
ні моделі літературознавчої інтерпретації та критично осмислити 
гносеологічну продуктивність наукового мислення, базованого 
на концептах національної самобутності. Згідно з розробленою 
нами в першому розділі методикою тлумачення, підсумковим ета-
пом повинно стати вивірення результатів історико-літературного 
(ширше – літературознавчого) інтерпретування та накреслення 
можливої теоретичної моделі на основі проаналізованих моно-
графічних досвідів. Усе це доречно зробити в окремих дослі-
дженнях, тут лише дещо підсумуємо та узагальнимо досліджені 
історичні метадискурси.

Можливу верифікацію важливого систематичного висловлю-
вання доречно випередити одним спостереженням. Йдеться про 
дві характерні риси дискурсу національної ідентичності в дослі-
джуваних роботах. Одна з них полягає в чіткій та виразній інтер-
дисциплінарності студій (плюралістичне використання систем-
ного підходу, компаративізму, семіотики, неоміфологізму та ін.). 
Іншою рисою стає постійна присутність (хоча часто й імпліцитно) 
потужного постколоніалістичного аспекту у всіх шести моногра-
фіях. Хоча на рівні проголошуваної методології постколоніальні 
студії не згадуються, однак саме хронотопна постколоніальна си-
туація написання всіх праць зумовлює, згідно з давніми законами 
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герменевтики, світогляд та методологічну позицію авторів, що й 
помічаємо на імпліцитному методологічному рівні.

Прийнявши це спостереження, отримуємо можливість вери-
фікувати авторські літературознавчі досвіди за допомогою різних, 
апробованих часом та авторитетом відомих учених, методологіч-
них стратегій: герменевтики, семіотики, структуралізму, систе-
мології, культурно-історичної школи, екзистенціалізму, феноме-
нології, духовно-історичної інтерпретації, дискурс-аналізу та ін. 
Однак найбільш продуктивним, враховуючи культурно-історичну 
ситуацію створення усіх літературознавчих праць, постійну (не-
хай часто неусвідомлювану) апеляцію у всіх дослідників до по-
стколоніалістичного коду і близькість постколоніально-критич-
них методологем до націологічних ідей, вважаємо звернення до 
метакритичного досвіду саме постколоніальних студій. Тобто, 
на наш погляд, цілком вірогідним й аргументованим буде відпо-
вісти на важливі для нас питання в контексті постколоніалізму: 
наскільки об’єктивізує (істинізує) процес пізнання використання 
концептів національної ідентичності і наскільки здійснена в та-
кий спосіб літературознавча інтерпретація несуперечлива? Зви-
чайно, давати абсолютні чи остаточні відповіді на окреслені пи-
тання не входить у завдання нашого дослідження.

З метою уникнення непродуманої генералізації, конкретизує-
мо тепер, що матиметься нами на увазі під постколоніалістичним 
вивірянням дискурсу національної ідентичності. Верифікація в 
найзагальнішому сенсі передбачає перевірку істинності тієї чи 
іншої наукової теорії або гіпотези, її відповідності фактам. Од-
нак це значення в різних дослідників може уточнюватися й ви-
дозмінюватися. Відомий американський методолог Томас Кун, 
скажімо, опонуючи теорії фальсифікації Карла Поппера, наво-
дить приклади “ймовірнісної” верифікації. Остання полягає або 
в порівнянні “певної наукової теорії з усіма іншими, які можна 
вважати такими, що відповідають одному і тому самому набору 
спостережуваних даних”, або в уявній побудові “всіх можливих 
перевірок, що їх певна наукова теорія може бодай передбачувано 
пройти”. Вважаючи, що “немає жодної точної відповіді на запи-
тання, чи відповідає і як добре окрема теорія фактам”, Т.Кун, тим 
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не менше, пропонує ставити питання дещо інакше: “яка з двох на-
явних і конкуруючих теорій відповідає фактам краще”90. У нашо-
му випадку повноцінну відповідь на це питання можна отрима-
ти лише здійснивши більш численні, масштабні й систематичні 
дослідження дискурсу національної ідентичності в українському 
літературознавстві і вибудувавши на їх основі декілька теоретич-
них моделей. 

Цікавим є також і методологічне спостереження Едварда Са-
їда. Вивчаючи орієнталістський досвід, учений окреслює один із 
провідних способів метакритичної інтерпретації як “метод стра-
тегічного розташування”, який фактично передбачає з’ясовувати 
ідеологічні корені того чи іншого наукового дискурсу. Метод 
стратегічного розташування “являє собою спосіб опису автор-
ської позиції в тексті, де викладено орієнтальний матеріал, про 
який він пише”91. На початку ХХ ст. схожу методику у плані ви-
явлення сенсу “свободи від оцінок” у соціальних науках запро-
понував німецький філософ і вчений Макс Вебер. На його думку, 
емпірико-психологічне та історичне розуміння “певної оцінної 
точки зору в аспекті її індивідуальної, соціальної та політичної 
зумовленості” особливо важливим стає під час ведення фахової 
дискусії. І важливість ця для М.Вебера конкретизується в мето-
дологічно-аксіологічному плані: “правдивий сенс дискусії цінніс-
ного характеру полягає в тому, щоб зрозуміти, що насправді має 
на увазі мій опонент (а також і я сам), тобто справжні, а не уявні 
цінності обох сторін, і тим самим визначити власне ставлення до 
цих цінностей” 92. Цей аспект верифікації доречно використову-
вати насамперед під час еристичних студій, що виходить за межі 
нашої роботи.

Загалом можна зауважити два основні рівні верифікації: ем-
піричний (де теорія звіряється із фактами) та два методологічні. 
На першому з них теорія вивіряється іншою теорією, на іншо-
90 Кун Т. Структура наукових революцій / Т. Кун. – Б.м.: PORT-ROYAL, 2001. – 
С.157 – 159.
91 Саїд Е.В. Орієнталізм / Е.В.Саїд; [пер. з англ. В.Шовкун]. – К.: Основи, 2001. 
– С.34.
92 Вебер М. Сенс “свободи від оцінок” у соціальних науках / М.Вебер // Вебер 
М. Соціологія. Загальноісторичні аналізи. Політика / [пер з нім. Олександр По-
горілий]. – К.: Основи, 1998. – С.267 – 268.
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му – відбувається звіряння висновкових положень із методоло-
гічними засновками в межах самої теоретичної концепції з ме-
тою описати авторську позицію в науковому тексті, його/власну 
ідеологію (світогляд) чи “справжні, а не уявні” цінності. Для нас 
важливим буде той аспект методологічної верифікації, де йдеть-
ся, за Т.Куном, про “ймовірнісне” вивіряння наукового дискурсу 
національної ідентичності іншою теорією, яка відповідає тому 
самому набору спостережуваних – художньо-літературних – да-
них. У нашій роботі такою теорією (в подальший студіях їх може 
бути більше) стає одна з провідних сучасних літературознавчих 
методологій – постколоніальна критика.

Що ж являє собою в узагальненому вигляді теорія постко-
лоніалізму? Тобто, за допомогою чого, яких теоретичних ідей ви-
вірятимемо дискурс національної самототожності в аналізованих 
авторів? Не вдаючись до детального історіографічного опису, 
стисло окреслимо натомість провідні методологічні аспекти по-
стколоніальних студій. 

Безпосереднім поштовхом до постання в межах окциден-
тального метадискурсу постколоніальної теорії стало, на думку 
фахівців, отримання незалежності більшістю західноєвропей-
ських колоній у період від закінчення другої світової війни і до 
1970-го року. Це викликало попит на гуманітарні дослідження, 
в яких осмислювався колоніальний та постколоніальний досві-
ди визволених націй, а також досвід імперський. Тобто за мету 
ставилось “зробити чутними голоси та суб’єктивні підходи, ра-
ніше маргіналізовані або заглушені західним колоніалізмом, що 
включає в себе фундаментальну критику західних уявлень про 
культурну та расову вищість93. Зачинателями постколоніальних 
студій вважають і низку антиколоніалістичних авторів (напри-
клад, мартинікійця Франца Фанона чи італійця Антоніо Ґрамші), 
і науковців колишніх британських колоній (Канади, Австралії, 
Нової Зеландії)94. Однак загальновизнаним основоположником 
93 Енциклопедія постмодернізму / [за ред. Ч.Вінквіста та В.Тейлора / пер. з англ. 
В.Шовкун; Наук. ред. пер. О.Шевченко]. – К.: Вид-во Соломії Павличко “Осно-
ви”, 2003. – С.323.
94 Павлишин М. Постколоніальна критика і теорія / М.Павлишин // Антологія 
світової літературно-критичної думки ХХ ст. / За ред. М.Зубрицької. – Львів: 
Літопис, 1996. – С.531..
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постколоніальної критики визнають палестинсько-американсько-
го вченого Едварда Саїда. При цьому особливе значення мають 
такі його концептуальні праці, як “Орієнталізм” (1978), “Культура 
й імперіалізм” (1993), “Роздуми про вигнання” (2000) та ін. На 
жаль, як свідчать дослідники, поруч із ґрунтовними та новатор-
ськими методологічними знахідками, у теоретичному дискурсі 
Е.Саїда не бракує й елементів, які заважають вважати його ці-
лісним і несуперечливим. У ньому часто містяться протилежні 
оцінки низки опорних бінарних для постколоніалізму опозицій: 
націоналізм / імперіалізм, націоналізм / мультикультуралізм (кос-
мополітизм), національна ідентичність / маргінальність, укорі-
нення / вигнання, арабськість/американськість та ін.

Показовим прикладом може бути поняття “націоналізм”, 
якому особлива увага присвячується в “Культурі й імперіаліз-
мі”. З одного боку, у цій роботі націоналізм піддається доволі 
нищівній і не завжди продуманій та аргументованій критиці 
як “проблематична справа”. А з іншого, автор виразно захо-
плюється “інтелектуальними та культурними складниками 
націоналістичного опору”, наприклад, поезією Єйтса, наці-
онально-визвольною боротьбою алжирців проти французів 
або палестинців проти євреїв. При цьому націоналізм постає 
в тексті важливою стратегією культурного опору та політич-
ної емансипації, генератором національно-визвольних рухів, 
зрештою, “глобальною реальністю” ХХ ст. загалом. Не зо-
всім маловажливим є й наступне зізнання Е.Саїда: “Мені не 
хочеться, щоб мене бездумно зараховували до захисників 
антинаціоналізму”95. Однак загалом має, очевидно, рацію відо-
ма постколоніальна авторка Ева Томпсон, яка підкреслює саме 
контроверсійно-критичний розгляд Е.Саїдом націоналізму: 
“Едвард Саїд наводить аргументи, хоча й дещо суперечливі, 
проти оманливого зачарування націоналізмом”. Водночас до-
слідниця наводить протилежні судження інших учених. Франц 
Фанон, на її думку, розглядає націоналізм як ліки, необхідні 
для лікування хвороби колоніалізму, Елліне Бемер визнає роль 
націоналістів у боротьбі з колоніалізмом, а Лейла Ґанді дово-
дить, що націоналізм є “єдиною формою політичної організа-
95 Саїд Е. Культура й імперіалізм / Е. Саїд. – К.: Критика, 2007. – С.308, 315.
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ції, яка відповідає соціальним та інтелектуальним умовам су-
часного світу” 96.

Наявність виразних суперечностей у межах базових для по-
стколоніалізму теоретичних досвідах призводить до цілої низки 
наслідків. Два з них видаються особливо важливими. По-перше, 
і до цього підводить аналіз думок різних авторів97, у межах по-
стколоніальних студій ми зустрічаємося із двома типами дискурсу 
(мислення і висловлювання). Перший може бути репрезентований 
виловлюваннями Марка Павлишина, який вважає, що постколо-
ніальне не відмежовується від колоніального, а співіснує з ним, 
“вбирає в себе” його історичний досвід98. На думку українсько-ав-
стралійського дослідника, постколоніалізм є чимось протилежним 
антиколоніалізму, який набуває імперських рис: “Антиколоніяльні 
стратегії об’єднує структура заперечення – переставлення з ніг на 
голову – колишніх колоніяльних аргументів та цінностей. Анти-
колоніялізм не менш монологічний та ідеологізований, ніж його 
противник, і в дискурсі антиколоніялізму зустрічається часто під-
свідоме бажання далі говорити від імені влади – хоч, правда, вла-
96 Томпсон Е.М. Трубадури імперії: Російська література і колоніалізм / 
Е.М. Томпсон; [пер. з англ. М.Корчинської] – К.: Вид-во Соломії Павличко 
“Основи”, 2006. – С.35.
97 Павлишин М. Постколоніальна критика і теорія / М.Павлишин // Антологія 
світової літературно-критичної думки ХХ ст. / За ред. М.Зубрицької. – Львів: Лі-
топис, 1996. – С.531-535; Павлишин М. Козаки в Ямайці: постколоніяльні риси 
в сучасній українській культурі / М.Павлишин // Павлишин М. Канон та іконо-
стас: Літературно-критичні статті. – К.: Час, 1997. – С. 223-236; Томпсон Е.М. 
Трубадури імперії: Російська література і колоніалізм / Е.М. Томпсон; [пер. з 
англ. М.Корчинської] – К.: Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2006. – 368 с.; 
Слемон С. Постколоніальна критика / С.Слемон, Г.Тіффін // Антологія світової 
літератур но-критичної думки ХХ ст. / За ред. М.Зубрицької. – Львів: Літопис, 
1996. – С.536-539; Дюрінґ С. Література – двійник націоналізму? / С.Дюрінг // 
Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / За ред. М.Зубрицької. 
– Львів: Літопис, 1996. – С.565-566; Западное литературоведение ХХ века: 
Энциклопедия. – М.: Intrada, 2004. – 560 с.; Markowski M.P. Poskolonializm 
/ М.Р.markowski // Burzyńska A., Markowski M.P. Teorie literatury XX wieku. 
Podręcznik. – Kraków: Znak, 2006. – S.549-563; Іванишин П.В. Національно-ек-
зистенціальна інтерпретація (основні теоретичні та прагматичні аспекти): [мо-
нографія] / П.В.Іванишин. – Дрогобич: ВФ “Відродження”, 2005. – 308 с. та ін.
98 Павлишин М. Постколоніальна критика і теорія / М.Павлишин // Антологія 
світової літературно-критичної думки ХХ ст. / За ред. М.Зубрицької. – Львів: 
Літопис, 1996. – С.532.
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ди нової та іншої” 99. Цікаво, що сам Е.Саїд, на якого імпліцитно 
спирається у своїй критиці М.Павлишин, не завжди схильний ні-
велювати це явище: “В той час як антиколоніалізм стає на Сході 
дедалі впливовішим і по суті об’єднує весь орієнтальний світ, орі-
єнталіст проклинає весь цей процес не тільки як велику прикрість, 
а й як образу західним демократіям”100. Натомість постколоніалізм, 
за М.Павлишином, “не позбавлений політичної заангажованості”, 
але заангажованості в межах ідеології постмодернізму, оскільки 
“вписується в знайому раму постмодерного”101: “Озброєний пост-
структуралістським скептицизмом, постколоніялізм розуміє реля-
тивність і терміну «колоніялізм», і його заперечення: він готовий 
користати з такого стану справ у сферах політичної дії та культур-
ної продукції” 102. Тому цей тип постколоніалістичного дискурсу 
цілком можливо окреслити як постмодерний, постструктуральний, 
мультикультурний, космополітичний тощо.

Інший тип постколоніалістичного мислення опонує постмо-
дерному, базуючись передусім на національних цінностях тієї чи 
іншої емансипованої культури. Його ще окреслюють як націоцен-
тричний чи націологічний постколоніалізм. Прикладами цього 
дискурсивного типу можуть бути, скажімо, міркування Еви Томп-
сон: “…розуміння необхідності свободи змушує до критичного 
погляду на зв’язок між постколоніальною теорією, побудованою 
на заглибленні у дискурс Мішеля Фуко та Жака Дерріди, і реаль-
ною боротьбою колоніальних периферійних територій за своє 
самоствердження”103. Чи висловлювання Гомі Бгабги: “Вимоги 
99 Павлишин М. Козаки в Ямайці: постколоніяльні риси в сучасній українській 
культурі / М.Павлишин // Павлишин М. Канон та іконостас: Літературно-кри-
тичні статті. – К.: Час, 1997. – С. 227.
100 Саїд Е.В. Орієнталізм / Е.В.Саїд; [пер. з англ. В.Шовкун]. – К.: Основи, 2001. 
– С. 144.
101 Павлишин М. Козаки в Ямайці: постколоніяльні риси в сучасній українській 
культурі / М.Павлишин // Павлишин М. Канон та іконостас: Літературно-кри-
тичні статті. – К.: Час, 1997. – С. 227.
102 Павлишин М. Козаки в Ямайці: постколоніяльні риси в сучасній українській 
культурі / М.Павлишин // Павлишин М. Канон та іконостас: Літературно-кри-
тичні статті. – К.: Час, 1997. – С. 227.
103 Томпсон Е.М. Трубадури імперії: Російська література і колоніалізм / 
Е.М. Томпсон; [пер. з англ. М.Корчинської] – К.: Вид-во Соломії Павличко 
“Основи”, 2006. – С.35.
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землі, виживання раси, культурне відродження – усе вимагає зро-
зуміння і відповідей на самі концепції та структури, які академіки 
постструктуралізму з’ясовують у мовних іграх, і мало хто з них 
знає про політичну боротьбу реальних людей поза тими дискурсив-
ними межами”104. Чи не найбільш чітко формулює зв’язок постко-
лоніальної критики із “культурним націоналізмом” австралійський 
дослідник Саймон Дюрінґ, який у студії “Література – двійник 
націоналізму?” твердить: “Я відмовляюся від позиції, яку займає 
більшість гуманістів, модерністів, марксистів, а саме, що націона-
лізм є природно загрозливою ідеологічною формацією”. При цьому 
вчений розглядає націоналізм як “форму свободи” і переконує, що 
лише культура “захищає від культурного, економічного і військо-
вого вторгнення імперіалізму” та що “сьогодні твори такої колонії 
першого світу, як Австралія, повинні бути націоналістичними”105.

Аргументовано опонує постмодерним теоретичним засно-
вкам М.Павлишина й Григорій Сивокінь, звертаючись, напри-
клад, до співвіднесення понять “антиколоніальний” та “постко-
лоніальний” і базуючись при цьому, що прикметно, на реально-
му історико-літературному досвіді: “Відмінність між термінами 
«антиколоніальний» і «постколоніальний» не означає того, що 
їхній зміст взаємовиключає один одного, бо те й те притаманне 
сучасному літературному процесові в Україні, творячи, зрештою, 
єдину, цілісну картину постколоніального. Реконструкція соцре-
алістичного канону не мислиться без його «анти», хоч у сутності 
своїй заперечення, спростування його помітні навіть поверхо-
вому спостерігачеві, не те що пильному дослідникові, скажімо, 
професійному історикові літератури чи, тим більше, критикові 
сучасного літературного процесу”106.
104 Цит. за: Слемон С. Постколоніальна критика / С.Слемон, Г. Тіффін // Антоло-
гія світової літератур но-критичної думки ХХ ст. / За ред. М.Зубрицької. – Львів: 
Літопис, 1996. – С.537.
105 Дюрінґ С. Література – двійник націоналізму? / С.Дюрінг // Антологія світо-
вої літературно-критичної думки ХХ ст. / За ред. М.Зубрицької. – Львів: Літо-
пис, 1996. – С.565-566.
106 Сивокінь Г.М. “Постколоніалізм” в сучасній українській літературі: симпто-
ми, тенденції, явища / Г.М. Сивокінь // Сивокінь Г.М. У вимірах сприймання. 
Теоретичні проблеми художньої літератури, її історії та функцій. – К.: Фенікс, 
2006. – С.92.
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Водночас варто відзначити, що обидва постколоніалістичні 
типи дискурсу – і постмодерний, і націоцентричний – найчасті-
ше (хоч і не завжди) співіснують у межах одного й того само-
го наукового досвіду, по-різному поєднуючись між собою, при-
кладом чого можуть бути праці не лише Е.Саїда, а й Ґ.Ч.Співак, 
Г.Бгабги, А.П.Мукгерджі, М.Шкандрія, М.Павлишина та ін. З 
іншого боку, дещо еклектичний характер постколоніальних до-
свідів ускладнює дослідникам визначення терміна “постколоніа-
лізм”. Як слушно твердить М.Павлишин, досі наявна “відсутність 
загальноприйнятого визначення терміна «постколоніальний» 
щодо явищ культури”107.

Однак усе сказане не заперечує можливості виявлення пев-
ної кількості методологічних ідей, принципів чи концептів, які 
притаманні різним постколоніалістичним авторам. Вони й утво-
рюють теоретичну структуру постколоніалізму як методологіч-
ної стратегії та інтерпретаційної практики. Виділимо найбільш 
характерні з цих концептуальних положень загальнометодологіч-
ного та власне літературознавчого типу.

До загальнометодологічних, спираючись на досвід самих по-
стколоніалістів та дослідників постколоніальної критики, варто 
віднести засновкові судження, що стосуються збереження й роз-
витку національної культури, утвердження її самобутності та 
критики імперських дискурсів. Йдеться про схвальне ставлення 
дослідників до процесів націотворення та політико-економічної 
й культурної деколонізації108. Про виявлення руйнівних наслід-
ків “євро-американських концептуальних поглядів на світ”109, що 
передбачає, на думку Міхала Марковського, піддавання сумніву 
універсалістичних положень західної культури, виявлення їх фі-
лософських і культурних передумов, “аналіз образів світу скон-
107 Павлишин М. Постколоніальна критика і теорія / М.Павлишин // Антологія 
світової літературно-критичної думки ХХ ст. / За ред. М.Зубрицької. – Львів: 
Літопис, 1996. – С.532.
108 Павлишин М. Постколоніальна критика і теорія / М.Павлишин // Антологія 
світової літературно-критичної думки ХХ ст. / За ред. М.Зубрицької. – Львів: 
Літопис, 1996. – С.531.
109 Слемон С. Постколоніальна критика / С.Слемон, Г. Тіффін // Антологія світо-
вої літератур но-критичної думки ХХ ст. / За ред. М.Зубрицької. – Львів: Літо-
пис, 1996. – С.536.
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струйованих з імперіальної… точки зору”. Оскільки постколоніа-
лізм теж є дискурсом, то в межах його висловлювань та міркувань 
дійсність не відтворюється, а теж конструюється через приховані 
в ньому ідеологічні передумови110. Загалом, кожна “постколоні-
альність” володіє власною самобутністю, оскільки є вкоріненою 
в певний контекст, а тому й характеризується своїми відміннос-
тями111. Це спостереження випливає із загальної уваги до поняття 
національної ідентичності, оскільки “прагнення нації відрізняти-
ся від інших є однією з форм її прагнення існувати, а не лише 
маніфестацією озлобленості щодо інших” 112.

Одними із ключових, методологічно принципових понять по-
стколоніальних студій є терміни “імперіалізм” та “націоналізм”, 
що допомагають з’ясувати центральні питання про ідентичність 
та маргінальність. При цьому щодо імперіалізму думки авторів 
загалом збігаються. Під імперіалізмом, слідом за Е.Саїдом, ро-
зуміють “практику, теорію та становлення панівної метрополії, 
яка керує віддаленою територією” і породжує колоніалізм – “на-
садження поселень на віддаленій території”; найнебезпечнішим 
наслідком імперіалізму та колоніалізму стає підтримка і просу-
вання цими доктринами ідеологічних формацій, “які містять уяв-
лення про те, що певні території та народи потребують і шукають 
опанування”113. А от націоналізм трактують по-різному. Загалом 
продуктивне розуміння націоналізму пропонується в його герде-
рівському (за С.Дюрінґом) значенні як власне націоналізму, який 
називають ще “захисним націоналізмом”, на відміну від імперіа-
лізму чи шовінізму, які інколи не зовсім точно визначають як “на-
ціоналізм агресивний”. Чітке й достатньо об’єктивне уявлення 
про методологічну значущість цього поняття дає, наприклад, Ева 
Томпсон, яка пише про те, що “захисний націоналізм є засобом 
110 Markowski M.P. Postkolonializm / М.Р.Markowski // Burzyńska A., Markowski 
M.P. Teorie literatury XX wieku. Podręcznik. – Kraków: Znak, 2006. – S.551, 558.
111 Співак Ґ.Ч. В інших світах. Есеї з питань культурної політики / Ґ.Ч. Співак; 
[з англ. пер. Р.Ткачук, І.Супрунець, А.Кулаков; передм. С.Шліпченко; комент. 
М.Ґхош]. – К.: Видавничий дім “Всесвіт”, 2006. – С.19.
112 Томпсон Е.М. Трубадури імперії: Російська література і колоніалізм / 
Е.М. Томпсон; [пер. з англ. М.Корчинської] – К.: Вид-во Соломії Павличко 
“Основи”, 2006. – С.30.
113 Саїд Е. Культура й імперіалізм / Е. Саїд. – К.: Критика, 2007. – С.39.
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опору від зазіхань ворожих Інших на… ідентичність”, а витлума-
чення його як “ксенофобії або антисоціальної поведінки” “саме 
по собі є виявом колоніальних нахилів”. Тому, і це судження стає 
пріоритетним для значної частини постколоніалістів, “визнається 
законність націоналізму як засобу ствердження своєї ідентичнос-
ті та засобу, який забезпечує її формування в епоху модернізму та 
постмодернізму”114. У цьому контексті ще часто вживають термі-
ни “культурний націоналізм” чи “літературний націоналізм”.

Власне літературознавчі засновки базуються передусім на 
положеннях про здатність красного письменства зберігати й 
формувати національну самість підкорених народів та виражати 
стратегію опору колонізаторам. Ці засновки передбачають також 
врахування того, що постколоніалізм здійснює “розмаскування” 
(деконструювання) передусім літературних творів метропольно-
го центру, їхню заангажованість в імперських чи неоімперських 
інтересах (при цьому використовуються навіть такі терміни, як 
“літературне загарбання” (Е.Томпсон)). Передумовою такого роз-
гляду стає думка Е.Саїда про суспільну природу мистецтва слова: 
“Дуже часто припускають, що література та культура політич-
но, навіть економічно невинні; мені не раз здавалося, що це не 
так, і, звичайно ж, мої студії орієнталізму переконали мене.., що 
суспільство та літературну культуру слід вивчати лише у парі115. 
Література тлумачиться як сторінка імперіальної політики коло-
нізації, оскільки продукує й зміцнює культурні стереотипи коло-
нізованих країн і культур116. При цьому звертається увага (хоча й 
дещо менша) на дослідження явищ колонізованих літератур, з ме-
тою виявлення в них структур протистояння колоніалізмові, або й 
“існування поза його межами”117. 
114 Томпсон Е.М. Трубадури імперії: Російська література і колоніалізм / 
Е.М. Томпсон; [пер. з англ. М.Корчинської] – К.: Вид-во Соломії Павличко 
“Основи”, 2006. – С.19, 32, 36.
115 Саїд Е.В. Орієнталізм / Е.В.Саїд; [пер. з англ. В.Шовкун]. – К.: Основи, 2001. 
– С.44.
116 Markowski M.P. Postkolonializm / М.Р.Markowski // Burzyńska A., Markowski 
M.P. Teorie literatury XX wieku. Podręcznik. – Kraków: Znak, 2006. – S.549-563. 
117 Павлишин М. Постколоніальна критика і теорія / М.Павлишин // Антологія 
світової літературно-критичної думки ХХ ст. / За ред. М.Зубрицької. – Львів: 
Літопис, 1996. – С.531.
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Для постколоніалізму важливим є вивчення імперського дис-
курсу в метропольних художніх досвідах (англійському, амери-
канському, французькому, російському та ін.) та зародження ан-
тиімперіалістичного контрдискурсу в залежних культурах, аналіз 
політичної та культурної гегемонії в літературах, а також відо-
браження імперсько-підколоніальних політичних і культурних 
відносин. При цьому дискурсивний аспект аналізу стає дуже важ-
ливим. Як твердить українсько-канадський дослідник Мирослав 
Шкандрій, у центрі уваги такої літературознавчої студії – “дослі-
дження основоположних принципів і структур, використовуваних 
при створенні текстів, а також послідовність, яка лежить в основі 
певної дискурсивної структури, і взаємовідносини дискурсів” 118. 
З цим безпосередньо пов’язана тема вивчення відповідальності 
інтелектуалів (зокрема письменників), передусім розгляд некри-
тичного альянсу (навіть колаборації) між інтелектуалами та влад-
ними імперськими інституціями, в тому числі й із новітньою гло-
балізаційною владою “мультинаціональних корпорацій” (Е.Саїд). 

З метою постколоніалістичного вивіряння, коротко узагаль-
нимо провідні націологічні елементи наукових дискурсів дослі-
джуваних нами українських авторів.

Як ми могли дослідити вище, національний тип гносеологіч-
ного міркування С.Андрусів утворений низкою основоположних 
принципів, найголовніші з яких наступні. Це насамперед не фор-
мальна апологізація, а глибоке осмислення нації, національних 
цінностей, націоналізму; послідовна критика різних типів імпе-
ріалізму, зокрема й сучасного глобалізаційного “мондіалізму”; 
посутня полеміка із космополітичним світоглядом; наукове побо-
рення русифікації та інших проявів російської колоніалістичної 
політики; глибоке визначення поняття нації та докладне обґрун-
тування самобутності й самодостатності (але не відрубності!) 
кожної національної культури; розгляд національної спільноти як 
колективної (інтегральної) особи; виведення поняття національ-
ної культури як космогонії, а національної літератури як само-
свідомості нації і космогонічного міфу; критика західних інтелек-
туалів (наприклад, М.Перессіні) за доктринерський, зашорений 
118 Шкандрій М. В обіймах імперії: Російська і українська літератури новітньої 
доби / М.В.Шерех; [пер. П.Таращук]. – К.: Факт, 2004. – С.15 – 21.
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колоніалізмом спосіб мислення; вдале доповнення й вивіряння 
націологічного досвіду передусім західних дослідників (напри-
клад, Е.Сміта); обґрунтування пріоритетності художньої літера-
тури для тривання національного буття; національна зорієнтова-
ність авторського міфопоетичного витлумачення; обґрунтування 
вагомої думки про те, що література – “зміцнює, відновлює і 
«тримає» космосистему – світ і націю (світ націй) і її «дублікат» 
– психосистему – самосвідомість (особистісну й національну)”; 
утвердження висновку, що героєм західноукраїнського тексту 
була “не так окрема людина, як етнос, нація” та ін.

У В.Моренця складовими націологічного дискурсу висту-
пають наступні елементи: систематичне використання поняття 
національної ідентичності як ключового; посутнє окреслення 
“національного шляху” (як національної самобутності) кожної 
художньої літератури; усвідомлення важливості “національно-
патріотичної ідеї” (наприклад, у творчості Виспянського); об-
ґрунтування органічної пов’язаності національної літератури та 
національної історії; реабілітація народництва як “етнокультур-
ної кореневості”, як “конкретного історичного сплеску націо-
нальної свідомості”, як певного синоніма національної сутності 
української поезії ХХ ст.; осмислення національної ідентичності 
як одного із найважливіших критеріїв художності; розгляд євро-
пейського модернізму не як чогось універсально-монолітного, 
а як сукупність національних модернізмів; перманентна крити-
ка космополітичних та універсалістичних ідей; розвиток дум-
ки Е.Кюшнер, що вивчення культурної специфіки “завжди буде 
об’єктом найважливіших літературознавчих досліджень”; посту-
лювання важливої компаративістичної тези про те, що “літера-
турна ієрархія формується… кожним національним контекстом 
зокрема, інакше вона має не естетичний, а той чи той ідеологіч-
ний характер”; критика деяких поквапливих запозичень інокуль-
турних елементів у ранньому українському модернізмі; доведен-
ня серцевинності дискурсу національної самобутності в ранньо-
модерністичних пошуках поетів та ін.

У концепції Н.Шумило до складових націоцентричного ви-
словлювання доречно віднести наступні елементи: обґрунту-
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вання плідності використання поняття національної самототож-
ності як “національної самобутності” для розуміння української 
літератури; поглиблена увага й поглиблена інтерпретація понять 
“національна традиція”, “національна література”, “національ-
ний стиль”, “національна ментальність” як важливих елементів 
дискурсу національної ідентичності; націологічне використання 
системного методу, коли національна література різнорівнево 
розглядається як “самостійна художня система”; докладне об-
ґрунтування самобутності українського модернізму; реабілітація 
українського народництва; пошуки національної самобутності в 
українській прозі на межі століть шляхом виявлення в ній натура-
лістичних та неоромантичних аспектів та ін.

Дослідження Л.Сеника, праці якого взагалі характеризуються 
чіткістю й послідовністю націоцентричного мислення, синтезує в 
собі низку національно-дискурсивних положень: посутнє дефіні-
ціювання поняття національної ідентичності стосовно художньої 
літератури (отже, саме як літературознавчого поняття); аргумен-
тована критика російсько-більшовицького імперіалізму; вивчен-
ня літератури як ефективного способу протистояння імперському 
поневоленню і тоталітарному мисленню; полеміка із космополі-
тичною позицією заперечення позитивної ролі національної са-
мобутності; актуалізація питання культурно-політичного кола-
бораціонізму низки українських радянських авторів; окреслення 
літератури “розстріляного відродження” як художньої опозиції, 
опору антиукраїнському комуністичному режимові, “фатальній 
силі” (М.Хвильовий); увиразнення національного сенсу свободи 
творчості; осмислення націоналістичної концепції національного 
відродження у М.Хвильового; виявлення національного підтек-
сту у творах Ю.Яновського; розрізнення західноєвропейського та 
українського типів екзистенціального мислення та ін.

У монографії Ю.Мариненка, попри наявність низки самосу-
перечливих ідей, все ж можна виявити достатньо цілісну дискур-
сивну практику, яка містить: розгляд національної ідентичності 
як “найбільш актуального аспекту” не лише сучасного літерату-
рознавства, а й “всього гуманітарного комплексу наук”; аргумен-
тування думки про те, що національна ідентичність – провідна 
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тема української літератури; критика глобалізації як “загрози ні-
веляції національної своєрідності”; посутня полеміка із космопо-
літизмом; артикуляція важливості націоналізму та національної 
ідеї як системотворчих чинників української літератури; окрес-
лення основних рис українського менталітету та європейської па-
радигми української самототожності; виявлення рис, що форму-
ють самобутність української літератури: національний фольклор 
і міфологія, культурний комплекс середземноморської традиції, 
християнське світобачення, бездержавність й імперативна наці-
отворчість красного письменства; постулювання завдання сучас-
ного українського літературознавства як створення “власних, на-
ціональних, українських теоретико-методологічних концепцій”; 
обґрунтування думки про те, що одна з найважливіших функцій 
художньої літератури, “утвердження етнічної, національної іден-
тичності того народу, до якого ця література належить” та ін.

Дискурс національної самості в О.Вертія утворюють наступні 
положення: думка про те, що поняття національної самобутності є 
ключовим літературознавчим поняттям, є критерієм оцінки літера-
турних явищ; критика космополітичної частини українського літе-
ратурознавства; розгляд літератури передусім як естетичного й на-
ціотворчого письменства; утвердження пріоритетності національ-
них цінностей; усвідомлення важливості окреслення народного 
світогляду для інтерпретування літератури; важливість врахування 
діалогу між літературою і фольклором; осмислення базовості на-
родної творчості і звичаїв (народної культури взагалі) для форму-
вання духовного життя народу та письменників; окреслення бо-
ротьби з російським імперіалізмом в українській літературі 70-90-х 
років ХІХ ст.; з’ясування закоріненості українського письменства 
у всі вияви українського буття; окреслення національної своєрід-
ності естетики; обґрунтування становлення в українській літерату-
рі другої половини ХІХ ст. української ідеї (творення української 
літератури на власній національній основі, творення “власного 
етнічного образу”, утвердження своєї рівноправності серед інших 
літератур світу); націологічна реабілітація народництва та ін.

Якщо тепер порівняти й вивірити актуалізований в україн-
ських дослідників дискурс національної ідентичності із постко-
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лоніалістичною теорією, то можемо виявити низку моментів. 
По-перше, очевидним постає, що українські автори передусім 
займаються вивченням власної підколоніальної літературної 
спадщини ХІХ – ХХ століть. Лише у випадку студій С.Андрусів 
та Ю.Мариненка спостерігаємо вихід на в суті своїй уже власне 
пост- та антиколоніальну творчість письменників української емі-
грації та діаспори. Вивчення польських літературних дискурсів у 
В.Моренця на експліцитному рівні загалом не містить антиімпер-
ських дослідницьких інтенцій. Натомість постколоніальні автори 
велику увагу приділяють висвітленню власне імперських літера-
турних досвідів. По-друге, С.Андрусів, В.Моренець, Н.Шумило, 
Л.Сеник, Ю.Мариненко, О.Вертій у своїх працях не стільки по-
борюють імперські стереотипи (хоч і це робиться з різною мірою 
систематичності в кожній студії), скільки насамперед вивчають і 
в такий спосіб реставрують / конструюють посутні елементи на-
ціональної самобутності власної літератури.

Власне в цьому аспекті націологічного утвердження істори-
ко-літературні розвідки вітчизняних учених цілком (у більшості 
випадків загальнометодологічного і суто літературознавчого 
плану) узгоджуються із відповідними елементами постколоні-
альних студій. Насамперед ідеться про те, що в досліджуваних 
авторів поняття національної самотожності є ключовим і осмис-
люється на ґрунтовному теоретико-методологічному рівні. Осо-
бливо детально й широко це питання висвітлено в дослідженнях 
С.Андрусів, В.Моренця, Н.Шумило. Сюди ж можемо віднести і 
критику імперіалізму та космополітизму, й утвердження націона-
лізму, і націотворчість літератури, і здатність красного письмен-
ства протистояти колоніалізмові, і виявлення авторів, що колабо-
рують з імперською владою і та ін.

Узагалі, з точки зору постколоніалізму, стає очевидним, що 
саме дискурс національної ідентичності – залежне від національ-
ного світогляду систематичне висловлювання, що стосується 
осмислення й формування національної самобутності окремого 
індивіда (“Я”) та цілого народу (колективного “Я”) – допомагає 
осягнути дослідникам сутнісні, в підколоніальний період забо-
ронені риси української літератури, окреслити більш перекон-
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ливий культурно-історичний контекст та вибудувати більш гли-
бокі, часто інтердисциплінарні, методологічні бази, що, на наш 
погляд, безумовно, об’єктивізує процес пізнання. Водночас саме 
з позицій постколоніалістичного досвіду з достатньою мірою об-
ґрунтованості можна довести вивіреність, аргументованість до-
слідницьких висновків, що всі разом стосуються націологічно-
го осмислення майже столітнього періоду розвитку української 
літератури: від 70-х років ХІХ – до 50-х років ХХ ст. Здійснені 
спостереження дозволяють розглядати тип наукового мислення, 
репрезентований у досліджуваних монографіях, як приналежний 
саме до постколоніалістичного систематичного (чи регульовано-
го) міркування. Крім того, здійснене постколоніалістичне пояс-
нення дозволяє помітити з точки зору дискурс-аналізу валідність, 
внутрішню цілісність досліджуваних текстів119, тобто ствердити, 
що використовувані філософські засновки, теоретичні вимоги і 
методології є загалом цілісним, несуперечливим (окрім незна-
чних деталей) гносеологічним комплексом передусім з точки 
зору постколоніальної теорії.

У цьому підрозділі нами було обґрунтовано продуктивність 
верифікування дискурсу національної ідентичності в досліджу-
ваних авторів з позицій теорії постколоніалізму. Для цього було 
окреслено ефективний для цієї роботи тип методологічного ви-
віряння, а також окреслено характерні принципи теоретичного 
базису постколоніальних студій із врахуванням певного проти-
стояння між постмодерним та націоцентричним дискурсивними 
типами. Можливість коректного вивіряння було здійснено також 
шляхом попереднього стислого викладу провідних концептів 
націологічного системотворчного міркування / висловлювання 
в історико-літературних монографіях С.Андрусів, В.Моренця, 
Н.Шумило, Л.Сеника, Ю.Мариненка, О.Вертія. У результаті по-
стколоніалістичної верифікації було доведено, що використову-
ваний українськими авторами дискурс національної ідентичності 
об’єктивізує процес історико-літературного пізнання і дає мож-
ливість прийти до аргументованих літературознавчих висновків. 
При цьому сам тип історико-літературного мислення досліджува-
119 Филлипс Л.Дж. Дискурс-анализ. Теория и метод / Филлипс Л.Дж., Йоргансен 
М.В.; [пер. с англ.]. – Х.: Изд-во Гуманитарный Центр, 2004. – С.226.
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них учених достатньо обґрунтовано можна вважати імпліцитно 
постколоніалістичним. Усе це дозволяє в наступному підрозділі 
здійснити спробу попереднього накреслення постколоніальної 
теоретичної моделі на основі виявленого й верифікованого дис-
курсу національної самобутності.

3.2. Дискурс національної ідентичності й історико-літера-
турний метадискурс

Вивірена концептуалізація й ґрунтовне осмислення літера-
турознавчої моделі на основі засвідчених типів історико-літера-
турних інтерпретацій дискурсу національної ідентичності, оче-
видно, потребують більш об’ємних теоретико-методологічних 
студій. Тут лише спробуємо окреслити основні риси цієї науко-
вої моделі, враховуючи кілька засновкових моментів. По-перше, 
будемо мати на увазі істотну постколоніальну спрямованість до-
сліджуваних історико-літературних текстів. По-друге, виявлений 
вище взаємозв’язок методологія / дискурс дозволяє окреслити 
теоретичну структуру в межах цієї постколоніальності. По-третє, 
варто враховувати ідейно-теоретичний потенціал самих історико-
літературних досвідів. Не випадково ще з ХІХ ст. історію літера-
тури, цю важливу літературознавчу дисципліну, розглядають як 
історію ідей та їх художніх форм120, що, наприклад, Олександр 
Веселовський розумів як “історію суспільної думки в образно-
поетичному переживанні й у формах, що його виражають” 121.

Водночас враховуватимемо також низку загальнонаукових 
методологічних аспектів, пов’язаних із поняттями теорії, прин-
ципу, концепції, моделі та гіпотези. Йдеться про розгляд теорії як 
“системи понять, висловлювань, умовиводів, зведених до єдино-
го об’єднавчого начала, роль якого відіграє певна узагальнююча 

120 Литературная энциклопедия терминов и понятий / [под ред. А.Н.Николюкина]. 
Институт научн. информации по общественным наукам РАН. – М.: НПК «Ин-
телвак», 2001. – 1600стб. 
121 Веселовский А.Н. Из введения в историческую поэтику / А.Н.Веселовский // 
Веселовский А.Н. Историческая поэтика / Вступ. ст. И.К.Горского. – М.: Высш. 
шк., 1989. – С.42.
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ідея”122, як “ланцюжка взаємозв’язаних законів”123, як “зв’язну 
систему понять, покликану в узагальненій формі представити де-
яку сукупність даних експеримента і спостереження”124, зрештою, 
як “сукупності внутрішньо пов’язаних тверджень (категоричних 
суджень) про певну сферу дійсності”125. Соціолог Альфред Шюц 
у цьому випадку розглядає теорію як “детерміновані стосунки 
між низкою змінних, в термінах яких… емпірично встановлені 
регулярності можуть бути пояснені”126.

Акцентування на цих та й наступних загальновідомих речах не 
видається зайвим на початку ХХІ ст., оскільки, як твердить поль-
ський дослідник Едвард Касперський, сучасна критика теорії (та й 
інших гносеологічних сфер) породжує певні сумніви щодо неї, зу-
мовлює відсутність постійного і певного закорінення: “…розхитана 
самототожність суб’єкта пізнання, невизначеність і текучість пред-
мету, гібридність мови, випадковість зацікавлень, частковість пізна-
вальних результатів, їхня умовність і непостійність, непевність по-
вноважень, засилля метатеоретичної думки. Це породжує втечу в не-
гативізм, «локальні» та «ситуативні» теорії сумнівної якості, вкрай 
релятивістський історизм, вузький емпіризм. Доказовою силою те-
орії стає несподіваний сенсуальний досвід, внутрішнє переконання 
дослідника, конформізм думки, випадкова ідея. У результаті справ-
жня, поглиблена й відповідальна теоретична думка покривається, 
мов оболонкою, численними підробками, які несвідомо пародіюють 
ретельні і творчі праці з цієї галузі”. А це, своїм чином, провокує, на 
думку польського автора, запитання про “кінець теорії”127.
122 Філософський енциклопедичний словник. – К.: Абрис, 2002. – С.633.
123 Ракитов А.И. Принципы научного мышления / А.И.Ракитов. – М.: Политиз-
дат, 1975 – С.59.
124 Зотов А.Ф. Структура научного мышления / А.Ф.Зотов. – М.: Политиздат, 
1973. – С.152.
125 Касперський Е. Література. Теорія. Методологія / Е.Касперський // Літе-
ратура. Теорія. Методологія: [пер. з польськ. С. Яковенка / упор. і наук. ред. 
Д.Уліцької]. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С.21.
126 Шюц А. Формирование понятия и теории в общественных науках / А.Шюц // 
Кравченко А.И. Социология: Хрестоматия для вузов. – 2-е изд. – М.: Академи-
ческий проект; Фонд «Мир», 2004. – С.103.
127 Касперський Е. Література. Теорія. Методологія / Е.Касперський // Літе-
ратура. Теорія. Методологія: [пер. з польськ. С. Яковенка / упор. і наук. ред. 
Д.Уліцької]. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С.27.
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До цього питання ми ще повернемося наприкінці підрозділу, 
а зараз звернемося до конститутивних елементів будь-якої теорії 
– до принципів. Нам ітиметься про той різновид принципів, який 
називають “принципами пізнання” (на відміну від “принципів 
буття” чи “внутрішніх переконань людини”). Саме ці пов’язані 
між собою принципи є базою для будь-якої теоретичної системи 
знання128. Фактично йдеться про системотворчі теоретичні еле-
менти (закони, закономірності чи ідеї), про “вихідні, найбільш 
загальні твердження, узгоджені одне з одним”, що “утворюють 
основу, з якої виводяться всі інші твердження”129. При цьому ви-
ходимо на термін “концепція”, яка може означати і систему по-
нять чи спосіб розуміння, і концептуальний принцип, концепт – 
“основну ідею будь-якої теорії” 130. 

Оскільки дискурс національної ідентичності є складним, не-
достатньо вивченим феноменом у межах новітньої української 
науки про літературу, то доречним є вивчати його теоретичний 
рівень шляхом створення моделі. Йдеться про таку структуру 
дискурсу національної самобутності, яка адекватно відображає 
його визначальні принципи131. У такому випадку й справді мож-
на сказати, що “зрозуміти – значить побудувати модель”132. Од-
нак конкретний обсяг доказової бази, що впливає з мети та за-
вдань цієї студії, не дозволяє зробити остаточні умовиводи. Тому 
в цьому випадку, на цьому етапі літературознавчого дослідження 
постколоніального дискурсу національної ідентичності доречно 
створювати гіпотетичну модель. Оскільки гіпотеза є тим спосо-
бом пізнавальної діяльності й побудови ймовірного знання, коли 
“формулюється одна з можливих відповідей на питання, що вини-
кло під час дослідження” 133. Фактично, у випадку гіпотези маємо 
справу із неверифікованим законом, із положенням чи теорією, 

128 Філософський енциклопедичний словник. – К.: Абрис, 2002. – С.519.
129 Ракитов А.И. Принципы научного мышления / А.И.Ракитов. – М.: Политиз-
дат, 1975 – С.16.
130 Філософський енциклопедичний словник. – К.: Абрис, 2002. – С.301.
131 Філософський енциклопедичний словник. – К.: Абрис, 2002. – С.391.
132 Зотов А.Ф. Структура научного мышления / А.Ф.Зотов. – М.: Политиздат, 
1973. – С.82.
133 Філософський енциклопедичний словник. – К.: Абрис, 2002. – С.121.
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яка ще не отримала загального визнання134. Подальше вивчення 
націоцентричнх літературознавчих міркувань та висловлювань, 
зокрема й у сферах теорії літератури та літературної критики, 
сподіваємось, дозволить висунути й інші гіпотези, вивіряння й 
доведення яких дозволить вибрати найбільш евристично пере-
конливі та методологічно продуктивні.

Розглянемо тепер, яку гіпотетичну модель – структуру кон-
цептуальних принципів – можемо вибудувати на основі вивчення 
історико-літературного постколоніального дискурсу в межах до-
сліджуваних монографій. Для цього узагальнимо виявлені нами 
в попередньому підрозділі принципи наукового мислення та ви-
словлювання, що характерні для кожного з досліджуваних авто-
рів. Структурування провадитимемо в межах трьох споріднених 
та тісно взаємопов’язаних (в окремих моментах – просто тотож-
них) рубрик, що формують теоретико-методологічний рівень ана-
лізованого дискурсу національної самототожності: української і 
світової націософської та націологічної традиції, постколоніаліс-
тичної методології та загального літературознавчого мислення.

У межах закоріненості в націософську та націологічну тра-
дицію можемо виділити наступні концептуальні принципи:

1) Усвідомлення важливості для художньої та наукової 
творчості національної ідеї, що зумовлює поглиблене вивчення 
понять “нація”, “національні цінності”, “націоналізм” як пріо-
ритетних. 

При цьому нація – “національно-культурний організм” – роз-
глядається як “певна автономна система, що входить у надсис-
тему – людство-світ – має свої підсистеми (особа-сім’я-класи-
професійні страти, регіональні тощо)” [6, с.23]. Націоналізм на-
томість бачиться суголосно націологічним концепціям як фактор 
захисту і творення національної ідентичності, як “маніфестація 
європейської совісті”. При цьому національній ідеї відводиться 
ключова роль як головному системотворчому чинникові україн-
ської літератури. Слідом за Ю.Барабашем, учений розглядає її 
як ідею України – “концентроване втілення національної ідеї як 
імперативу історичного призначення українства, чинника його 
134 Ракитов А.И. Принципы научного мышления / А.И.Ракитов. – М.: Политиз-
дат, 1975. – С.63.
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національної самосвідомости, державотворчих інтенцій, змагань 
до незалежности, жити в «своїй хаті» за законами своєї правди, 
сили і волі” [158, с.8-9]. У вітчизняній філософсько-інтерпрета-
ційній традиції, як переконливо показує дослідження О.Вертія, 
особливого значення набуває та актуалізація української ідеї, що 
відбулася у ХІХ ст. Можна помітити тут суголосність розуміння 
дискурсу національної ідентичності українських авторів із уже 
згадуваним поняттям “національного дискурсу” в М.Деляпер’є, 
який французький вчений розглядає як “безпосереднє і свідоме 
вираження національної ідеї, що інтегрує пам’ять і традицію 
окремих народів”.

2) Розгляд національної спільноти як колективної (інтеграль-
ної) особи.

При цьому дослідниками використовується, окрім україн-
ського (Потебня, Франко, Єфремов, Донцов, Маланюк та ін.), та-
кож і світовий досвід (Платон, Гердер, Гумбольдт, Бердяєв, Лось-
кий, Карсавін, Юнґ та ін.).

3) Обґрунтування самобутності й самодостатності кожної 
національної культури, що зумовлює й постійне врахування нау-
ковим розумом власного “національного шляху” розвитку кожної 
національної літератури.

Дослідники наголошують при цьому на різних аналітичних 
моментах. Н.Шумило, наприклад, використовує термін “націо-
нальна іманентність”: “Категорія національної іманентності, пе-
ренесена з філософії до літературознавства, значно перекриваючи 
поняття органічності художнього мислення щодо менталітету на-
роду, у застосування до літературного процесу згаданого перехід-
ного періоду (кінця ХІХ – початку ХХ ст. – М.І.) передбачає не 
лише саморозвиток, а й трасформацію інонаціональних впливів 
згідно з внутрішніми еволюційними закономірностями, а відтак 
архетипи постають визначальними самоідентифікаційними факто-
рами. Претендуючи на базове методологічне поняття, категорія на-
ціональної іманентності набуває ваги аспекту і дає плідні наслідки 
аналізу художніх явищ лише за умови вивчення літератури (ширше 
культури) як саоморганізуючої складної системи” [288, с.27, 29]. А 
В.Моренець, окреслюючи мету власного дослідження, допомагає 
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читачеві усвідомити, що поняття національної ідентичності є для 
нього одним із ключових: “Таким чином, ми виходимо з того, що 
спільний для української і польської поезій рух від традиційних 
мім етичних форм і смислів, які домінували на схилку позитивізму 
в обох літературах, до дедалі більшої гетерогенічності авторської 
свідомості з відповідним поширенням різноманітних поетик реля-
тивних співвідношень та неміметичних, а далі й не референтних 
поетичних структур відбувається власними національними шля-
хами. Дана студія є першою спробою їх приблизного окреслення 
у просторі останнього сторіччя через зіставлення конвенцій, іма-
нентних спонук і властивих філософсько-стильових здобутків кож-
ної з національних літератур” [170, с.10].

4) Розгляд поняття національної ідентичності як ключово-
го, найбільш евристичного й актуального для української гумані-
таристики, зокрема літературознавства. 

Не випадково Л.Сеник у цьому зв’язку пропонує власне лі-
тературознавче визначення національної ідентичності: “Термін 
«національна ідентичність» стосовно літератури, – вказує до-
слідник, – це збереження найсуттєвіших національних ознак: 
мови, психології, мислення (свідомості), способу буття, звичаїв, 
релігії, осмислення сучасного і минулого в світлі національної 
ідеї, послідовне відстоювання політичних, культурно-духовних 
прав нації, державності як єдино можливої форми нормального 
існування національної спільноти для її самоствердження, жит-
тєдіяльності й розвитку”. А С.Андрусів дає визначення поняттю 
“національне”, що може розглядатися як еквівалент поняттю “на-
ціональна ідентичність” і відіграє важливу роль під час вивчення 
літератури як націотворчої нарації: “Національне – це надособис-
тісна сила бажання особистостей спільно творити текстуальне 
тіло своєї культури, розповідати разом собі і світові своєю мовою 
історії про своє минуле-теперішнє-майбутнє. Одно слово, націо-
нальне – це культура” [6, с.27].

5) Усвідомлення національного сенсу свободи творчості.
Одним із зразків національного сенсу свободи творчості стає, 

наприклад, протиставлення соцреалісттичної традиції і традиції 
вільної творчості: “…вимога ортодоксальних критиків 20-х років 
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малювати або робітника, або селянина, або партійця як «натхнен-
ника» усіх можливих і неможливих перемог трудових мас обер-
нулася на практиці у всіляко підтримуваний режимом шаблон. 
Відстоювання власних творчих принципів, свободи творчості 
було для письменників, які не втратили свого творчого обличчя, 
головним змістом їх життя. У кінцевому наслідку це й було від-
стоювання національної тотожності в літературі” [219, с.26].

6) Врахування національної своєрідності естетики.
О.Вертій, наприклад, у цьому плані звертається до досвіду 

національно-визвольної боротьби українства проти Московщини 
на рівні літературно-естетичної думки 70-90-х років ХІХ ст. Це 
протистояння поглибило і стимулювало вивчення основ худож-
нього освоєння народного світогляду, що призводить дослідника 
до висновку про наступне: “духовне життя народу, його світогляд 
кладуться в основу з’ясування природи народознавчого чинника, 
національної картини світу, філософічності художнього мислен-
ня, естетизму та поетизації світу як вияву її національної само-
бутності” [32, с.63, 112-113].

7) Поглиблене осмислення структурних елементів дискурсу 
української ідентичності.

Наприклад, “національної традиції”, “національної літера-
тури”, “національного стилю”, “національної ментальності” в 
Н.Шумило чи національного фольклору і міфології, культурного 
комплексу середземноморської традиції, християнського світоба-
чення, бездержавності української нації та імперативної націот-
ворчості української літератури в Ю.Мариненка.

8) Врахування базовості народної творчості і звичаїв (на-
родної культури взагалі) для формування письменників і духовно-
го життя народу в цілому.

Тому дослідники вважають, що перебування в народній сти-
хії формувало в українських письменників зацікавлення народ-
ним мистецтвом, народними звичаями, обрядами, піснями, ле-
гендами, переказами тощо, зацікавлення, які “закладали основи 
національного світовідчуття, світосприйняття, світорозуміння, 
світовираження і світоутвердження загалом та літературно-есте-
тичних поглядів зокрема” [32, с.63].



154

9) Розгляд українського народництва ХІХ ст. як важливого 
націотворчого феномена.

Як “етнокультурної кореневості”, як “конкретно-історично-
го сплеску національної свідомості”, навіть як певного синоніма 
національної сутності української поезії ХХ ст. у В.Моренця та, 
схоже, у Н.Шумило та О.Вертія. 

У межах корелювання з постколоніальною критикою мето-
дологічно значущими є наступні ідеї:

1) Несприйняття і критика різних типів імперіалізму та по-
роджених ними колоніалістичних практик; це стосується пере-
дусім імперіалізму російського.

С.Андрусів, скажімо, критикуючи “негативні” (начебто “са-
моізоляціоністські”, “ксенофобські”) боки національної ідентич-
ності в М.Перессіні, справедливо зазначає: “Треба сказати, що 
цей вчений, як і більшість західних інтелектуалів, користується 
суто теоретичними, не виснуваними із суспільної практики (вони 
їх на практиці просто «не бачать») постулатами. А якраз відсут-
ність рівно правного діалогу між націями чи етносами, гноблен-
ня сильною слабшої (військово, економічно) викликає у слабшої 
спротив і бажання визволитись, повернути собі гідність і самопо-
вагу – національну ідентичність” [6, с.35]. Л.Сеник національно 
концептуалізує жанрову форму як форму антиімперського проти-
стояння: “…опір русифікації, планомірному стиранню національ-
ної тотожності і всім негативним явищам, які супроводжують 
процес колонізації України в першій половині ХХ ст. і разом з 
тим є його типовими елементами, стає небувалим за масштабами 
і соціальною та психологічною глибиною, гостро актуальним, на-
буває особливої сили в політиці і, зокрема, в художній літературі, 
оскільки знаходить своє вираження і в такому популярному жан-
рі, як роман” [219, с.9]. 

2) Полемічна настанова щодо космополітичного світогляду 
та зумовленого ним дискурсу.

Л.Сеник, для прикладу, рішуче опонує тим сучасним авторам, 
які з космополітичних позицій підважують чи й узагалі заперечу-
ють позитивну роль національної самобутності в глобалізовано-
му світі: “Опоненти національної ідентичності, прихильники т.зв. 



155

духовної інтеграції, яка випливає з неминучої економічно-вироб-
ничої міждержавної співпраці, заперечать: мовляв, сучасний світ, 
інтегруючись, стирає національні ознаки, світ, значить, прямує до 
«одного народу» – «всесвітнього громадянина»”. У цьому плані 
український дослідник вдається до аналогії із більшовицьким ін-
тернаціоналізмом радянського часу, що дозволяє помітити типо-
логічну схожість – на підставі антинаціональної тенденційності – 
різних ідеологічних систем: “Цю (антинаціональну. – М.І.) думку 
насаджував режим упродовж свого існування з чітко окресленою 
метою – потопити нації і народності імперії у всеросійському бо-
лоті. В умовах режиму з його політикою русифікації, атеїзації, за-
гального знецінення вічних вартощів бачимо наслідок усіх цих та 
інших заходів – спотворення особистості, її «матеріалізацію», на-
сильну відмову від християнської духовності, втрату опору усім 
цим негативним явищам, психологічну і світоглядну деформа-
цію” [219, с.8-9]. Ю.Мариненко розмірковує про загрози україн-
ській культурі з боку глобалізації та постколоніального космопо-
літизму: духовне знекровлення світової цивілізації, розмивання 
кореневих систем культурних конфігурацій, вигасання духовного 
потенціалу “старих” цивілізацій тощо та виняткову здатність на-
ціональних культур вистояти в цивілізаційному зіткненні й уні-
версалізує питання національної самобутності, виводить його за 
межі “суто наукового літературознавчого дискурсу”, показує його 
загальногуманітарний і навіть етичний характер: “…це пробле-
ма етична, позаяк саме в цьому напрямі відбувається агресія на 
національну ідентичність, її дискредитація” [158, с.6]. О.Вертій 
застерігає від нової “єдиноправильності”, яку можна спостерегти 
в деяких пострадянських дослідженнях, де “відбувається підмі-
на понять, штучне пристосування їх до явищ національного бут-
тя навіть тоді, коли між ними немає ніяких природних зв’язків”, 
де “явища національного літературного життя… розглядаються 
у відриві від їх природного, національного змісту та поза при-
родною, національною формою побутування”, де відбувається 
“зміщення понять, довільне, без належного об’єктивного аналізу, 
потрактування фактів”, де, зрештою, “вкотре нав’язується пере-
конання у нашій меншовартості”. Така частина постколоніально-
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го літературознавства, на думку дослідника, “стає надуманим і 
космополітичним” [32, с.3-4].

3) Актуалізація питання культурно-політичного колабораці-
онізму низки підколоніальних українських авторів.

Л.Сеник, наприклад, у цьому зв’язку запитує: “…чи був тоді 
(у 20-х роках. – М.І.) український роман українським? Як бути з 
творами, написаними з антиукраїнських позицій, або ж з рома-
ністами, які в світлі чужих ідей прагнули показати тодішню Укра-
їну? Неважко зрозуміти, що одне й друге дає підстави говорити 
про колабораціонізм” [219, с.4].

У межах формування новітнього літературознавчого мис-
лення теоретично вагомими є наступні концепти:

1) Врахування націотворчості художньої літератури, її прі-
оритетності для історичного тривання національного буття.

Так С.Андрусів стверджує: “Національна література як один з 
найпотужніших засобів збереження й утвердження у світі мезокос-
му – етнічної, національної ідентичності, виховання національної 
самосвідомості – найпромовистіше розповідає самому народові 
і світові про своєрідність його мелодій у гармонії симфоній на-
родів на «небесах буття»” [6, с.43]. Розвиваючи ідеї С.Єфремова, 
Ю.Мариненко наголошує на архіважливій націотворчій місії укра-
їнської літератури, творці якої “в екстремальні, межові для історич-
ного буття нації десятиліття (часу війни та повоєння) послідовно 
відстоювали українську «свою правду». Волею обставин опинив-
шись у центрі світових катаклізмів, перебуваючи на грані ката-
строфи, фактично позбавлена будь-якої політичної опінії, україн-
ська нація змушена була боронити своє право на існування єдиною 
своєю зброєю – Словом. І, що важливо, сьогодні очевидним є той 
факт, що найкращим репрезентантом тогочасної української прози 
є твори, наснажені високим націєтворчим пафосом, який став тоді 
її наріжним каменем” [158, с.13]. Національну літературу О.Вертій 
розуміє як письменство передусім націотворче, яке є цілісним ес-
тетичним утворенням, що, виражаючи ідеї, само стає ідеєю, від-
криваючи та утверджуючи націю у світі [32, с.8].

2) Розгляд красного письменства як потужного засобу зміц-
нення, захисту і відновлення національного світу та національної 
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самосвідомості, а також – як ефективного фактора духовно-
го протистояння імперському поневоленню та тоталітарному 
мисленню.

Для одних дослідників прикладом такої художньої творчос-
ті є література міжвоєнного періоду, тому науковим завданням 
стає “вияви ти, вловити, проаналізувати, класифікувати” лише ті 
“сенси” літературного тексту 1930-х, “через які загрожена куль-
тура розповідала про себе і світові, підтримуючи цією нарацією 
своє існування, утверджуючи свою присутність у світі живих” [6, 
с.11]. Для інших – таким прикладом стає українська радянська 
література 20-х років, зокрема “роман опору” в її межах: “…«фа-
тальна сила» через усі свої чинники в Україні прагнула до повно-
го знищення національної тотожності українця як у щоденному 
побуті, так і в духовній сфері. Спротив українських письменників 
цьому курсові режиму виявися в т. зв. хвильовизмі, в творчості 
літераторів, які вдались або то т. зв. езопівської мови, або до од-
вертого заперечення явищ і тенденцій у політиці і культурі (літе-
ратурі), насильно впроваджуваних в Україні. Спротив мав також і 
прихований, «підтекстовий» характер, який сьогодні знову «про-
читується» як опозиція до колоніальної політики режиму віднос-
но України” [219, с.3-4]. Ще інші вказують на культурний опір об-
русительній політиці царського режиму в українській літературі 
та літературно-естетичний думці 70-90-х років ХІХ ст. [32, с.63, 
112-113, 116].

3) Осмислення національної літератури як самостійної та 
самобутньої художньої системи, що закорінена в усі вияви на-
ціонального буття.

Н.Шумило, для прикладу, розглядає національну літературу 
саме як “самоорганізуючу систему, зумовлену етнопсихологічни-
ми чинниками, які багато в чому визначають специфіку худож-
нього мислення в той чи той період її розвитку”. У подальшо-
му дослідниця дотримується системного розгляду національної 
(української) літератури як “самостійної художньої системи в 
контексті інших літератур як відповідних систем, а функціональ-
них зв’язків між ними – як процесу взаємовпливу” [288, с.36, 19, 
21, 38]. Л.Сеник зауважує, що “українська культура, література 
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зокрема, зуміли вистояти в нерівній боротьбі з тотальним зросій-
щенням, планомірним нищенням національної ідентичності за-
вдяки глибокому вкоріненню її в рідний ґрунт. Завдяки органічній 
єдності її з древніми традиціями народу, із західноєвропейською 
культурою і завдяки відкритості нашої культури і письменства до 
світових надбань у живописі, в мистецтві слова і т. ін.” [219, с.3]. 
Ю.Мариненко, погоджуючись із О.Пахльовською, наголошує на 
тому, що “цементуючим фактором унітарності української нації 
є її європейський характер”. Водночас цей автор виявляє низку 
параметрів української літератури, що формують її самобутність. 
По-перше, її джерелами дослідник вважає національний фоль-
клор і міфологію, культурний комплекс середземноморської тра-
диції, християнське світобачення. По-друге, важливим фактором 
стала бездержавність української нації, коли “єдиною цариною 
національного самовираження… була культура, зокрема літера-
тура”. По-третє, націотворчість української літератури [158, с.11-
12, 17-20]. 

4) Витлумачення національної ідентичності як одного із 
найважливіших критеріїв художності.

Осмислюючи народництво як певний синонім до національ-
ної самобутності чи “закоріненості” (М.Гайдеґґер), В.Моренець 
фактично актуалізує національну самобутність як літературний 
критерій: “Коли придивитися до подальших здобутків україн-
ської поезії ХХ ст. у властивій їй множині філософсько-естетич-
них новацій, то стане цілком очевидним, що модерний біг століт-
тя вимивав і вимиває з неї саме позитивістський код мислення й 
мовлення з усіма його, іманентними певній національній літера-
турі, функціональними формами… Натомість субстанціонально 
«народницьке» як самопізнавальне – лише розвивається, погли-
блюється, породжуючи художньо найвагоміші художні масиви. 
…в усіх цих та інших щасливих для літератури випадках, та чи 
та загальносвітова філософсько-стильова тенденція своєрідно за-
ломлюється інстанцією народної етики та естетики і лише в та-
кому разі стає фактором мистецтва, вартим уваги” [170, с.53-54]. 
Осмислюючи різні літературознавчі досвіди, О.Вертій приходить 
до висновку, що “критерієм оцінки літературних явищ, основою 
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сукупності поглядів на історію літератури, їх висхідною підста-
вою має бути, насамперед, національна самобутність нашого 
письменства”. Водночас він розтлумачує свою позицію, виявляю-
чи розуміння національної ідентичності в художній літературі. На 
думку дослідника, головним предметом будь-якої національної 
літератури є історичне й сьогоденне буття нації, вироблені нею 
соціальні, політичні, духовні та інші цінності, проблеми, поро-
джені в ході історичного поступу народу і т.д. Саме ці речі зумов-
люють національну своєрідність ідейно-естетичних та поетичних 
утворень. Якщо враховувати ці питання, то історико-типологічні 
і порівняльні літературознавчі студії ґрунтуватимуться на зістав-
ленні передусім тих “явищ літературного процесу, які визначають 
національне обличчя українського письменства” [32, с.7].

5) Вивчення культурної специфіки як об’єкт найважливі-
ших літературознавчих, зокрема історико-літературних, дослі-
джень.

В.Моренець у цьому випадку солідаризується із судженням 
Е.Кюшнер, яке має виразну націоцентричну спрямованість і сто-
сується того, що “літературознавчі дослідження повинні дедалі 
більше перейматися завданням виявлення своєї комунікаційної 
функції, а також тривкості своєї культурної специфіки. Значення 
цієї специфіки не зменшуватиметься, навпаки (і власне в цьому 
полягає відповідь на запитання, навіщо нам спільне володіння і 
збереження культури, яку в остаточному підсумку необхідно по-
яснювати іншим), вона завжди буде об’єктом найважливіших лі-
тературознавчих досліджень” [170, с.7-8].

6) Врахування того факту, що кожна літературна ієрархія 
(чи канон), щоб бути естетичною, а не ідеологічною, формуєть-
ся власним національним контекстом.

На думку В.Моренця, щоб здійснювати компаративістичний 
аналіз, замало базувань на особистому естетичному смакові “осіб-
ного речника літературної ієрархії”, тут потрібне глибоке озна-
йомлення із власне “національним контекстом”: “Йдеться про те, 
що літературна ієрархія формується не на місяці і навіть не в Па-
рижі, а кожним національним контекстом зокрема, інакше вона 
має не естетичний, а той чи той ідеологічний характер. У найліп-
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шому разі проблема зводиться до ступеня поінформованості, але 
й ця стратегія у ХХ ст. абсолютно безперспективна бодай через 
фізичну неможливість будь-кого сягти цілковитої компетентності 
в просторі світової літератури. Отож у порівняльних досліджен-
нях компаративістові так чи так доводиться враховувати мотиви, 
потреби і судження національної естетичної думки” [170, с.9-10].

7) Розгляд національної ідентичності як провідної теми 
української літератури.

“Якщо подивитися на всю історію вітчизняного письменства 
від найдавніших пам’яток до сучасності, – вказує Ю.Мариненко, 
– то виявиться, що провідною темою, яка проходить через усі сто-
ліття українського літературного буття, є пошуки й утвердження 
нею власної національної ідентичності” [158, с.4-5]. 

8) Усвідомлення потреби у створенні власних, національних 
теоретико-методологічних концепцій.

Так, наприклад, Ю.Мариненко стратегічні напрями інтерпрета-
ції виводить із націоцентричних магістральних цілей сучасного літе-
ратурознавства. Ці цілі, конкретизує вчений слідом за В.Дончиком, 
спрямовані на “творення власних, національних, українських теоре-
тико-методологічних концепцій, особливого, національного, непо-
вторного, адекватного особливій національно-неповторній літерату-
рі українського літературознавства” [158, с.25].

9) Врахування важливості народного світогляду для форму-
вання літературознавчих інтерпретаційних стратегій.

Для прикладу, О.Вертій цілком аргументовано пояснює за-
програмованість власного міжпредметного підходу тим, що по-
няття «народний світогляд» синкретичне і включає в себе явища 
як естетичного, так і психологічного, соціального, філософсько-
го і т. д. характеру”. Особливо частим є звернення цього автора 
до теорії вивчення усної народної творчості, оскільки “глибоке й 
усебічне з’ясування народних джерел національної самобутності 
літератури неможливе без урахування особливостей типів вза-
ємин людини зі світом, які склалися у процесі становлення на-
родного світогляду та типів особи у фольклорі”. При цьому, як за-
значає автор, національне забарвлення, національну своєрідність 
внутрішньої форми, твору в цілому, визначають не стільки циту-
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вання народної поезії, переспіви фольклорних мотивів і образів 
та фольклорна поетика, скільки народносвітоглядові підстави 
творчості письменника, які “виформовують відповідні смислові 
поля, зосереджуючи в них усе те найважливіше, що відповідає 
ідейному задумові автора, характерам його героїв, створеній ним 
картині національного світу загалом” [32, с.29, 61-62]. 

Таким чином отримуємо понад два десятки елементів – кон-
цептуальних принципів – як складових гіпотетичної теоретичної 
моделі. Однак, окрім цих системотворчих положень, варто за-
уважити наявність значно більшої кількості системоутворених 
методологем, які визначаються специфікою кожного конкретного 
історико-літературного дослідження та методологічним обрієм 
окремого автора. Не маючи на меті детальніше окреслювати ці 
принципи, вкажемо на деякі з них, як приклад розбудови теорети-
ко-методологічної системи. 

Ідеться, наприклад, про потребу доповнення й вивіряння 
інокультурного (передусім західного) націологічного досвіду 
(С.Андрусів), про розрізнення західноєвропейського та україн-
ського типів екзистенціального мислення (Л.Сеник), про враху-
вання національної зорієнтованості авторського міфопоетичного 
висловлювання (С.Андрусів), про усвідомлення того, що героєм 
західноукраїнського тексту була не окрема людина, а етнос, на-
ція (С.Андрусів), про розгляд європейського модернізму не як 
чогось монолітного, а як сукупності національних модернізмів 
(В.Моренець), про потребу критики деяких поквапливих іно-
культурних запозичень у ранньому українському модернізмі 
(В.Моренець), про серцевинність дискурсу національної самото-
тожності в ранньомодерністичних пошуках поетів (В.Моренець), 
про ефективність осмислення національної самобутності в укра-
їнській прозі на межі ХІХ і ХХ століть через виявлення в ній на-
туралістичних та неоромантичних аспектів (Н.Шумило), про об-
ґрунтування націоналістичної концепції українського відроджен-
ня в М.Хвильового (Л.Сеник), про обов’язковість урахування 
національного підтексту у творах Ю.Яновського (Л.Сеник), про 
важливість осмислення постійного діалогу між українською літе-
ратурою кінця ХІХ ст. та фольклором (О.Вертій) та ін.
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Таким чином, з’являється можливість осягнути евристичний 
потенціал отриманого історико-літературного і методологігчно-
го досвіду в загальному дискурсивному плані. Відштовхуючись 
від спекулятивної думки Джонатана Каллера, можемо говорити 
про націоцентричну літературознавчу рефлексію, міркування про 
процес наукового мислення, дослідження категорій, які ми вико-
ристовуємо, дошуковуючись до сенсу різноманітних літератур-
них явищ 135. Але що дає запропонована українська націологічна 
модель чи модель теорії національної ідентичності в контексті 
самого постколоніалізму, які його методологічні питання дозво-
ляє розв’язати? Повноцінну відповідь на це питання, очевидно, 
можна буде дати після численніших студій дискурсу національної 
ідентичності та вибудування верифікованіших моделей. Однак 
уже тепер очевидними є принаймні дві речі.

По-перше, можлива ефективність української націологічної 
моделі проявляється в тому, що за її допомогою досить успіш-
но долається низка постколоніалістичних апорій. Ідеться про 
зняття методологічного конфліктування понять, які призводять 
до певної еклектичності, внутрішньої суперечливості цієї інтер-
претаційної стратегії (на що ми вказували в попередньому під-
розділі): постколоніальність / антиколоніальність, націоналізм / 
космополітизм, націоцентризм / мультикультуралізм та ін. Зняття 
це відбувається шляхом аргументованої критики українськими 
дослідниками імперсько-універсалістичних, космополітично-
мультикультуральних та постструктуральних тощо елементів 
й утвердження націологічного (націоцентричного) варіант по-
стколоніальної критики як більш відповідного художньому, куль-
турному та історичному досвідові буття того чи іншого народу. 
Роль дискурсу національної ідентичності тут ключова, оскільки 
літературне та наукове утвердження духовно-історичної само-
бутності будь-якої нації знімає гносеологічну суперечність між 
імперським (як антинаціональним) чи космополітичним (як без-
національним) та національним на користь саме останнього.

По-друге, постімперський український літературознавчий 
дискурс, в основу якого покладена теорія національної ідентич-
135 Каллер Дж. Теория литературы: краткое введение / Джонатан Каллер: [пер. с 
англ. А.Георгиева]. – М.: Астрель: АСТ, 2006. – С.21.
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ності, може стати надійною доказовою базою і для випрацювання 
вивіреного, власне українського варіанта постколоніалістичного 
методу, і для можливого уточнення теорії та методології по-
стколоніальних студій у світовому, міжнародному масштабі.

При цьому досліджувана теоретична модель може бути роз-
глянута, в дусі епістемології Томаса Куна, як парадигма – одна із 
складових процесу постколоніальної наукової революції136. Новіт-
ня культурно-політична ситуація з кінця 1980-х років дозволила 
помітити очевидне банкрутство чинних у радянський період пра-
вил марксистсько-ленінського літературознавства, яке виявилось 
неспроможним осмислювати українську літературну дійсність. 
Це, своїм чином, актуалізувало кризу цієї радянської парадигми 
і зумовило потребу її заміни новими парадигмами, тобто нови-
ми “моделями, з яких виникають конкретні традиції наукового 
дослідження”137. Тому виявлену на базі українського дискурсу на-
ціональної самобутності націологічну модель можна розглядати 
як одну з провідних революційних парадигм в українському по-
стколоніальному літературознавстві, вужче – в теорії українських 
постколоніальних студій.

Можемо цілком обґрунтовано стверджувати, що отримана 
на базі аналізу історико-літературних досвідів українських авто-
рів літературознавча модель теорії національної ідентичності є 
цілком новітньою парадигмою – націоцентричною моделлю по-
стколоніалістичної інтерпретації художньо-літературної дій-
сності. Ця модель з’являється як логічний наслідок виявлення та 
осмислення пострадянськими дослідниками в українській літе-
ратурі останньої третини ХІХ – середини ХХ століть художньо 
вираженого сенсу національного буття, аксіологізованих вислов-
лювань та образів, що конструюють національну реальність, та 
мовно-ейдологічних систем, спрямованих на вираження і сфор-
мування національної самототожності українського народу, його 
світогляду, власного образу світу. Тому й, крізь призму отриманої 
теоретичної моделі, отримуємо можливість розгляду історії лі-
136 Кун Т. Структура наукових революцій / Т.Кун – Б.м.: PORT-ROYAL, 2001. – 
С.82, 106.
137 Кун Т. Структура наукових революцій / Т.Кун – Б.м.: PORT-ROYAL, 2001. – 
С.23.
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тератури як дискурсу національної ідентичності, як історії на-
ціональних ідей, смислів чи націоцентричної суспільної думки 
(світогляду) та естетичних форм їх вираження.

Підсумовуючи, зазначимо, що в цьому підрозділі ми окрес-
лили важливі для нашого узагальнення поняття теорії, принципу, 
концепції, моделі та гіпотези. Базуючись на матеріалі осмислен-
ня історико-літературного дискурсу національної ідентичності в 
попередніх структурних частинах роботи, було виявлено низку 
системотворчих та системоутворених елементів гіпотетичної мо-
делі теорії національної самобутності в українському постколоні-
альному літературознавстві. Зроблено вірогідне припущення про 
можливість подолання за допомогою української націологічної 
моделі низки постколоніалістичних апорій, а також розбудову на 
її основі як українського варіанта постколоніалістичного методу, 
так і уточнення загальної теорії та методології постколоніальних 
студій. Отримана модель може розглядатися також як парадигма 
– важливий елемент новітньої наукової революції у сфері україн-
ської пострадянської гуманітаристики, як долання кризи переду-
сім радянського гносеологічного досвіду.
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ÂÈÑÍÎÂÊÈ

Здійснений аналіз дискурсу національної ідентичності на базі 
репрезентативних історико-літературних досвідів С.Андрусів, 
В.Моренця, Н.Шумило, Л.Сеника, Ю.Мариненка, О.Вертія до-
речно підсумувати наступними положеннями, що випливають з 
цілої роботи.

1. Осмислення різних аспектів поняття дискурсу дозволи-
ти інтерпретувати його як будь-яке залежне від певної ідеології 
(суспільного світогляду) систематичне висловлювання, котре 
осмислює і водночас формує ідентичність людини. Натомість під 
дискурсом національної ідентичності доречно розуміти будь-яке 
залежне від національного світогляду систематичне висловлю-
вання, що стосується осмислення й формування національної са-
мобутності окремого індивіда (“Я”) та цілого народу (колектив-
ного “Я”). 

2. Конкретизація продуктивних методів вивчення дискур-
су національної самототожності дозволила зупинитися на трьох 
(хоч їх, за потреби, може бути набагато більше): герменевтично-
му, дискурс-аналітичному та націологічному. З герменевтичної 
точки зору, дискурс національної ідентичності можна розглядати 
і як висловлювання (розмову), спрямовану на оприсутнення будь-
якого національного сущого та осягнення смислу національного 
буття, зокрема, зрозуміння національної сутності (як сенсу чи іс-
тини буття окремої людини і цілого народу). З погляду дискурс-
аналізу, важливим є розгляд світоглядно-ідеологічної детерміно-
ваності дискурсу національної ідентичності, під яким маються 
на увазі висловлювання і розуміння влади національного в бутті 
індивіда і суспільства, комунікативну практику, що формує на-
ціональну самототожність. Ідеться про систематичні аксіологі-
зовані висловлювання, що конструюють національну реальність. 
Натомість з погляду націології, під дискурсом національної іден-
тичності доречно розуміти націоналістичні мову та символізм – 
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знакові системи, спрямовані на вираження і сформування націо-
нальної самототожності того чи іншого народу, його світогляду, 
власного образу світу.

Усі ці підходи демонструють різні гносеологічні ракурси, що 
дозволяє об’ємніше розглянути та пояснити дискурс національ-
ної ідентичності в постколоніальному літературознавстві. Однак 
ці шляхи пізнання так чи інакше можуть бути об’єднанні спіль-
ною філософсько-методологічною базою, що випливає із націо-
софії – філософії української національної ідеї. Тому, базуючись 
на досвіді вітчизняних та зарубіжних дослідників, є сенс окрес-
лити цю філософію та, відповідно, базовані на ній методологіч-
ні стратегії як націоцентричні (чи націологічні) – структуровані 
національною ідеєю як системотворчим ядром гносеологічної 
структури.

3. Аналіз характерних праць, безпосередньо пов’язаних із 
осмисленням національної самобутності, у знакових представ-
ників своєї культури та свого часу – Івана Франка та Семюела 
Гантінґтона – дозволив здійснити декілька важливих речей. По-
перше, конкретизував продуктивну методику вивчення дискурсу 
національної самості. По-друге, скоординував герменевтичний, 
дискурс-аналітичний та націологічний підходи на базі постко-
лоніального мислення. По-третє, увиразнив низку важливих 
категорій та суспільно-психологічних процесів, безпосередньо 
пов’язаних із націологічною проблематикою. Крім того, на основі 
робіт І.Франка виявлено важливі національні джерела формуван-
ня методології осмислення дискурсу національної ідентичності, а 
розвідки С.Гантінґтона допомогли увиразнити доречний світовий 
контекст тлумачення цього дискурсу.

4. Промовистим фактом постійності та продуктивності за-
стосування класичних та апробації нових наукових методологем, 
базованих на дискурсі національної ідентичності, став огляд ча-
сопису “Слово і Час” за пострадянський період. Аналізуючи пу-
блікації в цьому академічному журналі за період від 1990 (коли 
вже мислення редакторів та авторів цілком можна окреслити як 
домінантно-постколоніальне) до 2007 року, було, відповідно до 
методологічних спостережень В.Дончика, виявлено понад сімде-
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сят робіт, які прямо (навіть на рівні заявленої в назві проблема-
тики) артикулюють дискурс національної ідентичності, набагато 
більше було віднайдено праць, які осмислюють цей дискурс або 
частково, фрагментарно, або без прямих націологічних експліку-
вань.

Представлений у “Слові і Час” корпус різножанрових літе-
ратурознавчих праць, які тісно діалогізують зі сферою націоло-
гічної проблематики, можна вважати певною мірою репрезента-
тивним стосовно всього постколоніального літературознавства 
(кодифікованого в наукових збірниках, монографіях, брошурах, 
статтях у фахових та нефахових часописах, в інтернет-ресурсах 
тощо). А це становить велике матеріальне поле для історіогра-
фічного та теоретичного осмислення. Можливі напрямки цього 
осмислення визначаються літературознавчими та навкололітера-
турознавчими жанрами і стосуються: 1) літературно-критичних 
публікацій, 2) зібрань статей, 3) літературознавчих посібників і 
підручників, 4) історико-літературних статей і монографій, 5) те-
оретико-літературних студій, 6) різножанрових кандидатських та 
докторських досліджень та ін. Охопити такий потужний літерату-
рознавчий пласт неможливо в межах одного чи навіть кількох до-
сліджень. Тому більш продуктивним виявилось зосередитися на 
якійсь одній репрезентативній частині матеріалу і вже в її межах 
аналізувати дискурс національної ідентичності.

5. Такою репрезентативною частиною, після попереднього 
аналізу доступного дослідницького меганаративу, у нашому до-
слідженні стали шість монографій історико-теоретичного та іс-
торико-літературного характеру, авторства С.Андрусів (“Модус 
національної ідентичності: Львівський текст 30-х років ХХ ст.” 
(2000)), О.Вертія (“Народні джерела національної самобутнос-
ті української літератури 70-90-х років ХІХ століття” (2005)), 
Ю.Мариненка (“Місія: проблеми національної ідентичності в 
українській прозі 40-50-х років ХХ століття” (2004)), В.Моренця 
(“Національні шляхи поетичного модерну першої половини 
ХХ ст.: Україна і Польща” (2001)), Л.Сеника (“Роман опору. Укра-
їнський роман 20-х років: проблема національної ідентичнос-
ті” (2002)), Н.Шумило (“Під знаком національної самобутності. 
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Українська художня проза і літературна критика кінця ХІХ – поч. 
ХХ ст.” (2003)). 

Саме ці роботи варто тлумачити як одні з найосновніших 
пострадянських робіт, що розглядають важливу для нас пробле-
матику; вони чітко зорієнтовані на артикуляцію та осмислення 
української самототожності, що проявляється і на рівні назви, і в 
змісті досліджень; ці роботи стосуються не окремих творчих до-
свідів, а крупних історико-літературних періодів і разом охоплю-
ють значний і важливий в аспекті модифікування національної 
ідентичності української літератури проміжок культурно-істо-
ричної дійсності (утворюється безперервний дослідницький ме-
гадискурс: від майже середини ХІХ до середини ХХ століття); це 
цілісні і ґрунтовні монографії, що містять, окрім усього іншого, 
ще й цінні компаративні паралелі. Було враховано також, у дусі 
спостережень Г.Сивоконя, що окреслені історичні дослідження 
володіють неабияким теоретичним потенціалом (особливо деякі 
з них, синтетичного плану), дозволяючи комплексно осмислити 
дискурс як залежне від національного світогляду систематичне 
висловлювання, що стосується наукового та художньо-літератур-
ного осмислення й формування національної самобутності.

6. Враховуючи герменевтичний, дискурсивний та націо-
логічний ракурси розгляду проблеми, було виділено декілька 
основних методичних елементів, які утворюють феноменоло-
гічну структуру й алгоритм метадискурсивного тлумачення. 
Так було окреслено – у вигляді п’яти комплексів проблемних 
питань – методику аналізу дискурсу національної тотожності в 
межах історико-літературних монографій: 1). Що розуміється 
під національною ідентичністю в аналізованій науковій роботі? 
Яке поняття національної самобутності дає автор? Як і які його 
елементи науково висловлюються в тексті? 2). Які методологіч-
ні стратегії використовує автор для витлумачення національної 
ідентичності художньої літератури? 3). Чого досягає в пізнанні 
художньо-літературної дійсності дослідник за допомогою вико-
ристання методологічно інтегрованого ним поняття національної 
ідентичності? 4). Як можна верифікувати отриманий автором ре-
зультат літературознавчої інтерпретації? Наскільки об’єктивізує 
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(чи, по-герменевтичному, істинізує) процес пізнання використан-
ня методологем національної ідентичності? Наскільки здійснена 
літературознавча інтерпретація несуперечлива? 5). Яку теоретич-
ну модель можна вибудувати на основі репрезентованого в дослі-
дженнях типу інтерпретації дискурсу національної самобутнос-
ті? Тобто чи можна, а якщо можна, то яку інтерпретаційну теорію 
національної ідентичності доступно змоделювати на основі мето-
дологічно проаналізованих студій?

7. Аналіз історико-теоретичних монографій С.Андрусів, 
В.Моренця, Н.Шумило виявив типи розуміння національної іден-
тичності, способи її методологічної інтеграції (через неоміфоло-
гізм у С.Андрусів, компаративізм у В.Моренця, системологію в 
Н.Шумило) та ефективність застосування під час вивчення львів-
ського тексту 30-х рр. ХХ століття, національних шляхів розви-
тку українського та польського модернізму в першій половині 
ХХ ст. та української прози й літературної критики кінця ХІХ – 
поч. ХХ ст.

Використання дискурсу національної самобутності дозволяє 
С.Андрусів переконливо, на рівні врахування досягнень класич-
ного і, передусім, новітнього літературознавства обґрунтувати 
низку думок, найважливішими з яких стають наступні. По-перше, 
що героєм-актантом наративізації західноукраїнського тексту 
30-х років “була не так окрема людина, як етнос, нація”. Дослід-
ниця відзначає, що “навіть у мало типових для західноукраїнської 
літературної дискусії мемуарних жанрах ніколи не йдеться про 
індивідуальну долю, пошуки і причащання до абсолюту окремої 
людської душі, а завше – про Україну, про її визволення, про від-
новлення Української Держави” [6, с.334]. По-друге, промовлян-
ня-розповідання західноукраїнського тексту утворює своєрідну 
“українську космогонію”, яку формує великий корпус розділених 
ідеологічно субтекстів (літературні твори, публіцистика, мемуа-
ри, приватне листування тощо). Але всіх їх “пронизує, організо-
вує й об’єднує націоохоронний код, навіть байдужих до націо-
нального в інших культурах проліберальних чи прокомуністич-
них” [6, с.333]. По-третє, у монографії виражена надзвичайно 
важлива думка про те, що метарозповідь Львівського тексту, його 
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“домінантні коди національної ідентичності” впливають на по-
стколоніальну Галичину й галичан як “всюди присутня, часто не-
видима влада любові до України і її «духа печать», відбиток, Слід 
– неперебутня національна самосвідомість у текстах, учорашніх і 
нинішніх, самоосмислення, розповідання про себе і інших світо-
ві” [6, с.338].

Використання націоцентричної інтерпретації дозволило до-
слідниці переконливо окреслити основні космологічні та етноо-
хоронні жанри львівського літературного тексту 1930-х (історич-
ну белетристику, “сільську” і жіночу прозу, поезію) у творчос-
ті А.Чайківського, Ю.Липи, І.Филипчака, У.Самчука, Г.Журби, 
І.Вільде, Н.Лівицької-Холодної, Б.-І.Антонича, Б.Кравціва, 
Є.Маланюка, О.Ольжича та ін. Важливо відзначити також по-
тужний вплив концепції С.Андрусів, найґрунтовніше викладеної 
у статтях “Ім’я гелленів. Про національний характер українців”, 
“Проблеми національної ідентичності”, монографії “Модус на-
ціональної ідентичності…” тощо, на постколоніальні концепції 
інших учених, особливо молодшого покоління. А також на інтен-
сифікацію під її безпосереднім впливом націологічного аспекту 
новітньої науки про літературу.

8. Компаративне витлумачення дозволяє В.Моренцю підсу-
мувати власний досвід інтерпретації вагомими методологічними 
порадами, які він вибудовує на основі націологічно вивірених су-
джень з метою відкоригувати очевидну “однобічність” новітньої 
“критичної рецепції раннього українського модернізму”. Запев-
не, ці поради мають більш широке гносеологічне навантаження 
і можуть стосуватися всього українського постімперського літе-
ратурознавства: “…можливо, не варто дошукуватися різких по-
зитивних змін там, де позитивність самої зімни виявляється під 
питанням? Чи не коректніше спробувати збагнути й висвітлити, 
які конструктивні художньо-філософські пропозиції спромігся 
винести на розгляд світу даний тип поетичного мислення саме 
завдяки своїй національно-культурній зумовленості, а не попри 
неї? Як це робили і роблять польські дослідники, вивчаючи вже 
даленіючий в історії і багато в чому на сьогодні «малочитабель-
ний» період «Молодої Польщі»?” [170, с.83-84].
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Таким чином, можна помітити, що хоча В.Моренець і не дає 
власного визначення національної ідентичності, її висловлення й 
глибоке розуміння в нього постійно присутнє. Саме воно допома-
гає здійснити оригінальне й панорамне витлумачення українсько-
го та польського поетичного дискурсів першої половини ХХ ст., 
націоцентрично конкретизувати компаративістичний методоло-
гічний стрижень, здійснити успішні полемічні виклади власної 
дослідницької позиції та прийти до теоретично й історично об-
ґрунтованих висновків стосовно досліджуваних модерністичних 
досвідів. Ефективність націологічного підходу дослідника ви-
явилася в увиразненні іманентних та запозичених рис поетично-
го модерну, розрізненні таких важливих історико-літературних 
категорій, як модернізм / модерність чи формалізм, футуризм 
та авангард, яскравішому вирізненню прикмет таких літератур-
них напрямків і стилів, як конструктивізм, неокласицизм, ката-
строфізм, візіонеризм, міфологізм тощо, виражених у творчос-
ті П.Тичини, С.Виспянського, С.Реймонта, П.Карманського, 
К.Тетмаєра, М.Семенка, М.Бажана, С.Млодоженця, Ю.Пшибося, 
М.Зерова, Л.Стаффа, Ю.Тувіма, М.Рильського, Є.Плужника, 
В.Свідзинського та ін.

9. Сформована методологічна база роботи Н.Шумило із про-
думано інтегрованим аспектом національної ідентичності до-
зволяє дослідниці не лише заглибитись у національну специфіку 
досліджуваного літературного періоду, а й вийти на загальні, по-
сутні його характеристики. Тобто націоцентризм наукового мис-
лення, якщо порівнювати студію Н.Шумило із аналогічними до-
слідженнями цього періоду в інших авторів, аж ніяк не зменшує 
наукової вартості монографії, радше навпаки робить її в багатьох 
моментах більш переконливою. Це стосується загальної характе-
ристики досліджуваного періоду в аспекті його національної са-
мобутності та загальнокультурного, націотворчого значення: “Кі-
нець ХІХ – поч. ХХ ст. за рівнем самоусвідомлення літератури, 
зокрема, в ході полемік та пародіювання (включаючи листування, 
ремінісценції у прозових творах), здатності самоорганізовувати 
власний талант, утворювати «школи» навколо новітніх творчих 
особистостей, схильних до експериментаторства, та загалом за 
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характером втілення в мистецтві слова духовного досвіду як тра-
диціоналістів, так і новаторів, становить осібний і важливий пе-
ріод на шляху формування органічності дальшого національного 
літературного розвитку. Він виявив прозаїків різної обдарованос-
ті, які на шляху самореалізації (і поза модерною літературою, од-
верто зорієнтованою на Захід) дали зразки психологічної прози, 
позначеної стильовим багатоманіттям художнього мислення з 
яскравими «вибухами» ліризму та імпресіонізму. Отже, на ново-
му етапі художнього поступу… відбулася остаточна відкритість 
до світу літератури, ще донедавна потрактованою «домовою»” 
[288, с.337-338]. 

Хоча у студії Н.Шумило відсутні ширші еристичні моменти 
(численні зразки яких представлені у С.Андрусів та В.Моренця), 
які б могли чіткіше увиразнити її методологічну позицію, все 
ж ця позиція виписана докладно і переконливо. Закоріненість 
авторки в націологічному дискурсі допомогла їй структуровано 
розглянути поняття національної самототожності літератури за 
допомогою категорій національної іманентності, національного 
стилю, національної ментальності, вона допомогла їй концепту-
алізувати поняття національної літератури, органічного шляху 
літературного розвитку, допомогла розкрити причини опозицій-
ності західноєвропейському модернізмові та здійснити перекон-
ливий системний аналіз української художньої прози і літера-
турної критики кінця ХІХ – поч. ХХ ст. як процесу самоусві-
домлення українськими авторами самобутності національного 
літературного розвитку. Вагомим внеском у новітнє історико-лі-
тературне тлумачення стало вивчення національної суті онов-
лення української прози на межі століть у неоромантичних, ре-
алістичних, бароково-готичних, психологічно-прозових, імпре-
сіоністичних, експресіоністичних тощо творах О.Кобилянської, 
М.Коцюбинського, С.Васильченка, В.Стефаника, В.Винниченка, 
О.Турянського, Н.Кобринської та ін.

10. Навіть без ширших теоретичних експлікацій, методоло-
гічна позиція Л.Сеника виписана доводі докладно. Виразним є за-
корінення автора в націоцентричну проблематику, його вирізняє 
також власне чітке розуміння національної ідентичності стосовно 
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художньої літератури. Інтердисциплінарне історико-естетичне та 
націологічне прочитання українського роману 20-х років ХХ ст. 
як антиімперського “роману опору” спонукає говорити про ефек-
тивність інтерпретаційної моделі Л.Сеника. Проаналізована мо-
нографія дозволяє доповнити те розуміння дискурсу національної 
самобутності, яке можемо помітити в інших його студіях. Зокрема 
важко не погодитися з тим, що “поняття ідентичності захоплює 
різні сфери діяльності народу (на ції), як матеріальні так і духов ні”, 
і, “в кінцевому наслідку, має естетичний вияв”. А також з певною 
(як і в інших авторів, передусім у С.Андрусів) універсалізацією 
націо наль ної тотожності: “…втра та національної ідентичності є 
загрозою для існування не тільки літератури як елемента повно-
цінного національного духу, а й нації, бо з втратою літератури 
почнеться обмеження функцій національної мови, а відтак і зруй-
нування нації”. На матеріалі творчості М.Хвильового, М.Івченка, 
В.Підмогильного, В.Винниченка, М.Йогансена, Г.Шкурупія та ін. 
досліднику вдалося поглиблено окреслити різні жанрові форми 
роману “розстріляного відродження” – політичний роман, психо-
логічний роман, утопічний роман, лівий роман тощо – як “україн-
ської прози трагічної свідомості”.

11. Попри певні недоліки та суперечливі моменти, дослідни-
ку вдалося переконливо показати на прикладі української прози 
40-50-х рр. ХХ ст. одну із найважливіших функцій художньої літе-
ратури – “утвердження етнічної, національної ідентичності того 
народу, до якого ця література належить” [158, с.317]. Переконли-
вим є виявлення автором націотворчих смислів письменства до-
сліджуваного періоду: експліцитних, відвертих в еміграційних ав-
торів (Л.Мосендз, Т.Осьмачка, Д.Гуменна та ін.) та імпліцитних, 
прихованих у творчості радянських письменників (О.Довженко, 
М.Стельмах та ін.). Осмисливши значний обсяг націологічно 
центрованої літератури, Ю.Мариненку вдалося вибудувати якщо 
й не у всіх деталях бездоганний, то доволі продуктивний мето-
дологічний підхід системологічного типу. Його методологічна 
модель хоча й не містить оригінальних теоретичних експлікацій 
національної ідентичності, базуючись на досвіді попередників, 
зате демонструє доволі високу практичну ефективність на рівні 
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безпосереднього літературознавчого аналізу. Ще одним доказом 
цього може бути підсумкове судження в монографії: “У цілому 
вектор національної ідентичності став для вітчизняної літератури 
середини ХХ ст. потужним об’єднувальним чинником. Роз’єднане 
політичними кордонами українське письменство цього періоду 
зуміло створити свій текст, свою художню цілість, яка здатна по-
долати всі бар’єри, набудовані антиукраїнською державою” [158, 
с.325]. У контексті “націєтворчої місії літератури” Ю.Мариненку 
вдалось осягнути специфіку генези української прози, її тематич-
них, жанрово-стильових та історіософічних концепцій.

12. Глибоке закорінення О.Вертія в дискурс національної 
ідентичності дозволив йому не лише в народознавчому та фоль-
клористичному ключі конкретизувати власне літературознавче 
розуміння української самототожності, не лише вибудувати оригі-
нальну інтердисцплінарну методологічну базу, а й дати переконли-
вий із мінімумом суперечливих моментів аналіз одного з найваж-
ливіших призначень вітчизняної літератури 70-90-х років ХІХ ст. 
– “утвердження народних основ духовності найширших суспіль-
них верств і прошарків, формування на цьому ґрунті національ-
ної свідомості та українського укладу всіх виявів життя нації” [32, 
с.420]. Дослідник, через простеження художньо-естетичного осво-
єння народного світогляду, вагомо конкретизує національні осо-
бливості становлення і розвитку української літератури в межах 
прозових та поетичних досвідів українських класиків: П.Куліша, 
І.Франка, І.Нечуя-Левицького, І.Карпенка-Карого, М.Старицького, 
М.Кропивницького, Панаса Мирного, Олени Пчілки, О.Кониського, 
Б.Грінченка та ін. Схожий націологічно вивірений спосіб інтерпре-
тації можемо спостерегти і в інших роботах цього автора, що за-
свідчує уже тривалий розвиток його концепції.

Аналіз усіх шести монографій дав можливість не лише пере-
свідчитися в ефективності застосування націологічної інтерпре-
тації стосовно української літератури від останньої третини ХІХ 
і до середини ХХ століття, а й також виявити авторські розуміння 
національної самобутності, окреслити методологічнний потенці-
ал студій та перевірити результативність його застосування в сен-
сі осмислення національної самототожності вітчизняного пись-
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менства. Так увиразнились характерні напрямки конструювання 
націологічної інтерпретації в історико-літературній галузі укра-
їнського постколоніального літературознавства. Здійснене дозво-
лило вивірити випрацювані істориками літератури методологічні 
моделі і теоретично систематизувати їх дискурси.

13. Порівняння й вивірення актуалізованого в українських 
дослідників дискурсу національної ідентичності з постколоні-
алістичною теорією виявили низку моментів. По-перше, оче-
видним постає, що українські автори передусім займаються ви-
вченням власної підколоніальної літературної спадщини ХІХ – 
ХХ століть. Лише у випадку студій С.Андрусів та Ю.Мариненка 
спостерігаємо вихід на в суті своїй уже власне пост- та антиколо-
ніальну творчість письменників української еміграції та діаспо-
ри. Вивчення польських літературних дискурсів у В.Моренця на 
експліцитному рівні загалом не містить антиімперських дослід-
ницьких інтенцій. Натомість постколоніальні автори велику ува-
гу приділяють висвітленню власне імперських літературних до-
свідів. По-друге, С.Андрусів, В.Моренець, Н.Шумило, Л.Сеник, 
Ю.Мариненко, О.Вертій у своїх працях не стільки поборюють 
імперські стереотипи (хоч і це робиться з різною мірою система-
тичності в кожній студії), скільки насамперед вивчають і в такий 
спосіб реставрують / конструюють посутні елементи національ-
ної самобутності власної літератури.

Власне в цьому аспекті націологічного утвердження моно-
графічні розвідки вітчизняних учених цілком (в більшості випад-
ків загальнометодологічного і суто літературознавчого плану) 
узгоджуються з відповідними елементами постколоніальних 
студій. Насамперед йдеться про те, що у всіх шістьох авторів по-
няття національної самотожності є ключовим і осмислюється на 
ґрунтовному теоретико-методологічному рівні. Особливо деталь-
но й широко це питання висвітлено в дослідженнях С.Андрусів, 
В.Моренця, Н.Шумило. Сюди ж можемо віднести і критику ім-
періалізму та космополітизму, й утвердження націоналізму, і на-
ціотворчість літератури, і здатність красного письменства про-
тистояти колоніалізмові, і виявлення авторів, що колаборують з 
імперською владою і та ін.
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Узагалі, з точки зору постколоніалізму, стає очевидним, що 
саме дискурс національної ідентичності – залежне від національ-
ного світогляду систематичне висловлювання, що стосується 
осмислення й формування національної самобутності окремого 
індивіда (“Я”) та цілого народу (колективного “Я”) – допомагає 
осягнути дослідникам сутнісні, в підколоніальний період забо-
ронені риси української літератури, окреслити більш перекон-
ливий культурно-історичний контекст та вибудувати більш гли-
бокі, часто інтердисциплінарні, методологічні бази, що, на наш 
погляд, безумовно, об’єктивізує процес пізнання. Водночас саме 
з позицій постколоніалістичного досвіду з достатньою мірою об-
ґрунтованості можна довести вивіреність, аргументованість до-
слідницьких висновків, що всі разом стосуються націологічно-
го осмислення майже столітнього періоду розвитку української 
літератури: від 70-х років ХІХ – до 50-х років ХХ ст. Здійснені 
спостереження дозволяють розглядати тип наукового мислення, 
репрезентований у досліджуваних монографіях, як приналежний 
саме до постколоніалістичного систематичного (чи регульовано-
го) міркування. Крім того, здійснене постколоніалістичне пояс-
нення дозволяє помітити з точки зору дискурс-аналізу валідність, 
внутрішню цілісність досліджуваних текстів, тобто ствердити, 
що використовувані філософські засновки, теоретичні вимоги і 
методології є загалом цілісним, несуперечливим (окрім незна-
чних деталей) гносеологічним комплексом передусім з точки 
зору постколоніальної теорії.

14. Виявлення понад двох десятків системотворчих елементів 
– концептуальних принципів – та ще більше системоутворених 
як складових гіпотетичної теоретичної моделі дозволяє осягну-
ти евристичний потенціал отриманого теоретико-методологічно-
го досвіду в загальному дискурсивному плані. Відштовхуючись 
від спекулятивної думки Джонатана Каллера, можемо говорити 
про націоцентричну літературознавчу рефлексію, міркування 
про процес наукового мислення, дослідження категорій, які ми 
використовуємо, дошуковуючись до сенсу різноманітних літера-
турних явищ. Але що дає запропонована українська націологічна 
модель чи модель теорії національної ідентичності в контексті 
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самого постколоніалізму, які його методологічні питання дозво-
ляє розв’язати? Повноцінну відповідь на це питання, очевидно, 
можна буде дати після численніших студій дискурсу національної 
ідентичності та вибудування верифікованіших моделей. Однак 
уже тепер очевидними є принаймні дві речі.

По-перше, можлива ефективність української націологічної 
моделі проявляється в тому, що за її допомогою досить успішно 
долається низка постколоніалістичних апорій. Йдеться про знят-
тя методологічного конфліктування понять, які призводять до 
певної еклектичності, внутрішньої суперечливості цієї інтерпре-
таційної стратегії: постколоніальність / антиколоніальність, на-
ціоналізм / космополітизм, націоцентризм / мультикультуралізм 
та ін. Зняття це відбувається шляхом аргументованої критики 
українськими дослідниками імперсько-універсалістичних, кос-
мополітично-мультикультуральних та постструктуральних тощо 
елементів й утвердження націологічного (націоцентричного) ва-
ріанта постколоніальної критики як більш відповідного худож-
ньому, культурному та історичному досвідові буття того чи іншо-
го народу. Роль дискурсу національної ідентичності тут ключова, 
оскільки літературне та наукове утвердження духовно-історичної 
самобутності будь-якої нації знімає гносеологічну суперечність 
між імперським (як антинаціональним) чи космополітичним (як 
безнаціональним) та національним на користь саме останнього. 
По-друге, постімперський український літературознавчий дис-
курс, в основу якого покладена теорія національної ідентичнос-
ті, може стати надійною доказовою базою і для випрацювання 
вивіреного, власне українського варіанта постколоніалістичного 
методу, і для можливого уточнення теорії та методології постко-
лоніальних студій у світовому, міжнародному масштабі.

При цьому досліджувана дискурсивна модель може бути роз-
глянута, в дусі епістемології Томаса Куна, як парадигма – одна із 
складових процесу постколоніальної наукової революції.

Можемо цілком обґрунтовано стверджувати, що отримана 
на базі аналізу історико-літературних досвідів українських авто-
рів літературознавча модель теорії національної ідентичності є 
цілком новітньою парадигмою – націоцентричною моделлю по-
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стколоніалістичної інтерпретації художньо-літературної дій-
сності. Ця модель з’являється як логічний наслідок виявлення та 
осмислення пострадянськими дослідниками в українській літе-
ратурі останньої третини ХІХ – середини ХХ століть художньо 
вираженого сенсу національного буття, аксіологізованих вислов-
лювань та образів, що конструюють національну реальність та 
мовно-ейдологічних систем, спрямованих на вираження і сфор-
мування національної самототожності українського народу, його 
світогляду, власного образу світу. Тому й, крізь призму отриманої 
теоретичної моделі, отримуємо можливість розгляду історії лі-
тератури як дискурсу національної ідентичності, як історії на-
ціональних ідей, смислів чи націоцентричної суспільної думки 
(світогляду) та естетичних форм їх вираження.

Навіть наше пропедевтичне, а тому часткове і вузькопроблем-
не, історіографічне дослідження дозволяє зробити певні метадис-
курсивні екстраполяції. Окреслені в нашій роботі структурні еле-
менти, приклади практичного застосування та теоретико-методо-
логічний потенціал дискурсу національної ідентичності далеко 
не вичерпують націологічно-герменевтичної проблематики, од-
нак вони засвідчують існування низки моментів, що можуть мати 
концептуальне значення для розвитку новітнього українського лі-
тературознавства в наступних історико-літературних, літератур-
но-критичних та теоретичних студіях. 

Насамперед, ідеться про можливість подолання за допомо-
гою дискурсу та теорії національної самобутності низки кризо-
вих епістемологічних явищ у гуманітарних науках, що отримали 
загальні назви “вичерпаності літератури” та “кінця теорії”. На-
справді ж, як слушно твердить Едвард Касперський, ми маємо 
справу із вичерпанням “лише деяких течій” мистецтва слова і 
лише деяких “модерністських теорій”138 (очевидно, не лише мо-
дерністських139). Справжня теорія завжди спроможна до оновлен-
ня шляхом “наукових революцій” (Т.Кун), спроможна прийняти 

138 Касперський Е. Література. Теорія. Методологія / Е.Касперський // Літе-
ратура. Теорія. Методологія: [пер. з польськ. С. Яковенка / упор. і наук. ред. 
Д.Уліцької]. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С.27 – 28.
139 Регг М. Кінець французького стилю: структуралізм і постструктуралізм у 
американському контексті / М.Регг // Слово і Час. – 1996. – № 4-5. – С.42–54.
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новітні виклики і зміни, спроможна дати відповіді на методоло-
гічні питання, що виникають у нові періоди розвитку тієї чи іншої 
культури, зокрема й художньої чи наукової. Дискурс національної 
самототожності, як показує приклад українського постколоніаль-
ного літературознавства, може стати могутнім фактором такого 
теоретико-методологічного оновлення. 

Інший момент стосується вужчої наукової перспективи. 
Ідеться про цілком доступну можливість розбудови верифікова-
ної теорії національної ідентичності на базі типологічно схожих 
до проаналізованих дискурсу української самості та гіпотетичної 
теоретичної моделі. Теорії, яка б могла лягти в основу постання 
продуктивного літературознавчого методу інтерпретації (наці-
ологічного, націоцентричного чи націософського). Насамперед 
ідеться про можливість розбудови такого методу в межах україн-
ського постколоніалізму, оскільки, як слушно зауважив Григорій 
Сивокінь, “перехід у стадію постколоніалізму для української лі-
тератури” насамперед означає “повернення до національної іден-
тичності, раніше, м’яко кажучи, непохвальної” 140. Це ж судження 
видається правомірним і щодо новітньої української науки про 
літературу, зокрема історії рідного письменства: “Цілком можли-
во, що однією з пропозицій щодо методології нової історії україн-
ської літератури стане її, історії, національна ідентифікація, тобто 
еволюція естетичного самоусвідомлення національної тотожнос-
ті українців у європейському й світовому оточенні” 141.

І нарешті останній важливий момент стосується загальносві-
тової культурно-історичної ситуації, що має безпосередній вплив 
на формування сучасної української культури. Йдеться про гло-
балізацію, нівеляційність якої в духовній сфері сумно відома. “У 
сучасному світі, – зазначає з цього приводу Іван Дзюба, – мож-
ливості культурного обміну небачено зростають, але реально 
культурні впливи, як і інформаційні, досі залишаються однобічно 
спрямованими, а їхній пресинговий характер суперечить самій 
140 Сивокінь Г.М. “Постколоніалізм” в сучасній українській літературі: симпто-
ми, тенденції, явища / Г.М.Сивокінь // Сивокінь Г.М. У вимірах сприймання. 
Теоретичні проблеми художньої літератури, її історії та функцій. – К.: Фенікс, 
2006. – С.97.
141 Сивокінь Г. Сучасність української літератури в історичній перспективі / 
Г.Сивокінь // Слово і Час. – 2001. – № 1. – С.26.
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природі здорових культурних взаємин. (…) …за умов масової 
експансії, форсованого тиску суспільства засвоюють не культур-
ний продукт, а його ерзац; примітивніше, а не досконаліше, низь-
ке, а не високе. Цей бачимо нині: в усі закутки світу проникають 
некращі зразки т. зв. «масової культури» і некращі стандарти т. 
зв. «американського способу життя». Культурна багатоманітність 
людства поставлена під загрозу, а багатоманітність – це спосіб 
буття культури” 142. Віталій Дончик прямо окреслює низку спо-
ріднених явищ – “глобалізм, пост (чи нео) колоніалізм, постмо-
дернізм” – як “пастки”, бо “йдеться про цілком конкретні і прак-
тичні речі, зазіхання або й відвертий замах на життя національ-
них культур, з одного боку, космополітичної ідеології, з другого 
– культурного імперіалізму”. Але й вихід із цих “пасток” цілком 
можливий, і лежить він, на думку вченого, передусім у сфері на-
ціональної ідентичності: “Після радянських десятиліть нищення 
й вихолощення національних сутностей і домінант чимало пред-
ставників сучасної української гуманітарної науки приходять до 
усвідомлення – на рівні світоглядного переконання, – що основа 
основ історико-літературного (і теоретичного!) дискурсу – вива-
жена національна стратегія, яка категорично протистоїть відки-
данню Традиції, руйнуванню попереднього духовно-культурного 
досвіду, нав’язуванню маргінальних ширвжиткових вимірів і прі-
оритетів” 143. У цьому плані дискурс національної ідентичності, 
допомагає не лише долати новітні антинаціональні глобалізаційні 
загрози у сфері літератури та літературознавства, а й сприяє “уко-
ріненню” (С.Вейль) новітнього художнього та наукового мислен-
ня й висловлювання в надійний ґрунт національної духовної тра-
диції, у животворні глибини українського буття.

Таким чином, можемо стверджувати, що поглиблений аналіз 
історико-літературних праць С.Андрусів, В.Моренця, Н.Шумило, 
Л.Сеника, Ю.Мариненка, О.Вертія дав можливість окреслити 
продуктивність застосування націологічної інтерпретації сто-
совно української літератури. Саме інтегрування дискурсу наці-
142 Дзюба І. Глобалізація і майбутнє культури / І.Дзюба // Слово і Час. – 2008. – 
№ 9. – С.27.
143 Дончик В. Якщо з позицій національних і конструктивних (нотатки з приво-
ду) / В.Дончик // Слово і Час. – 2008. – № 9. – С. 32 – 33.
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ональної ідентичності допомогло українським історикам літера-
тури досягнути важливих наукових результатів: чіткіше і вмоти-
вованіше періодизувати розвиток українського письменства від 
70-х років ХІХ до 50-х років ХХ ст.; глибше проінтерпретувати 
велику кількість творів українських авторів у межах цього пері-
оду; виявити націоохоронні функції в межах низки літературних 
жанрів, стилів та напрямів; увиразнити іманентні та запозичені 
літературні риси; простежити національну сутність процесів ху-
дожнього новаторства, літературного діалогу, опору імперському 
режимові тощо; окреслити тематичні та жанрово-стильові риси; 
виявити специфіку художньо-естичного освоєння народного сві-
тогляду та ін. Так було увиразнено характерні напрямки констру-
ювання націологічної інтерпретації в історико-літературній сфері 
українського постколоніального літературознавства. 

Використовуваний українськими авторами дискурс націо-
нальної ідентичності об’єктивізує процес історико-літературного 
пізнання і дає можливість прийти до більш достовірних літерату-
рознавчих висновків. Стає очевидно, що літературознавчий дис-
курс національної ідентичності в українській постколоніальній 
науці про літературу продуктивно розвивається, має відчутні здо-
бутки і є одним із найперспективніших напрямів новітньої істо-
рико-літературної інтерпретації.
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