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ВСТУПНЕ СЛОВО

У системі фахової підготовки словесника одне з пріоритетних 
місць належить теорії, методиці й технології аналізу літературного 
твору. Адже головне завдання філолога якраз і полягає в тому, щоб 
уміти професійно, на належному науковому рівні витлумачити й 
об’єктивно оцінити словеснохудожній твір.

На жаль, значна частина студентів філологічних факультетів 
і вчителівсловесників аналізувати художній твір не вміє або ж 
має надто слабкі навички роботи з текстом. Причому це невмін
ня утворює замкнене коло: від студента до вчителя, від учителя 
до учня, який у свою чергу стане студентом. У школі аналіз ча
сто підміняється переказом тексту, а у вузах викладач здебільшого 
пропонує готовий аналіз програмного твору або ж на семінарських 
і практичних заняттях, замість аналізувати твір, студенти обгово
рюють опрацьовані критичні матеріали. Тому панівними стають 
шаблон і рутина, несамостійність мислення, пряма залежність від 
оцінок критики (значна частина з яких є вочевидь застарілими).

Мета курсу — навчити студентів поглибленому аналізуінтер
претації літературного твору, підготувати їх до самостійної роботи. 
Без засвоєння цих знань, умінь і навичок філолог є практично не
підготовленим до найважливішого елементу своєї фахової роботи.

Завдання:
1) Узагальнити й поглибити на вищому теоретичному рівні ві

домості про художній твір як системно організовану цілісність.
2) Ознайомити з основними методологічними принципами, 

методами і прийомами тлумачення художнього тексту.
3) Опанувати основи методики системноцілісного аналізу як 

найбільш адекватного природі літературного твору.
4) Засвоїти технологію аналізу твору в його родовій і жанровій 

специфіці.
5) Ознайомити з основними досягненнями сучасної зарубіжної 

і вітчизняної літературознавчої думки в царині аналізу літератур
ного твору.

Предметом розгляду є визначальні питання аналізу художнього 
твору. 

У виборі прикладів та ілюстративного матеріалу будуть акцен
товані і загальновідомі твори, що входять до шкільної програми, і 
твори менш відомі, що, у свою чергу, розширить (окрім теоретич
них) знання студентів з курсу історії української літератури.
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1. СПЕЦИФІКА ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОГО АНАЛІЗУ

1.1. Основні літературознавчі процедури: 
аналіз, синтез, оцінювання

Пізнання літературного твору — складна і багатовимірна діяль
ність, яка охоплює ряд етапів:

1) у класичній методиці аналізу передує підготовка до сприй-
мання художнього твору. 

Як правило, підготовчий етап дослідницької діяльності охоплює 
встановлення зв’язку з раніше прочитаними творами автора; до
кладне ознайомлення з його біографією та історичною епохою, в 
якій відбувалося написання твору і відображеною в ньому; пошук 
інформації про історію написання твору, його публікацію, інсце
нізацію, екранізацію, музичну інтерпретацію тощо. Також варто 
простудіювати теоретиколітературну, філософську інформацію, 
що сприятиме дослідженню. Щодо необхідності попереднього 
вивчення критичних статей, істориколітературних праць є різні 
думки: прихильники такого підходу стверджують, що це розши
рює рецептивний контекст; їх опоненти переконані, що раніше 
сформульовані судження й оцінки тяжіють над усією аналітичною 
роботою дослідника; 

2) безпосереднє сприймання твору. 

Сприймання літературного твору — динамічний процес, який пе-
редбачає особистісне прочитання, інтерпретацію, мікроаналіз тво-
ру читачем.

Основна умова ефективного аналізу — досконале знання тек
сту. Тому художній твір прочитують щонайменше двічі. 

Перше (первинне) читання має на меті ознайомлення з текстом, 
формування загального уявлення про його зміст. На цьому рівні 
читач здебільшого звертає увагу на події (рівень змісту). Читан
ня — специфічний процес, який передбачає співтворчість автора і 
читача: автор веде читача, відкриваючи йому глибини свого світо
розуміння і світовідчуття; читач, залежно від індивідуальнопсихо
логічних особливостей, культури читання, життєвої ситуації, фор
мує особистісне враження про твір. 

Поглиблене сприймання художнього твору відбувається в про
цесі повторного читання — вибірковосистематизованого (від ча
стин до цілого) ознайомлення з текстом. Без перечитування не 
можна збагнути всю глибину художнього твору. Повторне, повіль
не, аналітичне читання розширює враження про твір, він сприй
мається як єдине ціле, виразніше відчувається його своєрідність;

3) власне аналіз. 

Аналіз (від д.-гр. — розклад, розчленування) — шлях (спосіб) пі-
знання, за якого предмет чи явище розчленовуються на складники, 
результатом чого є нові знання про них. 

Це необхідний ступінь будьякого наукового осягнення: не зна
ючи, як структурується складно організоване ціле, не можна зро
зуміти його внутрішніх закономірностей і смислу. Аналіз також 
передбачає порівняння, яке забезпечує з’ясування подібних ознак, 
та класифікацію — розподіл предметів, явищ на певні групи за на
явними ознаками. Аналізуючи, людина абстрагує, порівнює, доки 
не отримує достатнього матеріалу для синтезу. 

Дослідники розрізняють наступні різновиди аналізу — якісний, 
кількісний, порядковий.

Літературознавчий аналіз полягає в розчленуванні цілісного ху
дожнього твору на компоненти й елементи; розгляді кожного з 
них відокремлено та у взаємозв’язках для осягнення своєрідності 
твору. При цьому дослідник усвідомлює, що художній твір багат
ший, аніж сума елементів, з яких складається. Він є складною 
функціональнорухомою системою зв’язків, у якій кожний еле
мент органічно взаємодіє з іншими, впливає на них і у свою чергу 
відчуває їх сукупний вплив, набуваючи ваги й значення, яких він 
не має у своєму обособленому вигляді. 

Під час умовного розчленування твору на складники (тема, мо
тив, художня ідея, пафос, композиція, сюжет, конфлікт, жанр, об
разна система, художня деталь, мова твору тощо) необхідно завжди 
мати на увазі його цілісність, адже кожний елемент літературного 
твору функціонує лише в системі, в органічних зв’язках і взаємодії 
з іншими елементами. Таким є головне правило літературознавчого 
аналізу.

Структурно аналітична робота над літературним твором перед
бачає:
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6. Нюся. 
7. Тамара Василівна (Мусінька). 
8. Лука Гнідий — її чоловік. 
9. Максим — їх син. 
10. Зоська.
11. Рита. 
12. Вигорський.
13. Світозаров

4. Лабіринтна структура
У великих епічних творах взаємозв’язки  між персонажами мо

жуть бути надзвичайно заплутаними. У такому випадку доречно 
вести мову про лабіринтну структуру. Прикладом таких зв’язків 
є рома н Наталки Сняданко «Гербарій коханців». Тут маємо три
надцять персонажів, яких в’яжуть між собою — попарно чи група
ми — найрізноманітніші нитки. 

1. Ірина.
2. Її батьки.
3. Бабуся Ірини і її сусідка Раїса Леонтіївна.
4. Орест (коханець Ірини).
5. Олена (дружина Ореста).
6. Степан і Петро (сини Ореста й Олени, у різний час — кохан

ці Ірини).
7. Батьки Ореста.
8. Лесь Петрович — батько Олени.
9. Мати Олени.
10. Тета Амалія — зведена сестра Орестової бабусі, чий щоден

ник читала Ірина.
З огляду на складність схему малювати не потрібно.

5. Циклічна структура
Про циклічну структуру ведемо мову тоді, коли розвиток подій 

у творі нагадує коло і у фіналі персонаж (чи група персонажів) 
повертається до вихідної точки. Найпростіший випадок — снови
діння: героєві щось сниться, він проки дається і переконується, що 
все лишилося таким, як було. Другий випадок циклічної структу
ри — чари: зачарована красуня спить двісті років, герой будить її 
поцілунком; герой блукає у подобі ведмедя (чи іншого звіра), по ки 
з нього не знімуть чарів. Так побудовано один із перших романів 

європейської літера тури — «Метаморфози» Апулея. Через помил
ку служниці, яка взяла у своєї господині не ту чудодійну масть, 
Люцій блукає в образі віслюка, лише згодом чари скасовано і він 
знову стає людиною. На нерозрізненні людиною сну і реальності 
побудована т.зв. онірична література: відомий із «Тисяча і одної 
ночі» сюжет про каліфа на годину, «Життя це сон» Кальдерона де 
ля Барки. У реалістичному творі розвиток подій також може при
вести персонажа до вихідної точки. Наприклад, структуру «Дон 
Кіхота» М. де Сервантеса можна уявити у вигляді подвійного кола:

      1. Перший виїзд  
         Дон Кіхота

      2. Другий виїзд  
         Дон Кіхота

5.1.5.	Аналіз	оповідної	композиції
У художній літературі наявні різні способи оповіді. Їх також не

обхідно проаналізувати. Найбільш глибоко закорінений і пред
ставлений різновид — абсолютна дистанція між персонажами і 
тим, хто про них розповідає. Оповідач (або розповідач) ставиться 
до предмету розповіді з непорушним спокоєм, йому відоме все 
(дар «всезнання»). Такий образ надає твору відтінок максимальної 
об’єктивності. Але дистанція між оповідачем і дійовими особами 
актуалізується не завжди. Про це свідчить антична проза: у романах 
«Золотий віслюк» Апулея і «Сатирикон» Петронія персонажі самі 
розповідають про побачене і пережите. У таких творах виявляється 
погляд на світ, який не має нічого спільного із т.зв. «епічним сві
тоглядом». У літературі ХІХ — ХХ ст. переважає суб’єктивна мане
ра викладу. Оповідач дивиться на світ очима одного з персонажів, 
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переймаючись його думками і враженнями, при цьому застосову
ється невласнепряме мовлення, завдяки цьому голоси оповідача 
і персонажа зливаються. Поєднання точок зору оповідача і пер
сонажів у літературі XIXXX ст. зумовлене зростаючим художнім 
інтересом до своєрідності внутрішнього світу людей, а головне — 
розумінням життя як сукупності різних світоглядів і засадничих 
орієнтацій. А.Ткаченко вказує на залежність позиції носія викладу 
від родової природи твору: «Важливу роль у визначенні родової 
домінанти певного тексту відіграє також позиція носія викладу: 
зовнішня, деміургічна позиція «над усім» характерна для епічного 
родового зв’язку; внутрішня щодо дії та героя — для ліричного; 
позиція зацікавленого свідка — для драматичного» [106, с.65].

Існує кілька форм і типів оповіді. Дві основні форми — це опо
відь від першої і від третьої особи. Кожну з них застосовують із 
різною метою3, але загалом можна сказати, що оповідь від першої 
особи посилює ілюзію достовірності й акцентує увагу на образі 
оповідача; автор тут майже завжди «ховається», і його нетотож
ність оповідачеві виявляється найчіткіше. А форма третьої особи 
дає авторові більшої свободи у веденні оповіді, вона є естетич
но нейтральною, за її допомогою можна досягати різних художніх 
ефектів. Різновидом оповіді від першої особи є імітація у худож
ньому творі щоденників, листів чи інших документів. Особлива 
форма оповіді — невласнепряма мова. 

Залежно від того, наскільки виражена мовна манера оповідача, 
розрізняють кілька типів оповіді. Найпростіший — т.зв. нейтраль-
на оповідь, побудована за нормами літературної мови, що ведеться 
від третьої особи, причому оповідач неперсоніфікований. Оповідь 
витримана в основному у нейтральній стилістиці, а мовна манера 
не акцентована. У цьому випадку можна припустити, що манерою 
мислення і мовлення, концепцією дійсності оповідач максималь
но близький до автора.

Інший тип — оповідь, витримана у більш чи менш вираженій 
мовній манері, з елементами експресивної стилістики, своєрідним 
синтаксисом тощо. Якщо оповідач персоніфікований, то мовна 
манера оповіді зазвичай так чи інакше співвідноситься з рисами 
його характеру. У цьому випадку теж можлива максимальна близь
кість оповідача й автора, але відповідності між їхніми позиціями 
можуть бути, поперше, дуже складні й багатопланові, подруге, 
можливі випадки, коли оповідач — прямий антипод автора.
3 Докладніше про це йшлося у четвертій темі.

Наступний тип — оповідь-стилізація, з яскраво вираженою мов
ною манерою, в якій зазвичай порушуються норми літературної 
мови. Стилізація — це навмисна орієнтація автора на стиль, який 
раніше побутував у художній словесності, відтворення його рис і 
властивостей. Так, в епоху романтизму письменники нерідко пи
сали твори, наслідуючи дух і манеру фольклорних жанрів. Стилі
зації, що відроджують віддалені від сучасності літературні манери, 
характерні для низки письменників XX ст. У цьому контексті вар
то пригадати роман Ю.Липи «Козаки в Московії». В епоху сим
волізму стилізації нерідко розцінювали як домінанту сучасного 
мистецтва. У третьому типі розрізняється важливий і цікавий різ
новид — казання (рос. «сказ»). На відміну від стилізацій і пародій, 
казання зорієнтоване на нелітературне мовлення: усне, побутове, 
розмовне, запозичене, неавторське. Найважливіша, сутнісна риса 
сказання — настанова на відтворення розмовного монологу геро
яоповідача, імітація «живої» розмови, яка нібито народжується в 
цю хвилину, тобто в момент її сприйняття. Казання повертає твір 
у світ живого мовлення, звільняє від звичних літературних умов
ностей, а головне — більшою мірою, аніж традиційна оповідь, при
вертає увагу до носія мовлення, виводячи на передній план його 
фігуру, голос, притаманну йому лексику і фразеологію. Яскравий 
приклад сказання — «Вечори на хуторі поблизу Диканьки» М.Го
голя, роман Є.Гуцала «Позичений чоловік». Діапазон змістових 
функцій цього різновиду оповіді широкий: тут можуть висміюва
тися вузькість і «клішованість» свідомості обивателя, але частіше 
відображається і поетизується світ людей, близьких до традицій 
народної культури: їх дотепність, гострий розум, своєрідність і ви
разність мовлення. Казання надало можливість заговорити людині 
з народу [Див.: 122, с.252].

Під час аналізу оповідної стихії твору першорядну увагу слід 
приділяти, поперше, всім різновидам персоніфікованих оповіда
чів, подруге, оповідачеві, що має виражену мовну манеру (третій 
тип), і потретє, такому, чий образ зливається з образом автора.

У більшості випадків навіть у великому обсягом творі витриму
ється одна оповідна манера, але це необов’язкове правило, тому 
потрібно враховувати можливість непомітної зміни оповідної ма
нери. Такий композиційний засіб заслуговує на якнайпильнішу 
увагу. Про твори (романи або великі за обсягом повісті), де маємо 
кількох «ягероїв», кожен із яких веде розповідь від свого імені, 
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танина, антиципація (символ, віщий знак, добра або лиха 
прикмета, пророцтво, онірична антиципація у формі віщого 
сну, алюзійна антиципація, позаконтекстуальна, передчуття, 
пересторога тощо;

 y схарактеризуйте позафабульні елементи:
 � види описів і їх характеристика (характеризувати стис

ло – як елементи композиції), 
 � типи і функції авторських відступів (ліричні, філософ

ськоморалістичні, публіцистичні, історичні та ін.); 
 � чи є у творі вставні епізоди, яка їх роль у творі, 
 � місце і функції позасюжетних елементів у літератур

ному творі.

6. Аналіз власне мовної форми:
 y аналіз власне словесної форми

 � фоніка,
 � графічне оформлення тексту,
 � лексика і стилістика,
 � тропіка,
 � синтаксис;

 y мовна характеристика персонажів,
 y аналіз викладової форми.

7. Аналіз жанрової форми:
 y рід,
 y вид,
 y жанр (обґрунтувати визначення, вказати на традиційність/

новартоство жанрової форми).

8. Зразком якого літературного напрямку, течії є твір (обґрунту
вати).

9. Підсумок: 
 y особливості рецепції твору (оцінки критиків і літературоз

навців),
 y загальний висновок про мистецьку вартість твору,
 y які функції він виконує? 
 y місце твору в доробку митця та істориколітературному про

цесі.

СХЕМА АНАЛІЗУ ЛІРИЧНОГО ТВОРУ

1. Реально-біографічний і фактичний коментар. Історія написан
ня і видання твору.

2. Інтерпретація «ідейного» змісту:
 y визначити й схарактеризувати провідний мотив,
 y допоміжні мотиви,
 y вказати на домінантний пафос (емоційне забарвлення, по

чуття, виражені у вірші), інші форми пафосу.

3. Характеристика «художнього світу», визначити й схарактери
зувати ключові образи твору, розподіливши їх за групами:

 y ліричний герой, персонажі, схарактеризуйте форми присут
ності «автораоповідача»,

 y пейзажі, 
 y речі, 
 y емоції, 
 y абстрактні поняття.

4. Характеристика віршової «композиції»:
 y специфіка образно-тематичної композиції твору, визначити її тип 

(зіставлення і розвиток основних словесних образів: за подібністю; 
за контрастом;  за суміжністю;  за асоціативним зв’язком; розвиток і 
трансформація центрального образу; логічний роздум),

 y схарактеризуйте елементи «зовнішньої» композиції: 1) заго
ловок твору (що він визначає: жанр, тему, головний тема
тичний образ, обставини, без яких зміст твору може бути не 
зовсім зрозумілим); 2) схарактеризуйте епіграф і присвяту 
(якщо вони є), 3) визначте характер зачину (яка його роль у 
підготовці читача до сприймання складної специфічної ін
формації твору); 4) своєрідність закінчення вірша, 

 y визначте, які композиційні прийоми використовує письмен
ник (повтор, посилення, протиставлення, монтаж), схарак
теризуйте їх.

5. Аналіз ліричного “сюжету”; якщо можна – визначте етапи його 
розвитку: 

 y вихідний момент у розвитку почуття; 
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 y розвиток почуття; 
 y кульмінація (можлива); 
 y резюме, або авторський висновок.

6. Схарактеризуйте власне віршову композицію:
 y вірші римований чи неримований, схарактеризуйте рими,
 y вірш строфічний чи не строфічний, визначте вид строфи,
 y визначте спосіб римування.
 y систему віршування, 
 y вид стопи, 
 y віршовий розмір тощо.

7. Проаналізуйте мовні засоби, які сприяють емоційному насна-
женню твору: 

 y фоніка: асонанс, алітерація, звуконаслідування тощо,
 y лексика: нейтральна, знижена і піднесена; застаріла лексика 

(архаїзми, історизми), неологізми; пароніми, омоніми, анто
німи, неологізми, професіоналізми, вульгаризми, арготизми 
тощо; 

 y тропи: порівняння, епітет, метафора, метонімія, синекдоха, 
евфемізм, перифраз, гіпербола, літота, алегорія, символ, ан
тономазія та ін.;

 y синтаксичні фігури: паралелізм; епіфора, анафора, кільце, 
плеоназм, тавтологія, полісиндетон, асиндетон, еліпсис, 
градація, риторичне запитання, риторичне звертання, рито
ричний вигук, риторичний оклик, риторичне заперечення, 
ампліфікація, інверсія, антитеза.

 
8. Схарактеризуйте жанрову своєрідність твору з урахуванням:
 y системи історично сформованих жанрів лірики (пісня, гімн, 

дифірамб, послання, ідилія, епіграма, ліричний портрет 
тощо),

 y а також традиційного тематичного поділу на пейзажну, інти
мну, релігійну, медитативну, громадянську лірику тощо.

9. Підсумок. Особливості рецепції твору. Оцінки критиків і літе
ратурознавців. Місце твору в доробку письменника, в українській 
поезії зазначеного періоду. 
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