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У пошуках відповіді на «примітивне» питання «що таке 
мистецтво» Богдан-Ігор Антонич висловив припущення: 
«мистецькі форми кожної епохи є неповторні, а одночас
но художні закони всіх часів до себе подібні» {1, 474]. 
З ’ясування природи естетичного творчого начала, дослі
дження універсальності процесів появи оригінальних ху
дожніх форм такими є фундаментальні засади психоло
гічної методології в літературознавстві. Поділяючи анто- 
ничеве застереження, що мистецтво (а відтак і науку про 
нього -  Н. Ш.) творять одиниці, а не напрями, спробуємо 
простежити безпосередньо авторські та інтертекстуальні 
міркування окремих представників мистецької та наукової 
сфери, аби з’ясувати наявність і концептуальну своєрід
ність вітчизняної думки про психологічну сутність поетичної 
творчості.

Психологічний підхід до художньої образності вперше 
набуває ознак системності у психолінгвістичній теорії 0 . По
тебні. Художню літературу він розумів передовсім і голов
ним чином «як певний спосіб мислення і пізнання» [2, 149].

Поділяючи арістотелевську думку про пізнавальне при
значення мистецтва, український вчений уточнював його 
міметичний характер: «мистецтво не є безпосереднє відо
браження природи в душі, а певне видозмінювання цього 
відображення» [2, ЗО]. І це видозмінювання (наслідувальне 
наслідування) завдячує суб’єктивним факторам -  «між тво
ром мистецтва і природою стоїть думка людини» [2, ЗО].
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Одна з фундаментальних засад системи мислення О. П о
тебні -  це ідея автора як творця мистецтва і водночас вла
сного «я» митця («поетичний твір є перш за все справа 
душі самого автора, є робота над його власним розвитком» 
[2, 129]). За влучним спостереженням І. Дзюби, однією з 
найважливіших думок Потебні є думка про те, що літера
турний твір виникає як акт самоусвідомлення творця (твір 
є «відповіддю на питання, що таке я»), як робота власного 
розвитку і самовдосконалення («творення образу є завер
шенням певного періоду розвитку душевного життя»). П о
гляди Потебні на мистецтво як на «орган самосвідомості» 
сформовані передовсім вітчизняною культурологічною 
спадщиною, а також переосмисленими в її контексті здо
бутками західноєвропейського Відродження, зокрема спо
відуваними К. Транквіліоном-Ставро-вецьким та Г. Ско
вородою ідеями самопізнання, морального самовдоскона
лення, «спорідненої» праці як умови виконання свого зе
много призначення. Розуміння Потебнею творчої праці як 
процесу об’єктивації «первісних даних душевного життя», 
а самого твору як «справи душі митця» засвідчує прина
лежність вченого до кордоцентричної традиції української 
культури, а точніше до символіко-антропоцентричного 
напряму «філософії серця». Відлуння ідей потебнянської 
концепції словесної творчості згодом стали відчутними в 
працях європейських мислителів, осібно, К. Ясперса, Г. Гус- 
серля, М. Гайдеггера. При цьому слід уточнити таке: якщо 
потебнянська концепція поетики та естетики слова має 
багато спільного з багатьма філософськими ідеями XX ст., 
то його теорія автора принципово відрізняється від моде
рних тенденцій розуміння суб’єктивності, зокрема від ек- 
зистенційних концепцій та феноменологічних ідей, за якими 
митці є передовсім посланцями богів. Поети, за М. Гайдег- 
гером, то смертні, які «відчувають слід минулих богів», 
продовжують «йти тим слідом» [7, 182]. Виявляючи 
«високий інтерес» до особи митця, визнаючи винятково 
суб’єк-тивний характер творчого процесу, Потебня не 
вважав художнє мислення винятковим, стверджуючи, що 
«діяльність поета є робота думки до певної міри дуже подіб
на до думки наукової» [3. 122]. І сама душа поета являла 
для Потебні високий інтерес своєю подібністю «нашій 
душі», душі читача. «Винятковість» особи митця вчений
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вбачав лише в тому, шо в ній більшою мірою сконцентро
вані ті елементи, якими володіє і сприймач його твору. Не 
в богоподібності, а в спорідненості з публікою вбачав По
тебня сутність поета, визнаючи разом з тим властиву йому 
пророчу силу, більше, ніж у звичайного смертного ося
вання», наслідком чого є поява водночас цілого ряду ти
пів, які не лише були прототипами, реальними поперед 
витвореними уявою митця, але й таких, що виникли за
вдяки художнім типам [2, 118]. Це гіпотетичне припущен
ня вченого має своє підтвердження в творчій практиці. 
Так, зокрема, Вал.Шевчук, зізнавшись в тому, що він лю
бить протопізувати сучасну прозу, тобто брати історіїо 
конкретної людини і на основі цієї «моделі» проектувати 
майбутнє художнього персонажа, засвідчив: «І от дуже 
часто в майбутньому житті прототипів насправді відбуває
ться те, що я домислив... І в деяких випадках мене навіть 
переймав жах» [4].

Та якщо започаткований О. Потебнею «лінгвістичний 
поворот» ( М. Зубрицька) у філософії і теорії літератури 
ХХст. помічено і визнано науковим світом, то внесок вче
ного у розгадку потаємності процесу появи мистецького 
феномена ще не став предметом серйозного наукового 
дослідження. Не обожнював творчої праці митця й І. Фран
ко, доводячи, що «поет в значній мірі чинить те саме, що 
природа» [5, 107]. Навіть коли митець фантазує, вигадує 
щось неймовірне і неправдоподібне, нічого дивного в 
цьому Франко не вбачав, пояснюючи примхливість 
«писательської методи» психофізіологічними закономір
ностями сонних візій, сновидінь. Це, ясна річ, не є від
криттям Франка -  подібність художньої творчості із сно
видіннями помітили задовго до нього і це питання зали
шається актуальним і в кінці XX ст. То чи сказав з цього 
приводу український філософ своє власне слово?

Нагадаємо, засновник психоаналізу, а  відтак . психо
аналітичної критики 3. Фрейд 6 грудня 1906 року виголо
сив доповідь «Поет і фантазування», в якій не оминув пи
тання «стосунку фантазії до сну». Подібність фантазуван
ня, які Фрейд називав «снами-серед-білого-дня-мріями» 
до сновидінь базується на тому, що рушійними силами і 
фантазій і снів є невдоволені бажання, зокрема такі, яких 
людина соромиться, які мусить приховувати сама від себе
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рійського вченого кожна окрема «фантазія -  це, з одного 
боку, ...коректура невдоволеної дійсності», а з іншого 
«передумова неврозу чи психозу» [6, 87], то Франко «увесь 
секрет сили і багатства поетичної фантазії» побачив у зда
тності митця легко асоціювати ідеї, комбінувати такі обра
зи, «які в звичайній уяві тільки з трудом можна звести 
докупи» [5, 112]. Франкова концепція психології творчості 
розходиться з психоаналітичною теорією мистецтва і у 
визнанні за сонною фантазією не тільки репродуктивної, 
але й творчої здатності: «вона потрафить уявити нам такі 
образи, такі сцени і ситуації, яких ми в житті ніколи не 
бачили і не зазнавали» [5, 111]. Йдеться отже не про тво
рення з нічого, а про ту чудодійну здатність свідомості, 
яка «є здобутком довгого досвіду поколінь і кожного осіб- 
ника». Власну думку про «сю загадкову сторону поетичної 
творчості» Франко підтверджує посиланням на міркування 
М. Дессуара про «подвійне «я» і у процесі коментування 
тези вченого про верхню і нижню свідомість приходить до 
самостійних висновків щодо дії в художній творчості 
«великого закону непропащої сили» (щось подібне мало 
місце і в науковій практиці Потебні, -  у процесі тлума
чень ідей Вільгельма Гумбольта він зробив власні відкрит
тя, чимало з яких і досі не мають авторських прав).

Франкові ідеї та концепції психології творчості мають 
прямий перегук з теорією архетипів та колективної підсві
домості швейцарського психолога К, Юнга. Подібно до 
франкової настанови щодо «роздавлювання» естетичних 
основ поезії з урахуванням загальнопсихологічних основ, 
які мають рішучий вплив на процес поетичної творчості, 
Юнг у 1 половині XX ст. зауважує, що «теорія мистецтва і 
психологія потребуватимуть підтримки одна одної, і їхні 
принципи не будуть взаємно знищуватися» [7, 95]. Подіб
ність вступних «уваг» трактату Франка «Із секретів поети
чної творчості» та статті Юнга «Психологія та поезія» про
стежуються і в подальших міркуваннях вчених. Так, у за
пропонованому Юнгом принципі поділу художньоїтвор- 
чості на два вида -  психологічний та візіонерський -  за
лежності від первинної природи зображеного (справжність 
життєвого матеріалу чи загадковість візіонерського пере
живання) чітко просвічують визначені Франком критерії

життєвого матеріалу чи загадковість візіонерського пере
живання) чітко просвічують визначені Франком критерії 
розмежування снів аналітичних і символічних психологіч
ною основою перших є життєві враження, другі породжені 
афектами, чуттями, пристрастями). Проте ці дві точки зо
ру, ясна річ, не зливаються. Український вчений-митець 
намагається простежити зв’язок символіки сонних при
видів з психологічним станом людини і в цій здатності 
свідомості до символізування побачити одну з головних 
характерних прикмет поетичної фантазії. На думку 
швейцарського психолога те, що «з’являється у візи, є об
разом колективного підсвідомого» [7, 101].

Думки Франка про творчу лабораторію генія, про еруп
тивну силу «вітхнення» як критерій оцінки правдивості 
поетичного таланту багато в чому подібні до естетики 
Канта, проте до подібних з німецьким філософом - 
ідеалістом висновків український мислитель прийшов аб
солютно самостійним шляхом, спираючись на науковий 
експеримент, власну геніальну інтуїцію та інтроспекцію 
[8, 89]. Франкові висновки про «глибоку верству психіч
ного життя», де залягає «нестемпльоване золото поезії», 
зіперті на показання «першорядних свідків» та власні пер
цепції, що й дало йому можливість створити зовсім нову 
для свого часу теорію творчого процесу [9, 22], і в такий 
спосіб засвідчити «блискучий злет української філософсь
ко-естетичної та художньої думки кінця XIX ст.» [8, 92].

У франковій концепції творчого процесу відчутний по
дальший розвиток ніцшеніанських ідей апполонівського 
та діонісійського типу митця. Справжній поет керується в 
акті творення, наголошував український вчений, власним 
могутнім чуттям і геніальною інтуіцією, він володіє 
«несвідомим майстерством». «Поет-далетант» -  це той, 
хто «творить розумом». Перевагу несвідомого в творчому 
процесі і пропонував Франко обрати за критерій розріз
нення творів правдивих, вроджених поетів, які є наслід
ком правдивого «вітхнення» і творів, «де є холодне, розу
мове, свідоме складання, гола техніка, дилетантизм» [5, 96]. 
Та, на жаль, думки Франка про психологічне зумовлення 
художності на тривалий час були вилучені з науки, а між 
тим вони «допомогли б розкрити в українській літературі 
її філогенетичні корені, а тим самим її глибинну унікаль
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ність і водночас спорідненість з іншими європейськими 
літературами» [10, 58].

Цікаву інтерпретацію франкова типологічна характерис
тика особи митця знайшла в літературно-критичній твор
чості Євгена Маланюка. У теоретичній розвідці «Думки 
про мистецтво» поет висловив власний погляд на незбаг-1 
ненну загадковість мистецького хисту і його типологічну 
диференціацію. «Талант -  явище раціональне, він є силою 
Формічною (техніка). Геній -  явище ірраціональне і є си
лою динамічною, стихійною (дух)» [11, 61]. В дусі франко
вого застереження щодо гармонії «еруптивної сили вігх- 
нення» з холодною силою розуму як прикметної ознаки 
справжніх велетнів слова (до яких, нагадаємо, Франко 
відніс Гомера, Софокла, Данте, Шекспіра, Гете), Є. Ма- 
ланюк осмислює взаємозалежність геніальності і талано
витості, від чого значною мірою залежить здійснення ге
нія і його визнання людством. «Геній з адекватним своїй 
геніальності талантом приймається людством одразу» [11, 62]. 
До «самотніх в натовпі» слабо «озброєних талантом» геніїв 
М аланюк відніс Чюрльоніса, Скрябіна і Сковороду.

Подібно до франкового визнання інтуїтивної природи 
словесної образності Є. Маланюк допускає автономність 
мово-мислення поета, слово для нього є проявом живої, 
творчо-смислової стихії, зерно, з якого проростає колос. 
Літературність літератури досягається, за Маланюком, не в 
процесі прагматичного слововикористання, вона є наслід
ком сакральної природи слова, «яке виділяє з себе зміст» 
[11, 64]. Уявлення про смислопороджуючу здатність мов
лення близьке новоромантичній концепції словесної 
творчості, яка, за визнанням Т. Гундорової, «не тотожна 
символістському містичному розумінню мови, співвідне
сеної з містерією словоназивання, з таїною означування і 
умовчування» [12, 250].

Як дослідник Маланюк піддає сумніву саму можливість 
розкриття секретів творчості («даремне шукати законів 
творчості»), а як творець відкриває завісу над актом сло
весної об’єктивації авторської свідомості, завіси над сап 
мим механізмом перекладу з «позарозумової» мови поета 
на «загально вживану мову його нації». За умови, коли 
цей процес відбувається гармонійно, тобто «напруження 
почувань» реалізується у відповідному слові, «твір відзна
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чається досконалістю», «класичністю»., «талановитістю». 
Диспропорція між силою ліричного напруження поета і 
засобами словесного вираження призводить до «коструба
тості», дисонансу форми і змісту.

З визнанням смислопороджуючої природи слова 
пов’язана і думка Є. Маланюка про «натхненність, естети
чність, пророчественність поезії», спілкування з якою пе
редбачає наявність єдиного комунікативного простору, 
який би об’єднав воєдино автора, твір і читача. Відсут
ність сприятливої комунікативної атмосфери шкодить 
проявленню смислу слова-образу, а самі літературні твори 
«будуть завжди по той бік їх розуміння».

До прикметних ознак психологічних студій в українсь
кому літературознавстві слід передовсім віднести той 
факт, що дослідники не обмежувалися з’ясуванням 
«психологічних засновків творчої людини» (Юнг) -  увага 
зосереджувалася головним чином на формах об’єктивації 
самої естетико-художньої субстанції творчості, на спосо
бах естетичного моделювання. Схвалюючи індуктивну ме
тодику Аристотеля, який, за словами Франка, до сформу- 
лювання правил доходив, простудіювавши багато творів 
даної категорії» [5, 73], українські мислителі уточнювали і 
доповнювали тезу грецького філософа щодо наслідуваль
ної, міметичної природи мистецтва. З явним полемічним 
пафосом Б. -- І. Антонич стверджував: «Мистецтво не відт
ворює дійсності, ані її перетворює, як хочуть інші, а лише 
створює окрему дійсність» [1, 468]. Українському поету- 
міфотворцеві духовно ближчим був платонівський 
«мистецький ідеалізм». «Митець будує твір виключно з 
власних уявлень», стверджував Антонич і далі категоризм 
своєї думки пом’якшує («але створити щось із нічого не 
можна») розкриттям самої структури окремих ланок, з 
яких і складається процес народження поетичної реально
сті. «Уявлення постають на основі вражень, вражіння му
сять мати спонуки, вони є витвором нервів під впливом 
зовнішньої дійсності» [1, 47]. До подібного висновку і 
майже в той же час прийшов і російський філософ О. Лосєв. 
Осмислюючи естетичний модус художньої форми, він за
стерігав: «Сама по собі предметність не є завданнях! мис
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тецтва. Завдання мистецтва -  дати вираження предметно
сті» [13, 76].

Прикро, але «Думки про мистецтво» Є. М аламока і лі
тературно-критичні статті Богдана-Ігоря Антонина, як і 
праці про естетичну свідомість О. Лосева не вписуватися 
в ідеологічний шаблон радянської науки і аж до 90-х років 
вони приховувалися від читача. Абсолютизація ленінської 
теорії відображення, нівелювання особистості в умовах 
тоталітаризму, відсутність відповідної філософської куль
тури на довгі десятиліття загальмували вивчення законів 
художньої творчості в Україні. Нещастям для українського 
літературознавства назвав І. Фізер те, що «теорії Потебні і 
Франка були вилучені з діапазону теоретичного дослі
дження літератури» [10, 53]. Про непоправні втрати від 
нездійснення накресленого у 20-ті роки О. Білецьким 
грандіозного плану створення нової науки про літературу 
як мистецтво слова «у дусі Потебні» йдеться у статті І. Дзюби 
«Білецький і Потебня» [14].

Лише з середини XX ст. психологічна концепція літера
тури починає відроджуватися. До представників психоло
гізму в теорії літератури цього періоду слід передовсім 
віднести Г. В’язовського. Відчуваючи потребу вироблення 
нової методики, «яка б дозволила гуманітаріям сміливо 
оперувати новими поняттями і критеріями», вчений бачив 
вихід у творчій співдружності літературознавства з іншими 
науками. Залученням досягнень філософії, психології та 
фізіології до з’ясувань секретів поетичної творчості Г. 
В’ азовський творчо продовжив започатковану свого часу 
Іваном Франком далекосяжну (а тому й сьогодні актуаль
ну) ідею комплексного вивчення природи і специфіки 
мистецтва.

Своє зацікавлення закономірностями і специфікою 
творчої праці митця Г. А. В’язовський пояснював потре
бою прокласти для «масового читача шляхи до «таємниць» 
мистецтва, творчої роботи митців і тим самим вивільню
вати «приховані» резерви ідейно-естетичного, пізнаваль
ного і виховного впливу художнього слова на значну час
тину читацької аудиторії» [15, 7]. Звернувшись до витоків 
самого пронесу появи дива, яким є і яким не є мистецтво, 
бо воно, як і наука, є наслідком людської творчості, вче
ний зосереджується на з’ясуванні особливостей творчого
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мислення письменника (саме творчого, а не художнього, 
уточнював, бо при такому, другому, словосполученні 
втрачається ознака його творчого характеру).

«Попередні зауваження» у вступній частиш книга 
«Творче мислення письменника» засвідчують глибоке (і 
болюче) усвідомлення автором складності предмета дослі
дження: «Почнемо з того, що кожен письменник творчо 
мислить по-своєму» [15, 7]. Та й сама оця індивідуальна 
самобутність, міркує далі вчений, не є статичною -  вона 
змінюється, розвивається, вдосконалюється, «бо істинна 
творчість не терпить ніяких трафаретів, штампів». До того 
ж саме мислення письменника за всієї самобутності має 
всезагальні закономірності, характеризується багатьма спі
льними для всіх творчих людей рисами. Не міг не зважати 
дослідник психології творчості й на поширену думку про 
емоційність художнього мислення та безпристрасність на
укового пошуку істини, а відтак і зіткнувся з необхідністю 
бодай у загальних рисах з’ясувати психофізіологічну та 
гносеологічну сутність творчого мислення письменника, 
простежити етапи цього складного виду людської діяльності.

Усвідомлюючи умовність поділу творчого процесу на 
етапи, Г. А. В’язовський, з метою виявлення специфіки і 
значення наукового та художнього пошуку Істини, зосере
джує увагу на своєрідності живого споглядання, спостере
женні, виношуванні і здійсненні задуму митцем. При цьому 
він залучає дані експериментальної та теоретичної психо
логії, свідчення митців і вчених, художні й наукові тексти. 
Все це робить доказовим та обгрунтованим його висновок 
про те, що творче мислення письменника вже на етапі 
збирання життєвого матеріалу, безпосереднього пізнання 
дійсності набуває властивих йому прикмет. Сам дослід
ник, мислячи творчо-аналітично, повсякчас прагне уник
нути спрощення, однозначних суджень, а отож і вдається 
до уточнень-зауважень типу; «було б грубою помилкою 
вважати, що спочатку автор збирає, накопичує враження 
життя..., а потім ...починає обдумувати, аналізувати. Ні, 
він творчо мислить і під час «живого споглядання» [15, 
50].

Роздуми про своєрідність наукової і художньої творчості 
грунтуються на визнанні пізнавальної сутності мистецтва. 
«Вщ життя до художнього твору» -  ключова тема наукових
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інтересів Г. А. В’язовського, а тому є всі підстави віднести 
його до тієї більшості літературознавців, для яких літера
тура «продовжує бути міметичним інструментом, який ві
дображає, передає, має ідеї, сюжети, теми, зміст і т.д.» 
(Соломія Павличко) [16, 48]. Та на відміну від молодих, 
«бистрих розумом і тяжко ерудових» (Михайлина Коцю
бинська) інтерпретаторів художнього тексту, думка профе
сора В’язовського відзначалася амбівалентністю — вона не 
була зорієнтована на однозначну систему оцінок. Замис
люючись над тим, як же здійснюється пізнання дійсності, 
«як письменники читають книгу життя», вчений повсяк
час наголошує: «...збираючи і попередньо вивчаючи жит
тєвий матеріал, письменник уже так чи інакше починає 
творити» [15, 55]. Таким чином, визначаючи міметичний 
характер мистецтва, він розглядає сам принцип досягнен
ня правдоподібності як акт виключно творчий.

Крізь усі міркування Г. В’язовського про художню 
творчість проходить думка про провідну тенденцію худо
жнього мислення митця -  органічну сполуку в ньому 
емоційного, раціонального, завдяки чому в художньому 
творі «думка стає чуттєво вираженою, почуття набуває ро
зумової визначенності». І в цьому, осібно, творча оригі
нальність наукової концепції Г. А. В’язовського. Досі до
слідники психології художньої творчості наголошували 
переважно на специфічності -  художності, образності, 
емоційності мислення письменника. Свого часу Г. Клочек 
назвав «дуже неординарним» висновок професора В’язов
ського про те, що «джерелом творчого мислення пись
менника є об’єктивна, існуюча незалежно від нас, дійс
ність». Цим твердженням вчений аж ніяк не міметизував 
літератури, він був свідомий того, що творення окремих 
образів, злиття їх в художню єдність -  твір -  процес надз
вичайно складний, «індивідуально своєрідний, інтимний 
процес творчого мислення». І все ж, керуючись наукови
ми фактами та власним естетичним чуттям, доводив: твер
дження «письменник мислить образами» -  однобоке, не
повне. «Ні, він мислить так, як і всі люди» [16, 72]. Поді
ляючи Франкову думку про потребу митця у «яснім і 
твердім науковім методі», Г. А  В’язовський уточнював: 
Справа лише в тім, що справжній митець обдарований
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здібністю бачити свою мисль в живій плоті живого життя» 
[16, 73].

Психофізіологічна таємниця «живої плоті» мистецтва 
повсякчас активізувала творчу думку дослідника, скеро
вуючи його увагу до асоціації, «яка й становить собою 
серцевину художнього образу». І він «на очах у читача» 
простежує складність, більше того -  примхливість асоціа
тивного характеру естетичного освоєння дійсності. У про
цесі аналізу способів утілення асоціативного характеру 
естетичного освоєння дійсності в образну систему худож
нього твору Г. А  В’язовський відстоює право митця на са
мобутність, бо ж робить він це не для того, аби похизува
тися перед читачем, -  «він так бачить, так розуміє, так пере
живає, так зображає і виражає зображене» [16, 23]. Проте 
образотворча сила асоціацій, застерігав дослідник, не л и 
ше в їх оригінальності, а в різноманітності, новизні, не
сподіваності і, певна річ, у переконливості. Вчений із вла
стивим йому почуттям такту радив письменникам уникати 
асоціацій-ребусів, асоціацій-штампів, виховувати в собі 
культуру сприйняття. Актуальними й для наших днів є 
його міркування про появу в літературі XX ст. згущеної, 
ускладненої асоціативності. Розглядаючи асоціації як 
явище соціально-історичне і розуміючи, що складні асоці
ації породжені змінами в усіх сферах життя, яке також 
стало непростим, вчений-філолог уникав категоричної 
оцінки «густо — і ускладнено-асоціативних творів», покла- * 
даючись на випробування часом: «вітер історії полову 
відвіє, а людям на добро залишається чисті зерна творчих 
здобутків митців» [16, 63].

Науково перспективними для з’ясування родових спо
собів словесно-образного відтворення, вивчення індивіду
ального стилю митця, характеротворчих можливостей лі
тератури є помічені Г. А. В’язовським відмінності між се
мантикою та функціями асоціацій автора і персонажів у 
структурі епічного твору. Збагачуючи традиційну літерату
рознавчу методику різними способами вивчення таємниць 
мистецтва, він залишався філологом, заглибленим в есте
тику словесної творчості. Інтерес до автора-творця, авто- 
ра-людини спонукає дослідника зосередитися на авторсь
кій суб’єктивності в художньому творі, а відтак і на спів
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відносності зображеного із зображуваним, що неможливе 
без детального осмислення категорії художнього образу. 
Послідовно доводячи, що образне мислення письменника 
немислиме без понятійного, «воно є і аналітичним, абст
рактно-логічним», Г. А. В’язовський і художній образ -  
наслідок, продукт творчої праці -  розглядає як  сполуку 
образної конкретики з абстрактно-логічним фактором. У 
здатності художнього образу цілісно вбирати в себе оди
ничне і загальне, абстрактне і конкретне вчений вбачає 
сутність пізнавальних можливостей мистецтва, яке не на
слідує життєвих явищ, а відтворює їх вибірково, так, щоб 
«У деталі висвічувалася сутність, в малому -  велике, а в не
значному -  значне і значуще» [17, 151].

У прямому зв’язку з аналізом творчого мислення пись
менника, розглядом способів об’єктивації авторської суб’єк 
тивності у тексті твору звертається Г. А. В’язовський до 
художнього узагальнення як  одного чи не головніших 
принципів образотворення. Оригінальність же наукової 
концепції Г. А. В’язовського в тому, що він убачав спе
цифічність наукового і художнього узагальнення не в до
мінуючій ролі загального чи окремого, а в процесі їх взає- 
мокоригування, у розмаїтті принципів поєднання конкрет
но-образного і абстрактного.

Ми навели деякі думки про психологічні основи худо
жності відомих представників української літератури і на
уки про неї. Та, як казав О. Білецький, інтерес до окремих 
людських особистостей та їхньої прикметності навряд чи 
коли зникне 'зовсім, «проте паралельно з ним живе і зрос
тає інтерес до вивчення тих особливостей творчості оди
ниць, котрі зв’язують їх у групи і школи, які роблять їх 
виразниками певних художніх напрямків» [18, 296]. Про 
школи, напрями і течії в українській науні про літературу 
йдеться у монографії М. Наєнка «Українське літературоз
навство» (1997), доповіді Г. Вєрвеса на ХП Міжнародному 
з ’їзді славістів «Іван Франко і європейські літературоз
навчі та фольклористичні школи його доби» (1998). Пуб
лікації цих праць, як і згадуваної статті Івана Дзюби дають 
підстави сподіватися активізації психологічних студій в 
сучасному літературознавстві.
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