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Категорію автора можна було б назвати мало чи не 
центральною проблемою сучасного літературознавства, 
коли б не слушне застереження С. Аверинцева: авторс
тво взагалі є питання позачасове, «що триває, поки 
триває буття культури» |1, 122]. Отож наявність (чи від
сутність) теорєтико-літературної та літературно- 
критичної рефлексії над феноменом індивідуального 
авторства характеризує не тільки окремі стадії еволюції 
певної культури, а й неабиякою мірою визначає тип 
культури взагалі, рівень її естетичного розвитку.

Якщо з перспективи 2000 року озирнутися на кінець 
минулого і початок нинішнього століття, то не можна не 
помітити, що цей час ознаменувався переосмисленням 
багатьох мистецтвознавчих питань, з яких чи не найакту
альнішим було: що таке «людина-та-її-твір?» Відповіді на 
це питання питань були і є, відома річ, різними, нерідко на
віть полярно протилежними, проте навіть ті представники 
модерних та постмодерних напрямків, які вважають, що 
«текст не має батька», бо автор не «хто», а «що», — трактують 
автора як стійку фундаментальну «одиницю» науки, у порів
нянні з якою категорії літературного жанру чи філософської 
школи видаються «слабкими і вторинними» [2, 444].

Потебнянський концепт автора зумовлений його вчен
ням про мистецтво, яке «є творчістю в тому ж значенні, 
що й слово» [3, 129]. Подібно до слова, яке не висловлює 
готової думки, не відтворює вже сформовану в свідомості 
ідею, а є засобом формування нової, іноді неясної навіть 
для самого письменника, тобто є своєрідним продовжен
ням роботи духу, для якого мова прокладає шлях. Коли б 
поет мав уже готову ідею, міркує вчений, у нього не було 
б ніякої потреби втілювати її в образі, а художній твір не 
був би значимим для самого творця, або й — «зовсім у
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людському житті» [3, 1591. До речі подібне знаходимо у 
міркуваннях М. Фуко про те, що автор не є невичерпним 
джерелом значень, якими наповнений твір, «автор не йде 
попереду твору», — він є певним функціональним прин
ципом оформлення літературного твору [2, 454|. Потебня 
був свідомий того, що спонукою до творчості можуть бути 
певні життєві обставини, як і потреби власної душі, ви
знавав, що художні твори, «виникаючи з певного праг
нення митця, закінчують собою це прагнення й служать 
його метою» 14, 82].

Цікавими для психології творчості є подальші мірку
вання видатного вченого про розмежування цілей внутрі
шніх і зовнішніх. Що ж до останніх, то вони можуть бути, 
а можуть і не бути. Безсумнівним для Потебні було те, що 
«мистецтво всіх часів спрямовує зусилля до досягнення 
внутрішньої мети» |4, 83]. При цьому він акцентував увагу 
на непередбаченості й несподіваності появи творчих імпу
льсів, бо вони відкривають митцеві раніше не відомі йому 
самому властивості його душі. Та й сама мета творчої дія
льності, згідно із вчення Потебні, не визначається зазда
легідь ні самим митцем, ні кимось іншим. Замислене тво
рцем неможливо визначити вже хоча б тому, що для нього 
самого «воно з’ясовується лише настільки, наскільки ви 
ражається в образі, тобто лише почасти» [4, 34]. Звідси й 
теза про незнання митцем свого творчого «я» («будь-яке 
розуміння себе є нерозуміння»), скарги на труднощі мов
ної об’єктивації первісної думки. Саму ж поетичну думку 
Потебня розглядав як важливу та обов’язкову проміжну 
ланку між реальністю і художнім образом, — «тільки за 
цієї умови мистецтво може бути творчістю» [3, 132]. 
Обов’язковою умовою здійснення цієї думки-задуму, н а
віть коли замислене вже визначене, є наявність у митця 
внутрішньої свободи, — будь-яке стороннє втручання в 
самий спосіб досягнення мети «псує справу».

Для розуміння потебнянської концепції особистості ав
тора важливим є зроблене вченим уточнення того факту, 
що одвічно існуючий суспільний спротив так потрібній 
митцеві свободі є «тільки окремий випадок загальнолюд
ського зіткнення прав особи й середовища» [4, 42]. Сво
боду творчості, як і взагалі свободу совісті, Потебня розг
лядав передовсім «як право, що накладає обов’язки», -  
право бути найвищим суддею власної справи і водночас її
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законотворцем (пригадаймо Драчеве зухвале «я сам собі 
стиль»). Вірний своїй викладацькій манері все детально 
з’ясувати, Потебня не без іронії зауважує: «звичайно, щоб 
співати солов’єм, треба народитися солов’єм» 14, 43].

Отже, згідно з потебнянською філологічною методоло
гією мистецтво є творчістю в тому розумінні, що воно є 
«не безпосереднім відображенням світу, а певною видо
зміною цього відображення» [3, 132] А відтак виникає ху
дожня реальність, правдоподібність якої не підлягає сум
ніву й перевірці, оскільки у мистецтві зв’язок образу та 
ідеї не поводиться, «а стверджується як безпосередня ви 
мога духу» [3, 140]. Звідси унікальна автентичність худож
нього відкриття («поетичний образ не розкладається під 
час своєї естетичності дії») [3, 140], його відмінність від 
наукової думки, яку можна висловити й інакше, — абсо
лютний естетичний авторитет, твору бо до нього «не мож
на нічого ні додати, ні відняти», й умовність, яка допускає 
ймовірність неймовірного («у царя Трояна цапині вуха»). 
Тим, хто вимагає безумовної правди від художнього твору, 
вчений пропонував відповісти на питання, що таке прав
да, і чи відрізняють вони правду від правдоподібності [5, 
89]. Сам Потебня був переконаний, що різні види мистец
тва мають свою умовну правду, яка визначає «природу 
цього мистецтва», а отож і є «вищою правдою» [6, 116]. З 
точки зору філологічної теорії Потебні «поетична правда 
-  це влучність слова» [4, 89].

Ці міркування українського вченого оприлюднені у се
редині ХІХ ст. у праці «Думка і мова». У кінці ж століття 
двадцятого у колективній праці «Историческая поэтика. 
Литературные эпохи и типы художественного сознания» 
авторство і авторитет поряд із стилем та жанром визнані 
тими фундаментальними категоріями поетики, кожна з 
яких домінує на різних етапах словесної творчості. Так, 
зародження й розвиток у кінці XVIII ст. в Росії індивіду
ально-творчого типу художньої свідомості характеризуєть
ся тим, що центральним «персонажем» літературного про
цесу стає не твір, а його творець, центральною категорією 
поетики — не стиль і не жанр, а автор. І кардинальні змі
ни в розвитку літературних епох С. Аверинцев безпосере
дньо пов’язує саме з визнанням неповторності творчої 
ініціативи і викликаної нею історико-літературної події, з 
визнанням права автора на «власне мистецтво», на
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«власну правду» (акцент робиться на обох словах — на 
«мистецтві» і, чим далі, тим більше, на «власне», а не на 
правду взагалі). Право письменника на власне слово, на 
власну правду (пригадаймо міркування О. Потебні про 
цапині вуха царя Трояна) означає, що він «авторитетний у 
силу, в міру в межах свого буття як автора, а не навпаки» 
[11.91.

І хоча авторство Потебня визнавав («Художній твір, 
очевидно, не належить природі: він створений до неї лю
диною»), проте сам мистецький витвір як наслідок мис- 
леннєвої діяльності вважав явищем самоцінним, самодо
статнім, відмінним від свого творця, таким, що містить у 
собі «щось інше і більше, ніж він». Оця самочинність ху
дожнього твору зумовлюється, за Потебнею, об’єктивно- 
суб’єктивною природою вже самого творчого задуму: 
«думка, яку об’єктивував митець, діє на нього як щось 
близьке йому, але разом з тим і стороннє» [3, 130]. Другу 
причину примхливої самочинності мистецтва вчений вба
чав у численних фактах неспівпадання первісного задуму 
митця із художнім змістом завершеного твору, значущість 
якого аж ніяк не вичерпується творчими намірами і тим 
більше тимчасовими, «нерідко низькими» потребами жит
тя автора. Визнання митцем факту з ’яви того художнього 
змісту, який і не «думався йому при створенні», визначає і 
спосіб його ставлення до власного твору: незалежно від 
того, схвалює він його чи піддає заслуженому або й неза- 
служеному осудові — все одно він визнає його самостійне 
буття. При цьому Потебня не на боці упривілейованої по
зиції автора як реципієнта, привілей за читачем, який мо
же краще самого творця осягнути сенс твору.

Відлуння цієї потебнянської думки відчутне в естетиці 
О. Лосева, який у 20-ті роки XX ст. виступив проти тра
диційного абстрактно-метафізічного розуміння процесу 
втілення ідеального у реальному, знгідно з яким в уяві 
митця спочатку буцімто виникає першообраз майбутнього 
твору, який тільки згодом художньо втілюється в ньому. 
«Специфікум художності» російський філософ угледів як
раз у самоадекватності, самодостатності мистецтва як ес
тетичного феномена, — ніякого прообразу до й після тво
рення не існує. Цю потаємну самостійність художнього 
буття Лосєв визначив терміном «антиномія адеквації», 
смисл якого полягає, зокрема, в тому, що «поезія є те, що

саме себе створює як нестворюване. Мистецтво відразу і 
образ, і прообраз» [7, 82]. Таким чином мистецький твір 
нічого не відтворює, крім себе самого, і нічого, окрім себе 
самого, не означає.

Щ о ж до прикметних ознак психологічних студій в 
українському літературознавстві, то до них слід передовсім 
віднести те, що дослідники не обмежували з ’ясуванням 
«психологічних засновків творчої людини» (К. Ю нг), — 
увага зосереджувалася головним чином на формах 
об’єктивування самої естетико-художньої субстанції твор
чості, на способах естетичного моделювання. У цілому 
схвалюючи індуктивну методику Арістотеля, українські 
мислителі уточнювали і доповнювали його тезу щодо на
слідувальної, міметичної природи мистецтва. Зокрема, з 
очевидним полемічним пафосом Б. І. Антонич стверджу
вав: «Мистецтво не відтворює дійсності, ані її перетворює, 
як хочуть інші, а лише створює окрему дійсність» [8, 468]. 
Українському поету-міфотворцеві духовно ближчим був 
платонівський «мистецький ідеалізм». «Митець будує твір 
виключно з власних уявлень», доводить Антонич і далі 
категоризм своєї думки пом ’якшує («але створювати щось 
із нічого не можна») розкриттям самої структури окремих 
ланок, із яких і складається процес народження поетичної 
реальності. «Уявлення постають на основі вражень, вра
ження мусять спонуки, вони є витвором нервів під впли
вом зовніш ньої дійсності» [8, 47].

До подібного висновку і майже в той час прийшов і
О. Лосєв. Осмислюючи естетичний модус художньої фор
ми, він застерігав: «Сама по собі предметність не є за
вданням мистецтва. Завдання мистецтва — дати вираження 
предметності» [7, 76].

Йдеться, отже, про виявлений у різний час різними 
вченими важливий і найзагальніший закон мистецтва, 
який затим надовго був забутий радянською естетикою, 
яка абсолютизувала одиничний й «історично локальний» 
принцип «відображення» [7, 897].

Визначаючи стихійність процесу проявлення смислової 
інаковості, свідомо не передбаченої замисленим, Лосєв 
наголошує на формотворчій функції розумом не усвідом
лених ірраціональних глибин, виразником яких і виступає 
автор, «медіум сил, що йдуть крізь нього і ворожих йому» 
[7, 86]. Потебнянська ж концепція автора дещо інша. Ви
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являючи високий інтерес до особи митця, визнаючи ви
ключно суб’єктивний характер творчого процесу, україн
ський мислитель не вважав художнє мислення винятко
вим, стверджуючи, що «діяльність поета є робота думки 
до певної міри дуже подібна думки наукової» [9, 122]. І 
сама душа поета цікавила Потебню передовсім своєю по
дібністю до душі читачів, «котрі розуміють і користуються 
поетичним твором» 19, 118]. «Винятковість» особистості 
митця вчений бачив лише у порівняно більшій констру
кції в ній тих «стихій», що їх має й читач.

Не в богоподібності, а в спорідненості з читацьким за
галом вбачав Потебня сутність таланту, визнаючи разом з 
тим властиву цьому талантові проникливість, пророчу си
лу, наслідком якого є поява цілого ряду типів, які не лише 
не були прототипами, реальними поперед витвореними 
уявою митця, але й таких, що виникли завдяки художнім 
типам. Це гіпотетичне припущення вченого має своє під
твердження у творчій практиці. Так, приміром, Вал. Ш ев
чук, зізнаючись у тому, що він любить протопізувати су
часну прозу, тобто брати історію конкретної людини і на 
основі цієї «моделі» проектувати майбутнє художнього 
персонажа, каже: «І от дуже часто в майбутньому житті 
прототипів насправді відбувається те, що я домислив І в 
деяких випадках мене навіть переймав жах» [10].

Слід, проте, уточнити: характеристичності творчої осо
би Потебня аж ніяк не заперечував. Більше того, у формі 
душевної діяльності митця, у силі його пристрасності він 
шукав витоки естетичної вартості твору. Був переконаний: 
«Чим настійніше питання, чим тривожніші зусилля дум
ки, що народжується, чим бажаніше заспокоєння почуття, 
прояснення думки тим при рівності іншого досконаліший 
і миліший для інших його твір» [4, 32]. Цими міркування
ми він, з одного боку, передбачливо спростовував майбу
тні звинувачення його теорії в раціоналізмі, а з другого — 
відмежовувався від афектації творчого акту. У «Записках з 
теорії словесності» зовсім, певно, не випадково окремо 
вміщено розділ «Натхнення», де вчений осмислює визна
чені Платоном чотири типи екстазу, аналізує висловлю
вання Федра про відмінність творчості «розсудливого» від 
«поезії тих, хто безумствує», і приходить до власного ви
сновку: «Справді, не майстерністю, а ентузіазмом і натх
ненням великі епічні поети створюють свої творіння» [4, 
91]. 1 ддті український мислитель проникливо цитує роз
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думи давньогрецького філософа про митців, котрі у про
цесі творення «переймаються безумством, охоплюються 
екстазом», звільняються від влади глузду, який заважає 
вільно творити і «проголошувати пророцтво».

Свої інтертекстуальні міркування Потебня завершує фор
мулюванням власного погляду на творчий акт: «Отже — щи
рість, відсутність самоспостереження в момент поетичної 
творчості, повне заглиблення в творення» [4, 92]. Свідомий 
виняткової потаємності психологічної природи творчості, 
Потебня уникав категоричності висновків. У процесі надзви
чайно коректного аналізу і самої поезії, і самостережень 
«першорядних свідків» (І. Франко) він помітив мало ким 
зауважену прикметну закономірність творчого акту: творення 
образу припадає не на сам період збудження, пошуку, хви
лювання, «а на кінець його» [9, 128].

Другий фундаментальний висновок Потебні також сто
сується специфіки естетичної об’єктивації, у процесі якої 
не лише виникає художня реальність, а й формується осо
ба творця, збагачується й увиразнюється його духовний 
досвід, а відтак процес творення образу завершує собою 
певний період розвитку митця, «служить поворотним мо
ментом його душевного життя» [3, 137]. І якщо заверше
ний твір і те, «з чого він виник», згодом відчужується від 
автора, то об’єктивований у творі стан його душі зберігає 
свою життєтворчу силу, «лягає у підвалини подальшого 
душевного життя» [3, 137]. І в наступному процесі наро
дження /прояснення/ замисленого саме в цьому минулому 
змісті своєї душі, в її збагаченому творчою діяльністю до
свіді митець зможе знайти можливість «щось про щось» 
(Арістотель) сказати. Отже, художній твір, за Потебнею, є 
насамперед «справою душі самого автора, і робота над йо
го власним розвитком» [9, 129]. Однак вчений аж ніяк не 
обмежував зміст поетової свідомості виключно індивіду
ально-особистою стихією: досвід літературної образності, 
як і фольклорної, «започаткований в імлі століть». У XX 
ст., нагадаємо, питання соціально-психологічних витоків 
художнього мислення стануть предметом уваги психоана
літичної та архетипної критики.

Аналіз літературної творчості, вивчення епістолярної 
спадщини, щоденникових записів та усних свідчень бага
тьох вітчизняних та зарубіжних письменників дає підстави 
Потебні стверджувати, що поет творить насамперед для 
себе, і твір має значення передовсім для самого автора як
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«засіб саморозвитку». Суперечність між творчістю «для 
себе» і творчістю «для інших» вчений вважає чисто умов
ною -  справжній, щирий поет пише насамперед про по
треби власної душі й «побічно» про потреби свого часу. 
Тобто сам характер цієї суперечності, як і спосіб її вирі
шення, зумовлюється масштабністю творчої особистості. 
«Серйозний митець, не дилетант і не спекулянт, — міркує 
Потебня, — кожним актом творчості розв’язує важливе 
для себе завдання, і якщо його особа виділяється з ряду, 
то разом з тим і завдання важливе для сучасників» (4, 45]. 
Свій висновок про літературний твір як засіб «розвитку 
думки й самосвідомості» він обгрунтовує заспокійливою 
силою художнього слова, в якому об’єктивується і в такий 
спосіб усвідомлюється мисленнєвий світ автора. Отже, 
уже в середині ХІХ століття для Потебні очевидним було 
те, що К. Юнг 1930 року у праці «Психологія і фантазія» 
висловив у формі вимоги до критики: «митець повинен 
бути поясненим із його власного мистецтва» [11, 105].

Зі своєї основної естетичної ідеї -  мистецтва виражають 
різні моменти душевного життя, різні напрями людської 
думки, — виходив О. Потебня і при поясненні причин існу
вання різних видів пластичних мистецтв і музики, з одного, і 
літератури — з другого боку. Із розвитком індивідуально- 
особистого начала пов’язував він й історичну долю окремих 
мистецтв. Найдавнішим вважав мистецтво слова, оскільки 
витоками його є народна поезія, як наслідок «безособової 
творчості», тим часом як архітектура, скульптура й живопис 
передбачають уже «відособлення й виділення з маси особис
тості митця, можливість значного ступеня самосвідомості й 
пізнання природи, яким початок кладеться мовою» [3, 138].

Таким чином, творчість для Потебні — це багатоступе
невий процес вираження авторського і «навмисно» здобу
того, і «незауваженого в ясній свідомості» (К. Юнг) знан
ня про світ і себе самого. І це вираження як спосіб реалі
зації подекуди не до кінця усвідомленого самим творцем 
предметно-смислового задуму здійснюється поступово, 
нерідко в кілька прийомів. І якщо настрій у поета 
суб’єктивний, а за Потебнею поезія взагалі, а не тільки 
лірична, суб’єктивна, то «цими послідовними прийомами 
позначаються ступені самопізнання» [4, 35].

Думку Потебні про мистецький твір як акт самоусвідо
млення творця І. Дзюба назвав однією з найважливіших, 
до якої не виявлено належного інтересу ні О. Білецьким,
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ні іншими його учнями та послідовниками [12, 15]. Між 
тим самосвідомість — одна з найфундаментальніших засад 
потебнянської теорії автора. Цінним внеском у психоло
гію творчості є строгий аналіз вченим самого поняття 
«самосвідомість».

Самосвідомість для нього — це уявлення людини про вла
сну «просту» свідомість як внутрішню, зумовлену її сутністю, 
діяльність. Подібно до слова, що народжується в людини 
спонтанно, самосвідомість формується інстинктивно. Дово
дячи, шо уявлення є інстинктивне начало самосвідомості. 
Потебня повсякчас наголошував, що зміст самосвідомості 
(«поділ усього, що є й було в свідомості, на я і не — я») не є 
застиглим, — він постійно змінюється разом зі зміною соці
ально-історичного буття людини. І тому формування само
свідомості людини, зміни ракурсу її погляду на своє я можна 
«інакше назвати процесом утворення погляду на світ») [З, 
120]. До цієї ідеї, висловленої у праці «Думка і мова», вчений 
повернеться у 80-90 роки і виразить її у формі наукового уза
гальнення: «Пізнання свого я становить іншу сторону пі
знання світу, й навпаки» [4, 25].

Погляд Потебні на самосвідомість як динамічний ф е
номен спонукав його з ’ясовувати нез’ясовуване. «Як мож
ливе самопізнання, — замислюється він, — коли я є непе
рервна тяглість, коли пізнаване в мить пізнання вже піш 
ло, вже невловиме?» [4, 25]. Можливість усунення цієї 
суперечності вчений вбачав у визнанні плинності часу 
нашого я, який «неперервно втікає», і тому ми пізнаємо 
не своє теперішнє, невловиме, а своє майбутнє. Важливим 
і перспективним для естетики словесної творчості є й таке 
спостереження Потебні: «безпосереднє самопізнання не
можливе» [4, 26].

Одну з причин недооцінки в наукових колах потебнян- 
ського вчення І. Дзюба побачив у манері великого філо
лога викладати свої думки «як начебто невласний висно
вок з праць інших учених» [12, 10]. Загальновизнаним 
став факт впливу на формування філологічної системи 
Потебні німецьких вчених, осібно В. Гумбольта, Г. Ш тай- 
нталя, Г. Льотце, М. Лацаруса. Визнаючи значущість обіз
наності українського вченого зі світовою сучасною йому 
наукою, не можна проте не помітити у його міркуваннях 
про самоусвідомлення митця як джерело пізнання глибин 
людського буття, суголосності з давньоукраїнською філо
софською думкою. Так, приміром, самоусвідомлення
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Г. Сковорода вважав першим, a ie  сутнісно важливим 
кроком на шляху пізнання всього сущого взагалі. Згадай
мо пораду філософа: «Коли хочемо виміряти небо, землю 
та моря, маємо спершу виміряти самих себе» [13, 162]. 
Пізнати себе, за Сковородою, це означає пізнати в собі 
духовне, сокровенне, вічне, пізнати «в собі людину» і «в 
середині себе» відчути Абсолют. Найвищі -  аж до сак
ральних —вартості знаходять, вважав український філо
соф, всередині людини, тому поза собою істини не 
знайти, «чесне від негідного не відрізнити»[13, 221].

У контексті сковородинської філософії самопізнання як 
умови «побачити ніколи небачене» прояснюється глибин
ний сенс філологічної концепції О. Потебні, згідно з якою 
кожний великий твір як спроба письменника вимовити 
невимовне я, виразити невиражальне, «є новина, котра 
застає критику й публіку зненацька і викликає її подив і 
здивування» [4, 37].
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