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Анотація. У статті розглянуто поняття «внутрішній 
світ твору» та «художній світ твору», які часто використо-
вуються у якості термінологічних синонімів. Внутрішній 
світ твору пропонується вважати авторським конструк-
том, в якому закладений потенціал прирощення смислів. 
Натомість художній світ є рецептивним феноменом. Його 
формування відбувається через одночасне розкодування 
авторських смислів та прирощення власних смислів, які 
народжуються у процесі рецепції. На формування вну-
трішнього та художнього світу твору впливає його при-
належність до певного роду та жанру літератури. Автор 
статті фокусується на інтенціональному конструювання 
та рецептивних феноменах, які виникають при роботі 
з драматичними творами (зниження ролі власне автор-
ського слова в драмі, редукція описового начала, акцент на 
подієвості). Вказується, що при читанні драми можливими 
є два модуси рецепції: інсценуюче читання та емулююче 
читання. В рамках інсценуючого читання задіюється осо-
блива рецептивна оптика, яка характерна, передусім, для 
читачів, котрі в подальшому планують здійснити театраль-
ну постановку цього драматичного твору. За умов емулю-
ючого читання у свідомості реципієнта виникає не сце-
нічний, а життєподібний, природний простір, такий, яким 
він був би у реальному житті. Думається, що можливість 
емулюючого прочитання драматичного твору передбачає 
також вірогідність його екранізації. Окрему увагу в статті 
приділено створенню похідних креативних проекцій, які 
породжуються проактивними реципієнтами. Це продук-
ти інтенціональної роботи перекладачів, режисерів-по-
становників, акторів. Проактивні реципієнти створюють 
художній світ особливого типу. Він не є завершальним ета-
пом процесу сприйняття, натомість, він, як і внутрішній 
світ тексту-першоджерела, іманентно наділений рецептив-
но-феноменологічними інтенціями, а тому потенційно сам 
може стати об’єктом подальших рецепцій.

Ключові слова: внутрішній світ, художній світ, рецеп-
ція, похідна креативні проекція, проактивний реципієнт.

Постановка проблеми. У сучасному літературознавстві 
терміни «художній світ» і «внутрішній світ» літературного 
твору незрідка розглядаються як синоніми та мають надзви-
чайно розгалужену сітку визначень і неоднозначних тлумачень, 
спектр яких є дуже широким. У вітчизняній науці існує значний 
масив робіт, присвячених вивченню художнього світу окремих 
письменників (К. Дронь [1], Л. Царик [2], І. Титаренко [3], 
М. Мірошниченко [4], Л. Мірошніченко [5], Ю. Ващенко [6], 
О. Григорова [7], А. Кияшко [8], В. Пахаренко [9]), чи творів 
(Г. Клочек [10], А. Краснящих [11]), а також певного роду літе-

ратури (роботи Р. Козлова [12], О. Пипенко [13]). Попри це, 
поняття «художній світ» та «внутрішній світ» досі ще належ-
ним чином не концептуалізовані й потребують більш глибокого 
теоретичного осмислення в категоріальній парадигмі літерату-
рознавства. Крім того, існує потреба семантичного розмежу-
вання цих термінів, котрі, як думається, є спорідненими, однак 
не синонімічними. Таким чином, мета статті полягає у систе-
матизації досвіду вивчення внутрішнього та художнього світів 
літературного твору, у розробці та імплементації дослідницької 
методики, яка дозволила визначити принципи конструювання 
внутрішнього світу драматичних творів та описати страте-
гії породження рецептивних феноменів на основі сприйняття 
художнього тексту.

Виклад основного матеріалу. Художній твір конструю-
ється автором в процесі інтенціонального синтезу. Реалізуючи 
власну інтенціональність, творець артефакту красного пись-
менства виокремлює, суб’єктивно переосмислює та групує 
певні елементи реальності, що дозволяють йому створити 
в рамках обмеженого текстопростору власний художній універ-
сум, який ми називаємо в цій роботі внутрішнім світом худож-
нього твору (термін, введений Д. Лихачовим). По відношенню 
до реальності внутрішній світ художнього твору є особливим 
типом можливого світу (поняття, запропоноване С. Кріпке), 
який літературознавець Л. Дожел називає фікціональним сві-
том [цит. за 14, с. 11]. 

Фікціональні світи, по-перше, характеризуються цілісністю, 
системністю та багатовимірністю (що споріднює ці художні 
конструкти із можливим світом формальної логіки, який є аль-
тернативною версією світу реального), по-друге – ірреальністю, 
оскільки вони створені уявою письменника, а по-третє – ізоля-
тивністю й неповнотою. Автор відбирає, відрефлектовує та ком-
бінує (тобто ізолює, переводить у стан художнього буття) лише ті 
аспекти реального світу, які відповідають його творчому задуму. 
Слід зауважити, що внутрішній світ художнього твору поєднує 
фактичну обмеженість (визначеність) із потенційною необме-
женістю: з одного боку, він включає лише авторські смисли, 
які об’єктивно присутні у тексті, а з іншого боку, ці авторські 
смисли виступають рецептивними тригерами, що сприяють 
породженню невичерпно-множинних читацьких інтерпретацій. 

Як бачимо, атрибутив «внутрішній» актуалізується 
у понятті «внутрішній світ» у значенні «внутрішньотекстовий», 
адже внутрішній світ твору красного письменства об’єктивно 
розкодовується, постає у рецепції «зсередини» художнього 
тексту як фіксованої знакової системи. Його внутрішні смисли 
сприймаються зовнішнім декодером, тобто реципієнтом, який 
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не просто розкодовує смисли автора (внутрішні смисли), але 
і, зважаючи на «схематичність» тексту (термін Р. Інгардена) 
прирощує свої власні. Тож, аналізуючи внутрішній світ худож-
нього твору, необхідно вести мову про власне авторський кон-
структ, в якому закладений потенціал смислового прирощення.

Творячи внутрішній світ художнього твору, автор визнача-
ється із системою хронотопів, в яких відбуватиметься дія. Ці 
хронотопи наповнюються предметностями, які мають інтенціо-
нальний характер, оскільки постають як феномени свідомості, 
результати сприйняття автора чи персонажа (що, в свою чергу, 
також породжений авторською свідомістю). У ряді хронотопів 
діють суб’єкти-актанти (автор-оповідач та персонажі), які, 
можуть спрямовувати власну свідомість на різноманітні пред-
метні аспекти ймовірного світу твору, тобто на матеріально-ре-
чове наповнення хронотопу, сюжетні колізії, а також інших 
персонажів. Крім того, персонажі можуть рефлектувати з при-
воду свого феноменологічного автопортрету, тобто синхронної 
проекції «Я» у власній свідомості. 

Окрім власне предметної складової внутрішній світ худож-
нього твору містить також набір знань чи уявлень про абстрак-
тні сутності (ідеї, цінності), які актуалізуються у цьому пись-
менницькому артефакті. Такий корпус інформації у цій роботі 
пропонується називати ідейно-аксіологічним тезаурусом 
художнього твору. Поняття «тезаурус» означає тут не опубліко-
ване джерело довідкової інформації, а запас знань, або ж сукуп-
ність уявлень про щось. Ідейно-аксіологічний тезаурус худож-
нього твору має текстуально-знаковий, рецептивний характер, 
адже він зафіксований у тексті, входить до структури внутріш-
нього світу і в будь-який час може бути сприйнятий та розко-
дований читачем.

Формування ідейно-аксіологічного тезаурусу художнього 
твору як складової його внутрішнього світу передбачає спря-
мування автором чи персонажем своєї свідомості на певні 
абстрактні сутності (ідеї, уявлення, цінності). Вже сам факт 
такого спрямування, внаслідок якого відбувається ізоляція 
певної абстрактної сутності із безмежжя інших, стверджує 
цінність такої абстракції для суб’єкта. Надалі ж відбувається 
феноменологізація цієї абстракції – вона пропускається через 
модальну рамку фікціональної свідомості, подається в пер-
соналізованій умоглядній проекції, наповнюється суб’єктив-
ними смислами та входить до ідейно-аксіологічного тезаурусу 
художнього твору.

Сприймаючи внутрішній світ художнього твору, реципієнт 
насичує його власними смислами. Поєднання розкодованих 
смислів внутрішнього світу (каркас, базис) та прирощених внас-
лідок сприйняття художнього тексту рецептивних смислів (над-
будова) сприяє формуванню у свідомості реципієнта особливого 
типу фікціонального світу, який в подальшому називатимемо 
художнім світом рецепції. Використання атрибутиву «художній» 
тут мотивоване тим, що саме в процесі рецепції відбувається 
зумовлене інтенційним горизонтом тексту «добудовування» іма-
нентно схематичного внутрішнього світу, у цілісний, багатови-
мірний інтелектуальний конструкт. Саме в рамках переходу від 
внутрішнього світу до художнього, здійснюється трансформація 
тексту у твір (поняття «текст» і «твір» розглядаються тут у розу-
мінні рецептивних естетиків В. Ізера та Г. Яусса) При цьому вну-
трішній світ, що є продуктом авторської інтенціональності, здат-
ний породити художній світ, який є рецептивним феноменом, що 
створюється індивідом-сприймачем.

Крім того, у внутрішньому світі художнього твору, зважа-
ючи на його знаково-текстову природу, часто присутні точки 
поліфуркації, тобто текстові пасажі, які через свою смислову 
неоднозначність можуть зазнавати різноманітних (іноді про-
тилежних) інтерпретацій. При цьому, всі подібні інтерпретації 
є можливими і не породжують так званої гіперінтерпретації. 
Взаємодіючи з точками поліфуркації, суб’єкт сприйняття має 
застосувати певний рецептивний модус-шифтер (приміром, 
іронічний модус). Змінюючи модуси-шифтери, або ж просто 
трансформуючи умови рецепції (суггестивно-темпоральний 
горизонт), він створює відмінні один від одного художні світи. 
Отже, художній світ рецепції, на відміну від внутрішнього 
світу художнього твору, має множинно-варіативний ситуативно 
детермінований характер.

Особливості внутрішнього світу художніх творів, як 
думаються, безпосередньо визначаються їх родо-жанровими 
характеристиками. Розглянемо цю взаємодію на прикладі 
драматичних творів. Так, ключовою особливістю організа-
ції драматичного часопростору є створення ілюзії того, що 
дія відбувається безпосередньо у теперішньому часі, що вона 
є «умовно-реальною» [15, с. 2]. Подібна синхронність дії та її 
репрезентації реалізується за рахунок діалогів і монологів пер-
сонажів. Події у драматичних творах відбуваються послідовно, 
при цьому автор не може довільно розтягувати чи стискати 
час, темпоральна тяглість у драмі природна, адже вона безпо-
середньо пов’язана з мовленням персонажів, яке реалізується 
у реальному часі. Якщо ж драматургові доводиться здійсню-
вати флешбеки – вводити у наратив події минулого – то вони 
найчастіше згадуються персонажами, тобто реалізуються через 
їх мовлення. 

У порівнянні з іншими родами літератури хронотоп драми 
є доволі ясним: «національне, соціальне, побутове тло визна-
чено, конкретно розроблено, так само як і час, коли відбувається 
дія» [16, с. 154]. Однак, попри згадану ясність і визначеність, 
місце дії в драмі при постановці на сцені театру незрідка зазнає 
певної схематизації, пов’язаної зі сценічними можливостями. 
Сценічні вимоги впливають, зокрема, і на авторську інтенціо-
нальність, певною мірою обмежуючи свободу її розгортання, 
адже драматург змушений обирати для свого твору тільки ті 
топоси, які можливо реалізувати на театральних підмостках.

Авторське слово в драмі обмежується лише так званим 
допоміжним (додатковим) текстом, який втілюється у ремар-
ках і авторських коментарях. Українська дослідниця Н. Слю-
сар пропонує виділяти три види ремарок: пейзажно-інтер’єрні 
(описи природи, навколишнього середовища або приміщення, 
в якому відбуватиметься дія), коментувальні (вказують на 
фізичну, мовленнєву поведінку або емоційний стан персонажа 
на сцені) і ремарки, так би мовити, інтродуктивні – авторські 
ремарки, що являють собою перелік дійових осіб на початку 
тексту драматичного твору. Автор у драмі, як бачимо, ніби роз-
чинений у персонажах, його безпосередня присутність реалі-
зується через допоміжний текст, що має функціональний, а не 
художній характер.

Специфічна позиція автора на маргінесі драматичного 
твору призводить до редукції описового начала. Якщо в епіч-
них чи ліричних текстах (приміром, у пейзажній ліриці) саме 
автор реалізує описовий первінь, то в драматичних текстах 
кількість описів невелика, адже дискриптивність гальмує дію, 
а це суперечить принципові «постійного наростання напруги 
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дії», що характерний для драматургії [17, с. 160]. Оскільки 
драматичні тексти мають високий рівень схематичності, в них 
іманентно присутні потужні рецептивно-феноменологічні 
інтенції. Читач безпосередньо сприймає зміст реплік персо-
нажів (герменевтичні інтенції тексту), однак візуальна скла-
дова часто неексплікована у внутрішньому світі драматичного 
твору. Саме тому реципієнт вдається до творення-візуалізації – 
складного процесу, що має подвійну мотивацію. З одного боку, 
він мотивується текстом, а саме його об’єктивними смислами, 
що можуть містити й елементи візуальної інформації та смис-
ловими лакунами, які вимагають заповнення через рецептивне 
домислення, читацьку співтворчість. З іншого боку, характер 
творення-візуалізації залежить від інтенціонального горизонту 
реципієнта. Динамічність такого горизонту визначається флук-
туативністю його складових: апперцептивна складова постійно 
збагачується і під впливом сугестивно-темпорального компо-
нента в ній актуалізуються ті чи інші шари досвіду, які, в свою 
чергу, знову стають феноменами свідомості, набуваючи при 
цьому яскраво суб’єктивного забарвлення.

У драматичних творах маємо зміщення акценту з оповідності 
(наративності) до подієвості. Обмеженість текстопростору драми 
сценічними вимогами (постановка у театрі триває зазвичай не 
більше трьох годин) визначає характер розгортання авторської 
інтенціональності – драматург включає у твір переважно яскраві, 
напружені колізії, які мають сприяти динамічному розгортанню 
сюжету. Оповідне ж начало реалізується в експресивних, емотив-
но-оціночних мовних пасажах риторичного характеру. 

У драмі складається специфічний зв'язок між сюжетними 
колізіями та мовленням персонажів – розвиток сюжету у тво-
рах цього роду літератури зазвичай ставить перед персонажем 
необхідність діяти. Далі може слідувати або певний вчинок, 
звершення, поведінковий акт, або ж репліки персонажа, його 
розмисли щодо можливості, доцільності й наслідків своїх 
діянь. Отже, дія в драмі безпосередньо пов’язана з мовною 
рефлексією та оцінкою. Через це кожен вчинок героя драми 
набуває аксіологічного забарвлення. Вербальна оцінка тут, як 
правило, має експліцитний характер. Тож, аналізуючи драма-
тичний текст крізь призму реляцій між дією та відповідною 
вербальною рефлексією (задум – підготовка – реалізація – 
наслідки), можна до певної міри реконструювати інтенційність 
персонажа. При цьому, вербальна рефлексія персонажа висту-
пає знаковим (текстовим) втіленням інтенціонального синтезу, 
який здійснюється актантом драматичного твору. Найбільш 
рельєфно перебіг інтенціонального синтезу прослідковується 
у монологах та солілоквіях. Реконструйована внаслідок ана-
лізу експліцитно-оціночних пасажів інтенційність дозволяє 
виявити імпліцитну оціночність у ставленні персонажів до різ-
номанітних феноменів внутрішнього світу п’єси.

Рецепція драматургії також має ряд цікавих рис, які потре-
бують додаткового висвітлення. Варто окремо наголосити на 
тому, що сприйняття тексту драми читачем та рецепція теа-
тральної версії глядачем – це відмінні рецептивні операції, 
які проходять за різними алгоритмами. Так, свідомість читача 
драматичного тексту має два шляхи умоглядної репрезентації 
драматичного простору. З одного боку, читач може бачити дію 
драматичного твору як таку, що відбувається на сцені. В такому 
випадку реципієнт виконує функції одразу декількох театраль-
них діячів, зокрема режисера, художника-сценографа та акто-
рів. Таке сприйняття, як думається, можна назвати інсцену-

ючим читанням. В рамках інсценуючого читання задіюється 
особлива рецептивна оптика, яка характерна, передусім, для 
читачів, котрі в подальшому планують здійснити театральну 
постановку цього драматичного твору. 

З іншого боку, можливим є ще один спосіб прочитування 
драматичних творів, який можна назвати емулюючим. За умов 
такої рецепції у читацькій свідомості виникає не сценічний, 
а життєподібний, природний простір, такий, яким він був би 
у реальному житті. Думається, що можливість емулюючого 
прочитування драматичного твору передбачає також вірогід-
ність його екранізації, адже мова кіно є менш умовною у порів-
нянні з мовою театру (Г. Товстоногов зазначав, що «умовність 
кіно та умовність театру відмінні. Сучасне кіно вимагає триви-
мірності, достовірності, натуральності як людей, так і середо-
вища, в якому вони знаходяться» [18, с. 101]).

Рецептивний варіант похідної креативної проекції за своєю 
природою подібний до художнього світу рецепції, однак фор-
мування цих рецептивних конструктів відбувається під впли-
вом різних художніх артефактів, що утворюються у відмінних 
знакових системах. Отже, сприйняття драматичного тексту 
(знакова система – художня література) призводить до форму-
вання художнього світу рецепції, а сприйняття похідної креа-
тивної проекції драматичного твору породжує рецептивний 
варіант похідної креативної проекції.

Висновки. Внутрішній світ твору є фінальним продуктом 
авторського інтенціонального конструювання. Він вибудову-
ється в процесі комбінування двох типів феноменологічно-ін-
тенціонального синтезу: світотворчого та смислотворчого. 
З одного боку, літератор, здійснюючи відбір предметностей, 
до яких відносяться матеріальні об’єкти, абстрактні смислові 
феномени, уявлення і концепти, реалізує світотворчий синтез. 
З іншого боку, обрані ним об’єкти й феномени певним чином 
групуються та по-різному репрезентуються у тексті (від побіж-
ної згадки до детального опису), вбудовуються у певний подіє-
во-ситуативний контекст. Такі інтенціональні операції дозволя-
ють здійснювати смисловторчий синтез.

Сприйняття художнього тексту читачем – інтенціональ-
ність реципієнта – розгортається одночасно у двох напрямках. 
По-перше, здійснюється розкодовування авторських смислів 
та ментальне конструювання реципієнтом каркасу внутріш-
нього світу твору. По-друге, відбувається продуктивно-креа-
тивне наповнення конструйованого внутрішнього світу персо-
налістичними смислами та перетворення внутрішнього світу 
тексту на художній світ рецепції. Слід зауважити, що останній, 
на відміну від внутрішнього світу художнього твору, має мно-
жинно-варіативний ситуативно-детермінований характер.

Проактивні реципієнти створюють художній світ особли-
вого типу. Він не є завершальним етапом процесу сприйняття, 
натомість, він, як і внутрішній світ тексту-першоджерела, іма-
нентно наділений рецептивно-феноменологічними інтенціями, 
а тому потенційно сам може стати об’єктом подальших рецеп-
цій. Фінальний продукт творчих зусиль проактивних реципієн-
тів запропоновано називати похідною креативною проекцією.
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Korneliuk B. Products of author's intentional synthesis 
and reception of drama: inner world, artistic world, 
derivative creative projection

Summary. The article considers the concepts of "inner 
world of a literary work" and "artistic world of a literary work", 
which are often used as terminological synonyms. The inner 
world of a literary work should be considered as a construct 
which is created by an author and has the potential to produce 
new meanings. Contrary to that, the artistic world is a recep-
tive phenomenon. Its formation occurs through the simulta-
neous decoding of the author's meanings and the production 
of the new meanings which come to existence in the process 
of reception. The formation of the inner and artistic world 
of a literary work is influenced by its belonging to a certain 
type and genre of literature. The author of the article focuses 
on intentional construction process and receptive phenomena 
that arise when working with dramatic works (which result 
in the diminished role of the author's words in the drama, 
reduction of the descriptive principle and greater emphasis on 
events). It is pointed out that two modes of reception are pos-
sible when reading a work of drama: stage reading and emula-
tive reading. In the framework of stage reading special recep-
tive optics is used, which is typical mainly for readers who in 
the future plan to create a theatrical production of a literary 
work. In case of emulative reading in the mind of the recipient 
there occurs not a stage image, but a life-like and natural topos 
as it would be if the events of a literary work happened in real 
life. It should be noted that the possibility of emulative read-
ing of a dramatic work also implies the possibility of its film 
adaptation. Special attention in the article is paid to the crea-
tion of derivative creative projections which are brought to life 
by proactive recipients. These are the products of intention-
al work of translators, directors and actors. Proactive recipi-
ents create a special type of artistic world of a literary work. 
It is not the final stage in the process of perception; just like 
the inner world of the original text, is immanently endowed 
with receptive and phenomenological intentions, and therefore 
can potentially become the object of further receptions.

Key words: inner world of a literary work, artistic world 
of a literary work, reception, derivative creative projection, 
proactive recipient.


