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ВСТУпНЕ СлоВо

Герменевтичні студії на сьогодні в українському літера
турознавчому дискурсі знаходяться на марґінесі. Праці, 

які спорадично з’являються в науковій спільноті (Б. Кир’янчук, 
С. Квіт, П. Іванишин, З. Годунок (З. Сергійчук) та ін.) і репрезен
тують систематику герменевтичного осмислення явищ худож
ньої і публіцистичної літератури, не здатні цього великою мірою 
змінити. Причин цьому декілька: поперше, літературознавча 
герменевтика у західному світі – прерогатива середини ХХ ст., і 
попри те, що західна наукова думка реалізується в українському 
науковому дискурсі трохи з запізненням, таке запізнення на сьо
годні певною мірою спричиняється до поглядів відверто скеп
тичних щодо герменевтики як адекватного сучасним науковим і 
мистецьким реаліям методу дослідження, мистецтва тлумачен
ня й розуміння тексту, зрештою як специфічного способу мис
лення. Подруге, можемо говорити і про те, що значна частина 
праць, які сьогодні реалізуються в науковому літературознавчо
му дискурсі, попри те, що не акцентують себе як власне герме
невтичні, насправді виявляють, принаймні частково, герменев
тичний первень. 

Із цього логічно випливає украй важливий герменевтичний 
феномен: ідеться про герменевтику як своєрідну домінанту 
щодо осмислення явищ мистецтва слова, що зумовлено, зро
зуміло, герменевтичною його природою. Таким чином, герме
невтика виявляється продуктивною в осмисленні художньої 
літератури, тому що вони співприродні: вони є тлумаченням і 
розумінням істини, певним способом її транслювати тим, хто до 
того готовий – готовий просто почути те, що каже йому мистец
тво слова.

Осмислення текстів художньої літератури саме в гереме
невтичному ключі видається цілком природним явищем саме 

у зв’язку з гуманістичною, людиноцентричною, істиноцентрич
ною природою герменевтики. В умовах інтелектуальної і, шир
ше, духовної розпорошеності, дезорієнтованості в сучасних 
реаліях, деконструкції ієрархій цінностей, які тримали в собі 
традицію співбуття, вміння чути, тлумачити й розуміти, уміння 
саморозуміти є украй важливим способом здійснитися у своїй 
екзистенції. 

Герменевтичне тлумачення й розуміння завжди постає як по
дія: зустріч Я й Іншого, коли інакшість тексту осмислюється як 
ціл ком реальний – відчутний, прочитуваний – феномен. Звідси 
– суб’єктивність герменевтичного тлумачення, яка є неминучою 
за галом у будьякому тлумаченні тексту, постає дуже виразно, 
але водночас є шляхом, на якому саме текст промовляє до Я.

Інтерпретація текстів художньої прози Миколи Хвильово
го, представлена в монографії, ґрунтована на герменевтичних 
концепціях Г. Ґ. Ґадамера, М. Гайдеґґера, П. Рікера, М. Бахтіна, 
Г. Р. Яуса, Б. Кир’янчука, П. Іванишина, С. Квіта та ін.

Наукові розвідки, які складають основу дослідження, є сво
єрідними мазками, які творять цілісний образ індивіда худож
ньої прози М. Хвиьового: типу, який репрезентується кожною 
новелою, чи повістю, чи етюдом автора; людини, яка існує не
мовбито у двох вимірах – у «сірій нудній» дійсності, вихід із якої 
вбачається тільки у смерті, та у творчості, що здатна забезпе
чити безсмертя. У такій трагічній психологічній і навіть екзис
тенційній роздвоєності і полягає суперечлива природа індивіда 
художніх текстів Миколи Хвильового. 

Герменевтичне тлумачення не заявляє про свою скрайню іс
тинність. Воно, однак, завжди скероване до істини.

Тож ходімо цим шляхом разом!
 



Наукове видання

Зоряна Валентинівна ГоДУНоК

ГЕРМЕНЕВТИЧНІ СТУДІЇ:
пРоблЕМа ГЕРМЕНЕВТИКИ ІНДИВІДа

ХУДоЖНЬоЇ пРоЗИ МИКолИ ХВИлЬоВоГо

Монографія

Головний редактор Ігор Пасічник
Технічний редактор Роман Свинарчук

Комп’ютерна верстка Наталії Крушинської
Художнє оформлення обкладинки Яніни Загурської

Формат 42х30/4. Ум. друк. арк. 4,65. Обл.вид. арк. 3,92. 
Наклад 100 пр. Зам. № 7–17. 

Папір офсетний. Друк офсетний. Гарнітура «AdonisC»

Оригіналмакет виготовлено у видавництві 
Національного університету «Острозька академія»,

Україна, 35800, Рівненська обл., м. Острог, вул. Семінарська, 2.
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи  РВ № 1 від 8 серпня 2000 року.

Видавець СПД Свинарчук Р. В.
Тел. (+38067) 771 28 70, email: 35800@ukr.net.

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи РВ № 27 від 29 липня 2004 року.


