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Abstract 

The article is devoted to the analysis of the main theoretical positions of the formal school of literary criticism. 

It is revealed how the basic provisions of the formal school were formed due to the critique of psychologism and 

the development of certain ideas of futurism. 

Анотація 

Статтю присвячено аналізу основних теоретичних позицій формальної школи літературознавства. Ви-

явлено, як формувалися основні положення формальної школи завдяки критиці психологізму і розвитку 

окремих ідей футуризму. 
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На відміну від багатьох літературно-філософ-

ських напрямів, російський формалізм не вичерпав 

себе, а перейшов у іншу якість, створивши міцну 

основу для структуралізму. Його можна вивчати як 

у замкнутих рамках певного історичного періоду, 

так і на тлі подальшого розвитку філософської ду-

мки. Більше того, і наразі можна досліджувати при-

кладний характер теорії російського формалізму, 

тим більше, що він завжди був орієнтований в пе-

ршу чергу на практику. 

З праць, опублікованих за останні роки з теми 

російського формалізму, особливий інтерес станов-

лять ті, що написані російськими дослідниками Ва-

лерієм Сузі та Ілоною Свєтліковою, які присвятили 

свої дослідження виявленню психологічних джерел 

формалістських концепцій, показали роль російсь-

кого формалізму не тільки в контексті європейської 

інтелектуальної історії початку XX століття, але і 

як її невід’ємної частини. Сузі у своєму підручнику 

з герменевтики намагається побачити у російській 

формальній школі літературознавства ознаки ін-

ших напрямів і шкіл – психології мистецтва, струк-

туралізму, аналітичної філософії, лінгвістичної те-

орії знака тощо [4]. Светлікова у роботі «Історія ро-

сійського формалізму: традиція психологізму і 

формальної школи» [3] вона послуговується істори-

чним підходом до явища формалізму, а також від-

значає, що недостатня увага дослідників щодо ви-

явлення впливів і традицій обумовлювала, з одного 

боку, далеко не вичерпну глибину досліджень фор-

малізму, з іншого – широке поле для подальших те-

оретичних пошуків та розвитку концепцій в найрі-

зноматініших аспектах. Подати процес станов-

лення та зміцнення російського формалізму як 

історію ідей, було, на наш погляд, важливою та пе-

рспективною думкою. 

Варто коротко зупинитися на самому методі 

реконструкції історії ідей, або ж інтелектуальної іс-

торії. Знаковою працею тут є робота Річарда Рорті 

«Історіографія філософії: Чотири жанри» [2]. Ось 

як визначає інтелектуальну історію Рорті: «Я хотів 

включити в «Інтелектуальну історію» книги про 

всіх тих незрівнянно важливих людей, які не потра-

пили під канон великих філософів минулого, але 

яких часто називають «філософами», – або ж тому, 

що вони зайняли відповідне місце, або завідсутно-

сті більш підходящої назви – людей типу Фрігени, 

Круно, Рамю, Мерсенна, Вольфа, Дідро, Кузена, 

Шопенгауера, Гамільтона, Маккоша, Бергсона та 

Остіна… А ще є книги про думки і впливи людей, 

яких зазвичай не називають філософами, але які 

явно знаходяться в прикордонній царині. Ці люди 

насправді робили роботу, яку взагалі-то мають ро-

бити філософи, – просування соціальних реформ, 

забезпечення нових словників у ім’я морального 
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звільнення, спрямування наукових та літературних 

дисциплін у нове русло» [2, с. 193]. Рорті створює 

необхідне концептуальне підґрунтя, на якому ми 

можемо визначити міру залучення праць представ-

ників російської формальної школи до філософсь-

кого дискурсу. 

Сьогодні «нова хвиля» уваги до цих явищ, ро-

звинувшись на початку нинішнього століття, міс-

тить можливість поставити безліч нових питань. І 

зокрема, щодо перспектив наукових досліджень, 

ідеологічного контексту російської формальної 

школи, «прикладного» характеру вчення російсь-

ких формалістів (власне, що і було з самого початку 

їхньою прямою метою), а саме питання про те, чи 

можна навчити людину бути письменником. 

Домінування будь-якого формального засобу 

замість художнього образу, що задає «тон» всім ін-

шим, не раз відзначалося у критиці творчості пред-

ставників російської формальної школи. Так, у ба-

гатьох творах Ю. Тинянова така формотворча фун-

кція надана ритму, що неодноразово підкреслювали 

дослідники його творчості. Наприклад, питання 

про те, якому ритмотворчому елементу автор віддає 

перевагу у реалізації ідеї роману «Смерть Вазир-

Мухтара», досліджувала І.С.Фірсова [6, с. 90-95]. 

Автор відзначає, що ритм прямо пов’язаний з те-

мою трагічної суті декабристів, яка була надто важ-

лива для Ю.Тинянова. Цим визначаються «...і прямі 

асоціації, і іномовні, зашифровані натяки, і ціла си-

стема підготовлених метафор і перефразувань» [6, 

с. 91]. Тема формується за рахунок композиційної 

фрагментарності, використання епіграфів як значи-

мого елемента стилю, авторського афоризму, при-

хованих цитат, символіки кольорів, широко розга-

луженої системи повторень, у лексиці це – укла-

дання розмаїтих варваризмів, архаїзмів, віршів; і, 

безумовно, за рахунок інтонації, яка «локальна, пі-

дкорена ритму і укріплює його» [6, с. 91]. Таким чи-

ном, задумка автора, його бачення світу, ставлення 

до нього доносяться до читача через форму, задану 

ритмом як ціла естетична система, що вбирає «у 

себе і поетику, і стиль, і ознаки часу» [6, с. 95]. 

Проте далеко не всі критики чітко розмежову-

ють формальну школу і ті теоретичні джерела, з 

яких вона виросла. Представники цієї школи жорс-

тко і навіть зухвало і напоказ критикували, зокрема, 

школу Олександра Потебні та властиве їй покла-

дання в основу мови образів, а відповідно у більш 

широкому плані виступали як відверті критики пси-

хологізму загалом. Водночас, цю критику деякі до-

слідники витлумачують все ж як дуже специфічну 

форму спадкоємності чи в усякому разі переймання 

певних ідей. Наприклад, як зауважує Валерій Сузі: 

«Формальна школа виросла почасти з теорії мови 

Потебні та непрямо була підкріплена «психологією 

мистецтва» Л. С. Виготського. Вона виявилася орі-

єнтованою на лінгвістичні моделі та психологічні 

«механізми»» [4, с. 50]. Нищівну критику, втім, на-

вряд чи можна прийняти за учнівство – та й за прак-

тичним застосуванням своїх ідей формалісти пода-

ють зовсім інші результати, аніж представники пси-

хологізму і образного підходу: у них швидше все 

виходить навпаки, хоча інколи й використовують 

дуже подібну термінологію. Так, у психологізмі з 

деяких психічних функцій, зокрема функції образу 

можуть народжуватися певні структури, а далі і 

конкретні мовні форми, тоді як у формалістів, на-

впаки, саме лінгвістичні форми задають нові функ-

ції і структури і створюють нове, одивнене сприй-

няття. Не слово є втіленням образу, але саме слово, 

коли його позбавити автоматизму його вживання, 

одивнити, зробити самостійним, «самовитим», по-

чинає викликати нові образи. Сам Сузі визнає: «Все 

почалося з поділу мови на практичну (функція ко-

мунікації) та поетичну (роль експресії та «самови-

того» слова). Основні послання раннього формалі-

зму: очуднення (Шкловський) і деавтоматизація 

(Тинянов), ізоморфізм рівнів художньої системи 

від лексики до сюжету та жанру. Замість категорій 

форми та змісту ввели поняття матеріалу і функції, 

конструкції і структури. Концептуальна історія лі-

тератури будувалася на алгоритмі автоматизації/де-

автоматизації сприйняття як вирішення проблеми 

традиції і новаторства» [4, с. 50]. Рушійною силою 

революційно-історичного процесу було проголо-

шено «спрямованість образу за свою даність, до но-

вих горизонтів» [4, с. 50]. Але Сузі забуває додати, 

що образ не є метою формалістів – для них необме-

жена множина образів є лише побічним ефектом 

досягнення самобутності одивненої форми. 

Сам Сузі дає для цього досконалу аргумента-

цію, коли показує руйнування формалістами під-

ходу, за якого можливі сталі і домінуючі функції і 

структури – коли звертається до аналізу детектив-

ного жанру. Втім, і тут він намагається підмінити 

мовні форми мовними структурами, а формалістів 

«модернізувати» і перетворити на структуралістів. 

Він пише: «Найбільш продуктивно дослідницька 

ідея формалістів проявляє себе на матеріалі детек-

тивного жанру... Метою було виявлення «архети-

пів», схем, структур, сюжетного «кістяка». Подіб-

ність результатів забезпечувалася подібністю мате-

ріалу. Структуротворчі моделі (жанр-сюжет-мотив-

тема) ставали результатом майстерності, а не на-

тхнення. При цьому в семіотичному підході це 

мало наслідком втрату феноменалій: мова редуку-

валася до мовлення, структура – до матеріалу, ху-

дожні коди – до повідомлення; відбувалося сумі-

щення і заміщення синхронії (структурно-зрізовий 

аналіз) і діахронії (процесуальність) при доміну-

ванні структурного підходу, при редукуванні до 

нього діахронії» [4, с. 51]. Спочатку Сузі влучно по-

мічає втрату «феноменалій» (хоча по формі це теж 

знову «модернізація» - термін з арсеналу аналітич-

ної філософії), а далі здійснює явну натяжку – пише 

про редукцію, але не до форми, а до структури, хоча 

сам же раніше свідчив про руйнування сталих стру-

ктур формалістами. Єдиний варіант, коли можна 

погодитися з Сузі, – якщо форми мови називати 

структурами мови. Але це не приведе нас до розу-

міння формалізму, адже буде втрачена історична 

точність і концептуальна адекватність – герменев-

тичне завдання не буде досягнутим. Навіть якщо 

погодитися з тим, що формалісти у якомусь сенсі є 

структуралістами, то як тоді вони можуть бути 

спадкоємцями психологізму? Адже психологізм і 
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структуралізм є повними антиподами. Хоча би над 

цим варто було задуматися автору.  

Такий же підхід – «перелицьовування» форма-

лістів у личину якоїсь іншої школи Сузі здійснює і 

далі: але тепер формалісти виявляються вже не на-

щадками психологізму чи структуралістами «Фор-

малісти відхилили поділ на природні та гуманітарні 

науки, апологізували їхнє максимальне зближення 

на рівні методів і результатів. Вони висунули ви-

могу регулярності, прогнозованості (твір являє со-

бою не унікум, а варіацію інваріанту, універсуму). 

Унікальне в тексті підлягало літературній критиці, 

яка є не наукою, а видом літературної діяльності» 

[4, с. 50]. З цим твердженням не можна не погоди-

тися, адже для формалістів була домінантною лише 

одна форма – форма мови, а усі інші форми – соці-

альні, психічні тощо були для них несуттєвими і по-

хідними. Однак, далі Валерій Сузі знову починає 

намагатися розмити унікальність і самобутність 

формальної школи літературознавства у інших тео-

ріях мови: «Основна їхня методика – опис навіть не 

текстів, а виявлення умов породження смислів (лі-

нгвістична теорія знака Ф. де Соссюра). Вони утве-

рджували колективно-комунікативний характер пе-

рвинних (природних мов) та вторинних (твору) мо-

делюючих систем, в яких «конвенціональний» код 

забезпечує загальнодоступність. Основним у цій 

системі стала система бінарних протиставлень, ро-

зроблена функціональність, унітарність елементів 

знакових систем» [4, с. 50]. Тут очевидною є спроба 

хибно-формального підходу до формалістів, не їх-

нього одивнення, але їхньої баналізації, редукції 

формалізму до епігонства або ж неусвідомлених 

провозвіщень майбутніх теорій мови. Наприклад, 

згадування бінарних кодів – це явна спроба знову 

зробити формалістів структуралістами. Не дивно, 

що за такого кривотлумачення формалізму хибно і 

несправедливо оцінює Сузі і результати теоретич-

них і практичних пошуків формалістів: «Так здійс-

нювалася редукція (примітивізація) складного мін-

ливого змісту художнього твору, який редукувався 

до тексту як набору знаків і елементів, до структури 

частин, до функції. Функція – нерозривна одиниця 

оповіді, що відбиває співвідношення між даними 

елементами та структурою» [4, с. 50]. Наскільки ін-

акше завдання вкладав у практикування формаль-

ного підходу Ю. Тинянов, коли проголосив рух ду-

мок від загального до спеціального [5]! Там, де фо-

рмалісти за допомогою вилущення форми мови з її 

автоматизмів відроджували і народжували її автен-

тичне буття, її контекстуальну неповторність, Сузі 

вбачає лише примітивізацію і редукцію… 

Набагато більш продуктивним на цьому фоні 

виглядає підхід, який пропонує Ілона Свєтлікова, 

коли виявляє спорідненість формальної школи з 

футуризмом і зокрема – через відштовхування фор-

малістів від символізму. Найбільш потужним літе-

ратурно-філософським напрямом, який пережив 

свій розквіт до моменту початку становлення росій-

ського формалізму, був не футуризм, зв’язки з 

якими очевидні для спеціалістів, а російський сим-

волізм. Саме він з його потужним теоретичним ко-

рпусом постав як стимул для «протидії», для ство-

рення не менш серйозного напряму, що заявляв про 

інші орієнтири. Свєтлікова зауважує, що «Ейхен-

баум характеризував цей період як антисимволіст-

ське «піднесення футуристів» і спеціально підкрес-

лив історичний зв’язок між футуризмом та форма-

льним методом ...Тинянов мотивував висування 

питання про конструктивний принцип поезії пері-

оду літературних революцій» [Светликова с. 10]. 

Заслуга І. Свєтліковой в тому, що вона обґрун-

тувала положення, що «ситуація в науковому та фі-

лософському житті на рубежі XIX-XX століть, 

якщо зв’язати її з формалізмом, перетворює наяв-

ність потужного психологічного шару у теоріях фо-

рмалістів у історичну закономірність. Вся неочіку-

ваність такої закономірності полягає в контрасті з 

традиційною історіографією, а не в тому, що істо-

рично такий стан справ склався за примхливим 

збігу обставин» [3, с. 13]. Безумовно, дослідниці 

щонайменше у цьому вдалося «описати формалізм 

як частину наукової історії». 

Ейхенбаум зовсім інакше витлумачує покли-

кання мистецтва, протиставляючи порожньому 

ман’єризму символістів наповнений смислом спо-

сіб одивнити мову у формалізмі: «Художній витвір 

завжди є чимось зробленим, оформленим, придума-

ним – не тільки штучним, але й штучним в хоро-

шому сенсі цього слова, і тому в ньому немає і не 

може бути місця відображенню душевної емпі-

рики» [Ейхенбаум 1927, с. 161]. У першому сенсі 

штучності Ейхенбаум говорить про щось неприро-

дне, те, що відокремлює себе від природи, душа і 

душевне тут постає як щось містичне, надприродне 

– саме такою була позиція символістів. Тоді як для 

формалістів значимим є штучне у другому зі згада-

них Ейхенбаумом сенсів мистецтва – мистецтво як 

штука, витвір, спосіб підпорядкувати душі увесь 

світ. 

Ілона Свєтлікова виважено оцінює місце фор-

малізму у протистоянні психологізму і антипсихо-

логізму, характерного для початку ХХ століття у 

європейській філософії і мистецтві: «...варто лише 

зіставити деякі загальновідомі факти європейської 

інтелектуальної історії XIX – початку XX століття, 

щоб припустити, що, оскільки формалізм виявився 

втягнутим у конфлікт психологізму та антипсихо-

логізму, наслідки цього навряд чи обмежувались 

однією боротьбою з біографічним методом. Споча-

тку словом «психологізм»позначали прихильність 

такому погляду, згідно з яким всі факти свідомості 

та результати її роботи слід описувати винятково в 

рамках психології, спираючись на її методи та ін-

струментарій. Ця точка зору склалася в англійській 

філософії, вплив якої в XVIII-XIX століттях зумо-

вив поширення аналогічних ідей по всій Європі» [3, 

с. 17]. Це зумовило потужний імпульс протидії пси-

хологізму, відчутний як у позитивістській соціоло-

гії, так і у феноменології та аналітичній філософії. 

Це і є причиною подібності формалізму з цими на-

прямами – однак, зовсім не їхньої тотожності! 

Слід не втрачати оригінальний підхід формалі-

зму до мови, а для цього варто передусім відмежу-
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вати формалізм від найближчої до нього течії у кон-

цептуалізації мови – від структуралізму. Книга Ель-

мара Голенстайна «Феноменологічний структура-

лізм Романа Якобсона» [8] дає для цього цінний і 

необхідний матеріал. Так, Голенстайн звертає увагу 

на те, що не наукові абстракції, а саме школа і прак-

тика літературної критики і творчості формалістів є 

джерелом структуралізму: «Наукові джерела якоб-

сонівського структуралізму... мають другорядне 

значення. Вони просто дають перші наукові форму-

лювання та способи конкретного вираження для 

його ранніх прозрінь, що виникли завдяки мистец-

тву та спілкуванню з художниками» [8, p. 23]. Дуже 

подібну позицію зустрічаємо і у російських митців 

у роботі «Слово як таке»: «...до нас мовотворці за-

багато розбиралися в людській «душі» (загадки 

духу, пристрастей і почуттів), але погано знали, що 

душу створюють баячі, а оскільки ми, баячі сбуди-

тляне, більше думали про слово, ніж про затягану 

попередниками «Психею», то вона вмерла на са-

моті, а тепер в нашій владі створити будь-яку нову 

... / чи забажаємо? / ...! Ні!..» [1, с. 56]. 

Єдине, в чому в самому загальному плані ми 

можемо погодитися з Сузі у його оцінці зв’язку фо-

рмалізму з психологією мистецтва і мови – це пог-

ляд на мову як ключову царину розвитку людської 

свідомості. На цю обставину звертає увагу і Свєтлі-

кова: «Мовознавство отримало найсильніший по-

штовх для розвитку від відкриття того факту, що 

мова є не обгорткою, а знаряддям мислення. Мову 

стали вважати тим ключем, за допомогою якого пе-

редбачали відкривати закони розумової діяльності, 

– досягнути мети, яку вважали пріоритетною за 

доби панування психологізму. Дещо пізніше анало-

гічне ставлення до предмету дослідження частково 

поширюється на мистецтвознавство та літературоз-

навство. З одного боку, тільки психологія могла до-

помогти у справжньому науковому розумінні мис-

тецтва та літератури. З іншого – і, мабуть, ще більш 

істотного – вивчення художніх і літературних 

пам’яток почали розглядати не лише як цінне саме 

по собі, але як один з кращих шляхів до розуміння 

законів, що керують розумовим життям окремих 

людей і цілих народів. Перше впливало на стиль 

мистецтвознавчих робіт, визначало характер їх до-

слідницького підходу та їхній теоретичний інстру-

ментарій. Друге сприяло тому, що до заняття гума-

нітарними науками стали тягнутися люди з філо-

софськими схильностями та інтересами» [3, с. 29]. 

Втім, формалісти не належали ані до перших, ані до 

других: вони не були ані просто знавцями мистец-

тва, ані філософами – формалісти самі були мит-

цями, причому митцями самого буття, вони мали 

амбіцію не відтворювати буття, а творити його у 

мові і мовою. І в цьому полягала їхня філософія – 

не стільки філософія мистецтва, скільки мистецтво 

як філософія.  

Таким чином, дослідження філософських ос-

нов формальної школи відкриває шлях до розу-

міння філософських засад усього гуманітарного пі-

знання. А відповідно, формальна школа літературо-

знавства подає важливі методологічні ідеї для усіх 

гуманітарних і соціальних наук – і всіх наук, які 

охоплюють сферу людської творчості, яка може 

бути реалізована через мову і мовлення. 
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