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Е(СТЕ)ТИКА ЧИТАННЯ ЯК ЗАСІБ ТВОРЕННЯ ОСОБИСТОСТІ 

У статті розглянуто проблему читання як одного із засобів особистісного 

розвитку і зростання. Простежується взаємодія естетичного та етичного 

компонентів у динаміці читання. Зосереджено увагу на проблемах рецепції 

тексту, а також питаннях його виховного впливу на читача.  
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Проблематика тексту і читача, актуалізувавшись у ХХ столітті, 

переступила поріг століття ХХІ, збагативши наукове поле гумані(тари)стики 

різновидами форм і способів (пер-/-ре)цептивного контакту з текстом. Вихід 

тексту з твору (Р. Барт), тотальність тексту буття (Ж. Дерріда), 

інтертекстуальне бесідування (Ю. Крістева), естетика сприймання текстів 

(Г.Р. Яусс), мілітарний конфлікт інтерпретацій (П. Рікер), «імпліцитний читач» 

(В. Ізер), відтак нова ера «поінформованого читача» (С. Фіш) і ключове 

питання: «чи поглине комп’ютер книгу?» (У. Еко). Полілогічність трійці 

«автор/текст/читач» вибудовує дискурсію (все)можливих дефініцій та 

класифікацій, позначену інтердисциплінарними контекстуальними перегуками. 

В усі часи, незалежно від мов, історій, політик, ментальних світоглядів, 

особистість, спрагла до світо-себе-відкриття шукала (очима/руками/духом) 

текст, що міг би дозволити їй долати часо-просторові координати буденності. 

Тому читач  «нагадує мандрівника, що легко долає й водночас стирає будь-які 

межі між дійсністю та текстуальністю» [4, c. 100].  

Читацьке мандрування починається з вибору і закінчується ним: вибору 

буття тексту (паперовий, електронний) і само-буття як (в/пере)живання тексту – 

споживання його як їжі (мозок=шлунок) чи катарсисна трансплантація своєї 



свідомості в текст (мозок=судини). Текст – це не-статика, це динамічна зміна 

самого тексту у свідомості реципієнта і самого реципієнта після тексту: Я-до 

читання і Я-після про-читання – надто різні персони, залишені на спів-життя в 

одному тілі. Метамова тексту – це метафора, що здатна пустити метастази у 

свідомості активного (спо)живача-жителя тексту, адже вона «дає можливість 

відірватися від реальності й створити серед реальних речей уявні рифи, безліч 

островів» [5, c. 258].         

 «Робінзонада» читача – це важливість екзистенційно-текстового 

усамітнення. Можливість створити себе заново у письмі (для автора) тісно 

переплітається з можливістю створити себе заново у тексті (для читача), бо ж 

«автор пише, щоб покликати до свободи читачів» [6, c. 51]. Позаяк свобода – це 

якраз вибір, право читача читати/цитувати/пам’ятати найбільш значиме саме 

для нього. Читанню, як і написанню тексту передують почуття, імпульсивні, 

позбавлені раціональної дескрипції. Почуття, що «служать для створення 

естетичного об’єкта» [6, c. 49] у процесі читання можуть інкорпоруватися в 

реципієнта, якщо вони знаходять плодотворний ґрунт для своєї трансплантації, 

якщо вони контекстуально необхідні для до-заповнення певних лакун у 

просторі особистісного досвіду. Хоча колективність читання логічно можлива 

(книги-бестселери, читацькі спільноти, фан-клуби тощо), але функціонально 

безрезультатна, оскільки переступити «поріг у книзі» [3, c. 151] кожен має сам, 

поодинці й наодинці. Для осягнення засад естетичної етики й етичної естетики 

тексту читач, як і автор, має не лише усамітнитися локально, але й темпорально 

прийняти стан самотності, це дає шанс відчути свою особистісну значимість, бо 

письмо, відтак і текст – це «момент пустелі» [3, c. 137]: її треба не лише пройти, 

морально самовдосконалюючись, її треба естетично прийняти, щоб емпатично 

поділитися нею після. 

 Образ Тексту/Світу-пустелі, у якому/якій блукає читач/людина, очікуючи 

і шукаючи своє е(-сте)тичне творення як (повно-/ без-)цінної особистості 

приводить мої міркування до (не)дитячої казки-притчі А. де Сент-Екзюпері 

«Маленький принц» (1943), де дія зосереджується після падіння літака автора-



розповідача у Сахарі: «я жив самотнім життям, і не було нікого, з ким міг би 

по-справжньому поговорити […] я заснув на піску в пустелі» [7, c. 103]. 

Множинність інтерпретацій цього твору – це множинність стежок, якими 

можна пройти, та не обійти площину власних само-рефлексій, адже, як визнав 

сам Маленький принц, «якщо йти прямо перед собою, куди очі дивляться, то 

далеко не зайдеш» [7, c. 108]. З читанням – так само: перед очима – лише рамка, 

картина – за очима, естетика – то лише ковтання м’яких і теплих слів і 

вимагання «ще!» – «читання шлунком» (філософія споживацького суспільства). 

Етика читання – це дозвіл від читача увійти авторові-тексту на поріг своєї 

моральної вразливості, дозвіл словам блукати лініями судин, рятуючи організм 

від безкисневості, а пустелю – від зневоднення – «пустеля гарна тим […], що в 

ній десь криються джерела» [7, c. 134].  

 Пошук серед піску оазисів – це пошук читачем у тексті тих цінностей, які 

важливі йому серед сотень інших – «розбудити колодязь» [7, c. 135] – словами 

Маленького принца. Смак тексту залежить від того, наскільки довго читач 

томився від спраги і наскільки довго йшов пустелею у передчутті: «Він пив, 

заплющивши очі […] Це була не звичайна вода. Вона народилася від довгої 

дороги під зірками» [7, c. 135]. Сприймання тексту – це завжди фрагментарне 

блукання серед пустелі знаків і значень, суб’єктивованих автором і заново 

суб’єктивованих читачем. Йдеться не про іманентний сенс тексту, а про 

актуалізований сенс у свідомості цього/того читача, адже текст перебуває у 

русі, відповідно і сенс перебуває у русі і самовдосконаленні. Безупинно 

змінюваний сенс – це вічна зміна читацьких горизонтів, смаків, етик і естетик, 

тому чуттєвий читач здатний вловити лише «мить видимості», момент, коли 

презентується «парадоксальна єдність або рівновага того, що зникає, і 

збереженого» [1, c. 113]. 

 Виховання текстом – це не намір автора щось ствердити чи заперечити 

читачеві, це радше реалізація мотиваційної риторичності – не вимагаючи 

відповідей, надихнути читача до відповідальності, до вибору, до прийняття меж 

і можливостей власної свободи. Текст виховує особистість не своєю 



окличністю (інакше тоді це текст програмний, або вимагаючий чогось, 

егоїстичний, авторитарний), а своєю розповідністю, бо саме «розповідати» – це 

«повідати» (сказати), це «відати» (знати), це, зрештою, «дати» – подарувати 

себе, будучи альтруїстичним і демократичним. Думаю, варто застосовувати такі 

здавалося б не-літературознавчі поняття, позичені з психології, політології чи 

правознавства. Оскільки окрім «душа тексту», існують і словосполучення 

«влада тексту» чи «право тексту», «свобода тексту». Нема абсолютно 

«всевладних» текстів чи цілком «безправних» текстів. Кожен текст може 

реформувати читача. І читацьке виховання особистості – це реконструювання її 

етично-естетичної парадигми у текстовому пізнанні-триванні у просторі 

літератури, де «замикається найбільше коло і відбувається нескінченне 

перетворення» [2, c. 131].   
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