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ВЗГЛЯДЫ А.Л. ВОЛЫНСКОГО  

В ЛИТЕРАТУРНОМ КОНТЕКСТЕ ЭПОХИ 
 

Гулич Е.А. (Харьков) 
 

Если касаться темы индивида и социального 

контекста, то нельзя обойти вниманием фигуру 

выдающегося критика XIX века, незаслуженно 

забытого, но сыгравшего видную роль в развитии 

религиозно-философской мысли и русского 

символизма, «воинствующего идеалиста» Акима 

Львовича Волынского (Хаима Лейбовича Флексера) 

(1863–1926). 

А.Л. Волынский оказывал интеллектуальное, моральное, эстетическое и 

эмоциональное влияние на пласты общественности конца ХIХ века. Свою задачу 

реформатор видел в обосновании новых принципов не только в литературной, но 

и в эстетической критике. Он полагал, что «критика должна быть выведена на 

совершенно иную дорогу, опираться на идеи философского, а не утилитарно-

политического характера» [1].  

Следуя своим канонам идеалистической эстетики, А.Л. Волынский 

предлагал рассматривать критерии искусства не в жизни, а в духовном сознании 

человека. Главной задачей искусства он провозглашал выражение 

общечеловеческих идеалов, изображение внутреннего мира, психологических 

переживаний человека, «воплощение высших философских начал». Исходя из 

этих позиций, назначение критики ему виделось в содействии тому, чтобы «все 

условные, внешнеполитические вопросы, бесплодно терзающие человеческие 

умы, растворялись в идеях высшего порядка» [2]. С позиций философского 

идеализма А.Л. Волынский в цикле статей, печатавшихся в «Северном вестнике» в 

период с 1890 по 1895 гг. под общим названием «Литературные заметки», 

обрушился на В.Г. Белинского, Н.А. Добролюбова, Н.Г. Чернышевского и 

Д.И. Писарева. Это было его наиболее яркое выступление, которое вызвало 

всеобщее негодование.  

Из-за своей «воинствующей» манеры А.Л. Волынский постоянно 

оказывался в оппозиции ко всему литературному миру. Однако Л.Н. Толстой [3], 

В.В. Розанов [4], видели в канонах А.Л. Волынского прорыв, писали о том, что 

критик опередил «свое время», а П.Б. Струве писал: «Обстоятельный разбор 

идейного содержания русской критики, проведенный А.Л. Волынским-Флексером 

в “Северном вестнике”, провел какую-то межу, составил эпоху в истории русской 

публицистики и литературной критики» [5].  
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А.Л. Волынский был интересен именно своей необычностью, 

«донкихотством» [6]. Такая позиция была неприемлема в то время, но сейчас она 

может показаться интересной и оригинальной, тем более что все воззрения 

А.Л. Волынского были насквозь пронизаны проповедью добра и нравственности, а 

смыслом жизни человека критик считал «традиционно христианское преодоление 

эгоизма и зла» [7]. Эти моральные вопросы не имеют исторических границ и 

будут актуальными всегда, в любом цивилизованном обществе. 
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АВТОР І ЧИТАЧ: ПОШУКИ НОВИХ 

ФОРМ ДІАЛОГУ 
 

Гусєв В.А. (Дніпро) 
 

Художній текст стає не просто матеріальним 

об’єктом, а предметом мистецтва тільки тоді, коли 

він прочитаний, сприйнятий, йому первісно властива 

діалогічність. У вмінні вийти на «горизонт 

очікування читача» – запорука успіху як 

письменника, так і видавця. Взаємозв’язок між 

автором і читачем одвічний, однак форми його мінливі. Як відзначав Ж.-П. Сартр, 

«…Всесвіт письменника виявляється у всій своїй глибині лише через осмислення, 

захват та обурення читача» [1, c. 61–62]. У художньому тексті, при всій його складній 

багатомірності, завжди є об’єктивне смислове ядро, задане автором і розраховане на 

певний тип читацького сприйняття. Митець впливає на свою аудиторію, а остання, у 

свою чергу, визначає характер його творчості, орієнтировку на певні етичні та 


