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Анотація. Стаття містить виклад теоретичних підходів до проблеми 

екфразису як «вербальної репрезентації візуальної репрезентації». 

Екфрастичний роман – це жанр, сенс якого розкривається в семіотичному 

Іншому: наприклад,роман-детектив «Фламандська дошка» іспанського 

письменника Артуро Переса-Реверте – це варіант семантичної конверсації 

живопису в літературний твір і водночас екфразис у цьому творі становить 

смисловий і сюжетотвірний центр. 

Ключові слова: екфразис, детектив-екфразис, екфрастична проза, 

візуалізація. 

Abstract. This article is about a theoretical understanding of ekphrasis, the 

“verbal representation of visual representation”. Ekphrastic novel is the genre, in 

which texts encounter their own semiotic «others», for example; ekphrastic detective 

«The Flanders Panel» by Perez-Reverte represented a variant of semiotic 

conversion work of painting in the literary text. 
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Постановка проблеми. Зараз з боку літературознавців, філософів, 

мистецтвознавців спостерігається стійкий інтерес до поняття «екфразис». 

Традиція екфразиса сягає своїм корінням античністі. З часом характер 

екфразиса змінювався. Нова хвиля інтересу до екфразису як до синтезу різних 

мистецтв почалася в кінці XIX століття. 

Однією з найбільш ранніх областей взаємодії візуального та вербального, 

мистецтва і літератури є екфразис. Традиційні об’єкти екфразиса – це 

картини,скульптура, архітектура. У зв’язку з активною розробкою поняття 

екфразиса в сучасному літературознавстві, спостерігається розширення (у 

багатьох випадках-експериментальне) значення терміна від вербальної 

репрезентації творів візуальних мистецтв до будь-якого художнього тексту, 

складеного у невербальній семіотичній системі, включаючи музичну. 

Дослідник теорії музики Клаус Клювер вводить систему німецьких 

термінологічних значень для різновидів екфразиса: твори образотворчого 

мистецтва – Bildgedicht, музики –Musikgedicht, архітектури – Architekturgedicht 

[8]. 

Огляд літератури. Сучасний Оксфордський словник визначає екфразис як 

«риторичний опис предметів мистецтва». «Енциклопедія роману» (2011) 

розглядає екфразис у статті «Опис», оскільки він визнаний варіантом опису, як 

це було у риториках E. Феоначи Л. Домерона [1], а не жанровим утворенням. 

Виділяючи дескрипцію й нарацію услід за Ж. Женеттом як відмінні форми 

оповіді, Синтія Волл, писала, що в літературі ХХ ст. «екфразис дедалі більше 

відривається від його класичного розуміння живої репрезентації якогось із 

творів мистецтва, перестає бути частиною оповіді (додаючи слова й сцени або 

актуальні міркування про явища мистецтва до сюжету), обтяжуючи оповідь, 

стаючи самодостатнім та перериваючи основну оповідь» [7,с. 234-235]. Вона 

віднесла екфразис до опису, хоча й не заперечила можливість жанрового 

розвитку. Мек З. і Сміт Дж. (Mack R., Smith JR.) виділяли екфрастичну 

традицію в середині реалістичного роману та передрікали у 1980 році 



майбутній розвиток цієї традиції в окрему жанрову форму. Карен Л. Льювіс 

(2004) виділила в окрему жанрову группу екфрастичні новели доби 

вікторіанства. 

Основний текст. Переважно як семіотичне явище розглядає екфразис 

відомий літературознавець Ю.М. Лотман. Функції екфразиса в літературному 

тексті – інформативна, дієгетична, екрануюча, естетична та ін. – здійснюються 

в зоні напруги між двома текстами. На думку Лотмана, «переключення з однієї 

системи семіотичної свідомості тексту в іншу, на якомусь внутрішньому 

структурному рубежі, складає в цьому випадку, основу генерування сенсу. Така 

побудова, насамперед, загострює момент гри в тексті: з позиції іншого способу 

кодування, текст набуває рис підвищеної умовності, підкреслюється його 

ігровий характер: іронічний, пародійний, театралізований і т.п. сенс. Одночасно 

підкреслюється роль меж тексту, як зовнішніх, які відокремлюють його від не 

тексту, так і внутрішніх, що розділяють ділянки різного кодування»[2, с. 66]. 

При цьому Ю.М. Лотману представляється проблематичним можливість 

адекватного перекладу з візуальної «мови» на вербальну. Згідно думки вченого, 

«іконічні(недискретні, просторові) і словесні (дискретні, лінійні) тексти 

взаємно неперекладні, виражати «один і той же» зміст вони не можуть в 

принципі»[2, с. 217]. На нашу думку, трансформації семіотичних 

закономірностей в образотворчому мистецтві ХХ століття дозволяють зняти 

категоричність формулювання Ю.М. Лотмана. 

Окремо варто зупинитися на проблемі функціонування «Реального» і 

«вигаданого» екфразиса. Історія екфразиса як жанру починається саме з 

«віртуальних» описів («Картини» Філострата). Античний екфразис як 

риторична фігура являє собою квінтесенцію софістики, варіант фальсифікації, 

вид витонченої, майстерної вигадки, оманливої для слухача / читача, які 

уявляють себе глядачем, а насправді введеного в оману красномовством 

софіста. Дослідниця Н.В. Брагінська відзначає, що в епоху еллінізму «вигадані 

картини робляться постійною прикрасою белетристики цієї пори <...>. 

Просочування словесного мистецтва живописом і пластикою позначається в 



таких вигаданих екфразисах набагато яскравіше, ніж в точних і уважних 

описах»[1, с. 271-272]. Збільшення значення вигаданого екфразиса 

спостерігається в сучасній літературі, що пов’язано з особливою культурно-

історичною ситуацією. 

Потрібно відзначити, що описи творів мистецтва містяться і в текстах 

реалізму. Однак фундаментальна відмінність між інкорпорацією в системі 

«первинних» або «вторинних» стилів полягає в наділенні екфразиса різними 

семіотичними функціями. Як вказує російський дослідник І.П. Смірнов [5, с. 

18], тип свідомості, характерний для так званих «первинних» стилів, 

заснований на семантичній операції інтерпретації знаків (текстів мистецтва) як 

референтів (соціофізичного середовища). Текст в «первинних» стилях 

прозорий, він створений для того, щоб відображати (моделювати, екранувати, 

заміщати) реальність.  

Подібні стратегії нарративізації екфразиса характерні як для сучасної 

прози. У сучасних екфрастичних романах, зокрема в романі  іспанця А. Перес-

Реверте «Фламандська дошка»( «La tabla de Flandes»), саме описи творів 

мистецтва є сюжетним, композиційним, смисловим центром. Іспанський 

письменник Артуро Перес-Реверте пише у жанрі інтелектуального детективу. 

Його дебютний  роман «Фламандська дошка» (1990) занурює читача в світ 

мистецтва, шахів та історії. 

Дослідники в своїх працях дають різні визначення екфразиса. В даному 

випадку, слідом за М. Рубін і С. Франк [3, с. 46] ми визначаємо екфразис як 

словесне відтворення реальних і вигаданих творів образотворчого мистецтва, 

насамперед живопису, графіки та скульптури. 

Екфразис в дійсно існуючому артефакті може бути одним з механізмів 

збереження і передачі культурної пам’яті [3, с. 68] і, таким чином, реалізує 

мнемонічну, культурозберігаючу функцію мистецтва. Класична література в 

даному випадку виступає своєрідним «музеєфікатором» творів мистецтва, 

здійснюючи функції ціннісного відбору, художнього опису та консервації. Ці 

інтенції виявляються в реалістичній прозі. 



Одна з основних функцій екфразиса в тексті,відноситься до жанру 

детектива, – це сюжетотвірна функція. Саме картини в романах відіграють 

значну роль в розвитку сюжету, саме їх таємниця стає головною інтригою в цих 

романах. Також екфразис виконує філософсько-естетичну, культурно-

історичну, міфологізуючу та експресивну функції, функцію моделювання 

альтернативної дійсності, функцію оновлення і збагачення літературної мови. 

Аналіз екфразиса в  тексті показав, що письменник віддає перевагу 

міметичному екфразису, тобто він воліє говорити про реально існуючі 

предмети мистецтва.  Артуро Перес – Реверте використовує в якості основного 

зображення вигадану картину середньовічного художника. Письменник 

використав неміметичний екфразис, фактично створив і детально описав 

картину вигаданого художника Пітера ван Гюйса  «Грав шахи», а також 

відтворив і ту історичну епоху, в яку вона нібито була створена. Такий хід не 

тільки розширює межі художнього тексту, але і відкриває більш широкі 

перспективи і можливості для творчості. Для читачів це цінне тим, що, не 

знаючи реально існуючого предмета, про який йде мова, йому доводиться 

спиратися лише на описи автора, і це сприяє розвитку фантазії, здатності 

одночасно читати і уявляти прочитане. 

Перес-Реверте використовує в сюжетній лінії тему розкриття давньої 

таємниці, що прихована в картині. В мистецтві часто натрапляємо на символи й 

таємні шифри. Проблема в тому, що ми не завжди маємо ключ для розгадки 

цих посилань, особливо стародавніх. У детективі йдеться про картину 

фламандського художника XV століття Пітера ван Гюйса «Шахова партія», на 

якій зображені історичні постаті: принц Фердинанд  Остенбурзький з 

дружиною Беатріс Бургундською та лицар Роже Араський. Талановитий 

молодий реставратор Хулія, працюючи над цим полотном, за допомогою 

рентгенограми несподівано виявляє затертий напис «Хто вбив лицаря?». 

Навколо розкриття цієї загадки закручується фабула детективу. До розкриття 

таємниці  долучаються різні персонажі: реставратор Хулія, відомий знавець 

історії живопису професор Альваро Ортега, антиквар Сесар Ортіс де Посас, 



шахіст Муньйос. Рухаючись крок за кроком, вони намагаються відтворити 

шахову партію, щоб відповісти на питання «Хто з’їв коня»? тобто «Хто вбив 

лицаря?». Розслідування середньовічного злочину породжує вбивства, що 

розпочалися через 500 років після написання картини: таємничий шахіст-

невидимка провокує їх на шахову гру, в якій людські життя стають ціною 

програшу. 

Роман Артуро Переса-Реверте «Фламандська дошка» відкриває читачеві 

світ антикварів і колекціонерів, у якому старовинна картина фламандського 

художника XV століття Пітера ван Гюйса є центром сюжету та ключем до 

розгадки жорстоких злочинів, що скоєні в наші дні: за кожну програну фігуру в 

шаховій партії заплачено людським життям. Злочини тривають, і все яснішим 

стає жахливий задум вбивці... 

В цілому у всіх детективах головує прямий екфразис, тобто автор або 

описує, або позначає якийсь артефакт. В основному, це згорнуті екфразиси 

(особливо при описі архітектури), хоча при візуалізації артефактів 

образотворчого мистецтва виникає досить довгий і детальний опис: «Це була 

побутова сцена, відтворена зі старанним реалізмом, яким позначені роботи 

художників п’ятнадцятого століття; один із тих інтер’єрів, зображуючи які за 

допомогою нової в ті часи техніки малювання олією великі фламандські 

майстри заклали основи сучасного живопису. Центральними постатями тут 

були двоє чоловіків середнього віку та благородної зовнішності, котрі сиділи з 

двох боків шахівниці, на якій розігрувалася партія. На задньому плані 

праворуч, біля стрілчастого вікна, що облямовувало даленіючий краєвид, дама 

в чорному вбранні читала книгу, яку примостила на колінах. Сцену 

доповнювали ретельно, в дусі фламандської школи вималювані деталі, 

відтворені з просто-таки математичною точністю: меблі та прикраси, біло-

чорна кахляна підлога, малюнок килима, навіть невеличка тріщинка в стіні та 

тінь від цвяшка на одному зі сволоків. З не меншою скрупульозністю були 

зображені шахівниця та фігури, а також риси, руки та одяг персонажів; такий 

реалізм надавав картині надзвичайної витонченості завдяки живості барв, проти 



яких виявилося безсилим навіть спричинене плином часу потьмарення 

первісного лакового покриття.» 

Висновок. Дослідження в цьому напрямі надзвичайно цікаві, оскільки 

продукування в них ідеї єдності мистецтв, єдиного холістичного континууму 

культури знаменує відхід від парадигми жорсткої видової диференціації 

мистецтв та секуляризації наукового знання. Коректність у застосуванні інтер- 

дисциплінарних термінів, призначених для літературознавчого вжитку, лише 

сприятиме цілісному осмисленню специфіки міжвидових процесів, а водночас – 

розмежуванню численних інтеракційних явищ та загальній диференціації 

дескриптивності в літературних творах. Підтвердженням наявності  цього 

процесу є сучасні романи , у центрі композиції яких вміщено екфразис. Одним 

з таких творів являється інтелектуальний детектив іспанського письменника 

Артуро Переса-Реверто «Фламандська дошка», де опис вигаданої картини 

вигаданого середньовічного художника містить ключ до розв’язання загадки 

вбивств. 
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