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ЛГ –  літературознавча геронтологія
МК –  міжпоколіннєвий конфлікт
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вступ

Активне  здійснення  міжгалузевих  досліджень  на  перетині 
наук, що досі мислилися як окремі галузі знань, свідчить про по-
тужність глобалізаційних процесів у сучасному світі. Вчені корис-
туються міждисциплінарним модусом дослідження, «що передба-
чає активне залучення даних суміжних наук з метою якнайкращого 
пояснення природи та функцій досліджуваного об’єкта» [51, c. 21]. 
Літературознавчі студії дедалі частіше здійснюються на межі з ін-
шими суспільними науками. На зламі 80–90-х років ХХ ст. С. Жул-
кевський зазначав, що проблемою таких досліджень залишається 
недосконалість  перекладу  здобутків  однієї  наукової  галузі  мета-
мовою іншої, однак їхньою безперечною перевагою є можливість 
розв’язання  раніше  неосяжних  практичних  завдань:  «Вирішення 
комплексних  проблем  суспільної  практики  вимагає  взаємодії  ба-
гатьох дисциплін на ґрунті інтегрованих критеріїв оцінювання, не-
обхідного у суспільній практиці та суспільній теорії» [73, с. 251]. 
А. Кошелев висловлює потребу у формуванні «єдиної (міждисци-
плінарної)  когнітивної  науки»,  що  об’єднувала  б  усі  наявні  зна-
ння,  зокрема,  і літературознавчі, оскільки наразі «єдина парадиг-
ма, яка би спрямовувала дослідження в психології, теорії пізнання, 
еволюційній біології, соціології та інших суміжних науках в єдине 
річище, відсутня» [100, с. 235]. 

За  умови  оновленого  погляду  на  диференційованість  знання 
та трактування когнітивістами літератури як особливого виду мен-
тальної діяльності, а художніх текстів –  як форми мислення та піз-
нання [185], очікуваним підходом для літературознавців стає інтер-
дисциплінарність, яка, за В. Будним та М. Ільницьким, дає дослід-
никові  можливість  виходити  за  межі  окремої  дисципліни,  «про-
те  її  мета  залишається  в  рамках міждисциплінарного  досліджен-
ня і полягає в перенесенні методів з однієї дисципліни в іншу» [25, 
с. 279].

Одним  із  таких  проектів  стає  літературознавча  геронтологія, 
дослідження  в  галузі  якої  дозволяють  пов’язати  літературознав-
чі студії з основами теорії пізньої зрілості та старіння. Позаяк по-
няття «літературознавча геронтологія» (далі –  ЛГ) є одним із клю-
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чових  у монографії,  вважаємо  за  необхідне  окреслити  семантич-
ний обсяг цього терміну, який вперше був використаний американ-
ською дослідницею Е. Вайєтт-Браун у розвідці 1990 р. [449]. Вчена 
так визначає нову дисципліну: «ЛГ –  це галузь літературознавства, 
яка вивчає геронтологічні проблеми і теорії, опановує релевантний 
термінологічний вокабуляр та залучає до співпраці представників 
міждисциплінарних напрямів для об’єктивного і критичного обго-
ворення результатів дослідження» [449, с. 299–300]. Вайєтт-Браун 
також виокремлює підгалузі ЛГ, які спираються або на культурно-
історичну школу, або на підмурівки психоаналітичної критики, або 
на соціологічні та геронтологічні концепції. Галузь ЛГ формуєть-
ся у США, втім глобаліцізаційні процеси уможливлюють її дина-
мічне поширення і в Старому світі, про що свідчить швидка реак-
ція британських та австрійських літературознавців. Науковці, заці-
кавлені у становленні ЛГ (Р. Маєрхофер, М. Оро-Пік’єрас, У. Крі-
бернеґґ,  Х. Цайліх,  С. Фалкус,  Д. Гремсхеммер-Хол),  переважно 
дотримуються  визначення  американської  колеги,  конкретизуючи 
та доповнюючи його на матеріалі окремих художніх творів  [353; 
374; 335; 454; 280; 298]. Деякі дослідники (Т. Фолкнер, М. Гуллетт, 
Х. Смолл,  А. Волман,  С. Еделстайн)  надають  перевагу  ширшому 
поняттю «дослідження віку» (age studies) для цілей аналізу репре-
зентацій дорослішання різних вікових категорій, у тому числі і мо-
лодих персонажів,  тоді  як  інші  (Б. Ваксман, К. Вудворт, М. Хеп-
ворт, М. Фезерстоун, Т. Коул, Дж. Кінг)  зосереджуються здебіль-
шого  на  вивченні  дискурсу  старіння  літніх  представників  персо-
нажної сфери художніх творів.

За  двадцять  років  інтенсивної  роботи  галузі  представниками 
ЛГ було написано та захищено щонайменше десять англомовних 
дисертацій на матеріалі художніх творів про третій вік та процеси 
старіння. Хоча переважна більшість робіт виконана в межах літе-
ратурознавства (при тому, що всі ці всі дисертації позиціонуються 
як міждисциплінарні), три наукові дослідження захищалися з на-
укових спеціальностей «соціальна антропологія» [265], «кіномис-
тецтво»  [242],  та  «медсестринство»  [383].  Попри  оригінальність 
цих наукових праць, вони мають спільні точки дотику, які форму-
ють вектор розвитку ЛГ. Так, в основу досліджень старіння у дис-
ертаціях Дж. М. Фіоре, С. Чіверс, М. Кларк, Є. Стонсікайте покла-
дена феміністична перспектива [287; 254; 255; 416]; вивчення зо-
бражень старіння та третього віку у працях А. Елмінді, Е. Грейсона 


