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Монографiя Л.Реви є однiєю з
iнновацiйних лiтературознавчих
праць у сучасному українському
просторi. У центрi цього дослi-
дження знаходиться неореалiзм,
iснування якого заперечувалося
радянським лiтературознавст-
вом. В останнi роки на тему нео-
реалiзму з’явилося чимало цiка-
вих студiй: «Реалiзм чи неоре-
алiзм? (спроба стильової iден-
тифiкацiї прози О.Слiсаренка)»
Ю.Лаврiсюк, «Лiрична драма
І.Франка “Зiв’яле листя” як твор-
чий акт неореалiста» М.Кодака,
«Дух неореалiзму в драматургiї
Лесi Українки» А.Козлова, роз-
вiдки про В.Пiдмогильного та
Г.Косинку Р.Мовчан. 

У росiйському лiтературо-
знавствi, на вiдмiну вiд україн-
ського, термiн «неореалiзм» нiко-
ли не викликав вiдвертого запе-
речення. Вже у 60-х роках ХХ ст.
його розглядала З.Потапова у
книжцi про неореалiзм в iталiй-
ськiй лiтературi. В останнiй час у
росiйському лiтературознавствi
iнтерес до неореалiзму постiйно
зростає. Свої концепцiї опри-
люднили У.Абишева, Т.Давидова,
В.Захарова та Т.Комишкова,
Н.Рубльова, М.Хатямова. Проб-
лемi неореалiзму в росiйськiй
лiтературi присвяченi й студiї
професора Кiровоградського
унiверситету С.Тузкова: «Типоло-
гия и поэтика русской повести
начала ХХ века» (Кiровоград,
2006) та «Неореализм: Жанрово-
стилевые поиски в русской лите-
ратуре конца ХІХ – начала ХХ ве-
ка» (Москва, 2009). Усi згаданi
автори, попри певнi вiдмiнностi у
потрактуваннi неореалiзму, вiд-
штовхуються у своїх дослiджен-
нях вiд праць Е.Колтоновської i
В.Келдиша. Можна сказати, що
завдяки роботi В.Келдиша «Реа-
лизм и “неореализм”» розпочав-
ся новий етап дослiдження нео-
реалiзму. Показово, що Л.Рева

не тiльки зробила вдалу спробу
[рунтовно розiбратися з усiма
iдеями стосовно даного лiтера-
турного напряму, а й запропону-
вала власну концепцiю неоре-
алiзму.

Важливо, що у своїх теоретич-
них мiркуваннях авторка зверну-
ла увагу на спiввiдношення мо-
дернiзму i неореалiзму, реалiзму
i неореалiзму, а також висловила
цiкаву думку про спорiдненiсть
неореалiзму iз символiзмом (пе-
реважно в росiйськiй лiтературi,
оскiльки символiстська школа
була бiльш розвинена на початку
минулого столiття в Росiї). Вра-
жає обсяг опрацьованих ма-
терiалiв, помiтно, що дослiдниця
намагається дiйти до витокiв
неореалiзму, зрозумiти особли-
востi його становлення i розвит-
ку. Для всебiчного осягання сутi
проблеми Л.Рева звертається до
цiлої низки дослiджень – як лiте-
ратурознавчих, так i фiлософ-
ських. 

Чималий роздiл присвячено
iсторiї неореалiзму у фiлософiї,
оскiльки термiн бере свої початки
вiд групи нових реалiстiв Гар-
вардського товариства, якi запро-
понували назву «неореалiзм» у ро-
ботi «The New Realism. Cooperative
Studies in Philosophy» (Нью-Йорк,

1912). Позитивним аспектом ре-
цензованої працi є наголос на пи-
таннях неореалiстичної фiлософiї
як загального руху фiлософської
думки. Авторка ретельно проана-
лiзувала становлення i розвиток
неореалiстичної фiлософiї, в якiй
на основi логiки поєднується нау-
ка, фiлософiя, лiтература, мова,
ментальнiсть. Імена Дж.Е.Мура,
Б.Рассела, А.Н.Уайтхеда, У.Джем-
са та iнших фiлософiв-неоре-
алiстiв мають зацiкавити сучасних
лiтературознавцiв, оскiльки їхнi
iдеї стають дедалi популярнiшими
на пострадянському просторi.
Праця Л.Реви є однiєю iз перших
спроб аналiзу неореалiстичних
фiлософських концепцiй у їхньому
органiчному взаємозв’язку зi
знаннями про свiт та людей, що
знайшли своє художнє вiдобра-
ження в лiтературi першої третини
ХХ ст. Авторка [рунтовно з’ясувала
вплив свiтоглядних теорiй неоре-
алiзму на формування фiлософсь-
ких i лiтературознавчих концепцiй
ХХ ст.

Варто додати, що рецензова-
на монографiя продовжує iдею
наукового керiвника Л.Реви, док-
тора фiлологiчних наук, профе-
сора, лауреата Державної премiї
України iм. Т.Г.Шевченка В.Фа-
щенка, який у власному курсi
«Історiї української лiтератури
ХХ вiку» для вищої школи окремо
видiляв неореалiзм. Програма
цього курсу, вмiщена як додаток
у монографiї Л.Реви, не тiльки
пiдтверджує слушнiсть висновкiв
дослiдницi,  а й свiдчить про
спадкоємнiсть наукових iдей i
традицiй.
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