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зі спеціальності 10.01.01 - українська література 

Французький фольклорист Поль Себійо ще наприкінці XIX ст. називав 

фольклоризмом різноманітні ненаукові заняття фольклором. Зараз же під цим 

поняттям ми розуміємо високохудожнє поєднання фольклору і літератури як 

наслідок тривалої взаємодії обох художніх систем, свідомого звернення 

професійних письменників до фольклорної естетики. У канві авторського 

художнього тексту традиційні фольклорні мотиви, образи, композиційні 

схеми і художні засоби переосмислюються, трансформуються та набувають 

нових смислів, частково зберігаючи при цьому своє семантичне ядро. 

Запозичення, стилізація, наслідування, переспів, цитування, включення 

до тексту фрагментів фольклорних творів без посилання на них (центон), 

символічне переосмислення міфологемних реліктів - це далеко не повний 

каталог функціональних рівнів, на яких письменниками реалізується 

фольклоризм у художній творчості. 

Валентина Миколаївна Школа розглядає фольклор як питоме "джерело 

для українських письменників, які переважно виховувалися на вітчизняній 

культурі й традиціях, отримуючи від них усвідомлений чи неусвідомлений 

імпульс до творчості" (СІ Арф). Актуальність її дослідження визначається 

насамперед тим, що розглянутий під таким кутом зору український 

драматургічний доробок 1920-1930 років постає національно оригінальним та 

самобутнім, руйнуючи як імперські тези про "вторинність" та 

"наслідувальний характер" української літератури, так і твердження про 

Від " І * * 03- ' 20*?о. 
І Відділ діловодства та архіву 

київського національного університету 
імені Тараса Шевченка 
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суцільно експериментальний її характер, насичений запозиченнями та 

неорганічний для української культурної традиції. 

У поле дослідницької уваги дисертантки потрапили як відомі українські 

драматурги Микола Куліш, Іван Дніпровський, Іван Кочерга, Олександр 

Корнійчук, Яків Мамонтов, Олександр Довженко, Олександр Олесь, Юрій 

Яновський, Спиридон Черкасенко, так і ті, кого ми традиційно не включаємо 

у канон української драматургії 1920-1930-х років або чия творчість у нас не 

асоціюється з драматургією (Леонід Мосендз, Євген Кротевич, Олександр 

Сливка, Степан Васильченко, Юхим Ґедзь, Юрій Липа, Василь Ґренджа-

Донський, Григор Лужницький, Людмила Старицька-Черняхівська, Євген 

Плужник, Єлисей Карпенко, Пилип Капельгородський, Фавст Лопатинський, 

Михайль Семенко, Сава Голованівський, Віталій Товстонос, Кость Буревій, 

Леонід Улагай-Красовський та багато інших). Навіть з переліку імен видно, 

що В.М.Школа провела надзвичайно велику пошукову роботу, прагнучи 

представити драматургічний процес досліджуваного періоду максимально 

повно та коректно, з урахуванням різних його напрямних. 

В аспекті органічного фольклоризму український драматургічний 

процес цілісно розглядався майже півстоліття тому, відтак новаторство 

дисертації "Фольклоризм української драматургії 20-30-х років XX століття'1 

є незаперечним, оскільки і матеріал, і методологія з того часу зазнали суттєвих 

змін і трансформацій, що вдається довести дисертантці. 

Усі нормативні параметри "Вступу" витримані, чітко сформульована 

мата, визначених завдань досягнуто у роботі, прописано зв'язок роботи з 

науковими програмами, планами, темами, об'єкт, предмет і методи не 

викликають запитань, дисертацію виконано без співавторів. Публікації, 

монографія та оформлення дисертації й автореферату відповідають 

нормативним вимогам. Проте теоретичне значення дисертації прописано 

доволі скромно, хоча і матеріал, і підходи до його аналізу давали можливість 

поглибити цей пункт "Вступу" - очевидно, тут Валентині Миколаївні завадила 

природна скромність. Вона вповні могла би до власних теоретичних надбань 
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зарахувати, як мінімум, дискурсивний аналіз українського фольклоризму, 

типологію українського драматургічного фольклоризму 1920-1930-х років, 

включно з класифікацією сюжетно-мотивних кодів досліджених драм, 

обґрунтування зв'язку архаїчної театральності з модерністською поетикою. 

Перший розділ «Провідні принципи взаємодії літератури та 

фольклору» присвячено особливостям взаємозв'язку усної та писемної 

художньої творчості, які розглянуто в діахронічному й синхронічному 

аспектах. Увагу приділено дослідженням українських та зарубіжних учених, 

присвяченим взаємодії фольклору і художньої літератури. Розмежовано 

поняття "фольклоризм", "фольклорність", "фольклоризація", "художня 

асиміляція фольклору". Простежено взаємодію міфологічної, 

народнопоетичної та літературної традицій, що спроектовано на українську 

драматургію: осмислено особливості впливу фольклору на формування 

естетики й поетики української драматургії. 

Другий розділ «Реміфологізація та деміфологізація в драматургії 20-

30-х рр. XX ст.» присвячено аналізу драматургічних творів І.Микитенка та 

О.Корнійчука як соціально заангажованих драматургів, активних до 

художнього засвоєння моделі ініціації, та М.Куліша й І.Дніпровського як 

драматургів есхатологічного напряму. Ці автори, на думку дослідниці, 

пропонували нове прочитання міфу, віднаходячи в ньому актуальні аспекти, 

транслювали владні догми чи застерігали від політичного засліплення. 

Третій розділ «Казковість як генеративний складник поетики 

української драматургії 20-30-х рр. XX ст.» розглядає твори, в яких 

дослідниця вбачає імпліцитні моделі засвоєння фольклорно-міфологічних 

джерел драматургами: драматургічна рецепція казкової моделі (І.Кочерга), 

продовження фольклорних мотивів звільнення королевни (Я.Мамонтов, 

Є.Плужник, Є.Карпенко), особливості синтезу казкового та епіко-героїчного 

(Ю.Яновський, О.Довженко, Ю.Липа), зразки драматургічної літературної 

казки (О.Олесь, П.Капельгородський), а також п'єси-агітки, створені у 

стилістиці казкової міфомоделі. 
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Четвертий розділ «Модифікації народноепічного наративу 

драматургами 20-30-х рр. XX ст.» висвітлює твори, в яких фольклорний знак 

є впізнаваним, тобто, простежується генетичний зв'язок із прототекстами. Тут 

зібрано чи не найбільший з-поміж інших розділів масив драматургічних 

творів, які широко не відомі українському читачеві (лібрето М.Рильського, 

Ф.Лопатинського, М.Семенка, народна драма Г.Лужницького, п'єси 

Л.Старицької-Черняхівської, С.Голованівського, В.Товстоноса, К.Буревія). 

П'ятий розділ «Традиції народного театру в драматургії 20-30-х рр. 

XX ст.» поєднує аналіз творів, які безпосередньо розвивали на новому етапі 

досвід архаїчних джерел театральності, закорінених в обрядовій практиці та в 

напрацюваннях народного театру: календарна обрядовість та звичаєвість п'єс 

А.Волошина, В.Ґренджі-Донського, О.Олеся, Олени Пчілки, С.Черкасенка; 

інтермедійна традиція творів С.Бондарчука, Остапа Вишні, А.Гака, М.Куліша, 

Ф.Лопатинського, Л.Улагай-Красовського; народна гра «Коза» як 

структурний елемент творів Остапа Вишні та І.Микитенка; «бурлескове 

інтермецо», інтермедії, лялькова «Кумедія» адаптовані Л.Улагай-

Красовським, побутово-сатиричні інтермедії, гротескно-пародійна вистава 

вписані у феєрію І.Кочерги; три інтермедії у структурі колективної п'єси 

«Перше Травня»; визначення жанру п'єси як сатирично-побутового огляду на 

три картини з інтермедіями (М. Горнатко, І. Шевченко). 

В цілому враження від тексту дисертації залишилося гарне враження як 

від цікавої, ґрунтовної та фахової філологічної розвідки, яка є суттєвим 

внеском у дослідження української драматургії 1920-1930-х років. 

Проте поділюся кількома критичними міркуваннями. 

Частина з них несуттєві і стосуються трьох моментів: 1) остаточного 

оформлення дисертації, в якому трохи збилася нумерація джерел, і, 

відповідно, посилання не завжди релевантні джерелу; 2) термінології на 

кшталт "архетипальні", "поетикальні" тощо, яка має менш вичурні 

синонімічні відповідники; 3) побажання бачити аналіз п'єс І.Микитенка, 
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О.Корнійчука, М.Куліша та І.Дніпровського в окремих підрозділах, а не 

згрупованих попарно. 

Трохи напружують застосовані у дисертації принципи нонселекції. 

Найперше - у цитуванні джерел. Так, наприклад, думки тих критиків, які 

брали участь у цькуванні Миколи Куліша у другій половині 1920-х років, 

подаються як адекватні цитати, що не вимагають коментарів і прояснень, хоча 

статті Юрія Меженка 1925 року і Петра Руліна 1926 року абсолютно не є 

коректним джерелом коментування п'єс цього драматурга у XXI столітті, 

вимагають коментарів та міркувань того, хто вводить такі цитації. Так само і 

нонселекція у жанровому доборі аналізованого матеріалу, де поруч із 

повноцінними і навіть вершинними драматургічними текстами в один ряд 

ставляться оперні лібрето і разові сценарії театралізованих дійств, наприклад, 

з нагоди святкування Першого травня: ситуативність і разовість останнього 

взагалі ставить під сумнів його приналежність до української драматургії. 

Зрештою, бажання втулити в орбіту "фольклоризму" те, що аж ніяк до цього 

процесуального явища не належить. Наприклад, жодного відношення до 

фольклоризму не мають "мотив доведення героєм легітимності належати до 

владних структур" (СІ32 Дис), дії агітатора за радянську владу (СІ50 Дис), 

манія переслідування, сформована у персонажа (СІ57 Дис), деформована 

трибуна (СІ68 Дис.) і багато інших мотивів і деталей, яким дисертантка 

приділяє чималу увагу. Так само сумнівно, що композиція твору М.Куліша 

"Прощай, село" близька до казкової (С.141 Дис). 

Конче бракує розмислів щодо адаптації та переосмислення фольклору 

різними типами поетик, актуальними у 1920-1930-ті роки, а саме 

неоромантичною, соцреалістичною, експресіоністичною, авангардною тощо. 

Якщо такий матеріал у роботі і присутній - то виглядає доволі розмито. Тож 

попрошу Валентину Миколаївну прояснити це під час відповіді. 

Найсерйозніший виклик, який містить дисертація - це прочитання 

драматургічної творчості М.Куліша виключно в аспекті реалізованої 

есхатологічної художньої моделі, що для Куліша завузько. Очевидно, це 
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сталося через те, що до аналізу не залучені інші контексти, зокрема, співпраця 

з релевантним до М.Куліша по геніальності режисером Лесем Курбасом, 

театральні тексти якого (у тому числі і втілені п'єси Куліша), за влучним 

висловом Неллі Корнієнко, "стрімко набували статусу актуального 

фольклору". Наскрізь фольклористичними були численні театральні метафори 

Курбаса. Наприклад, Н.Корнієнко у статті "Лесь Курбас і духовні засади 

українського авангарду" інтерпретує різні такі метафори, що проілюструю 

лише на прикладі зовнішності Малахія Стаканчика: "За певного погляду до 

Малахія можна поставитись і як до фольклорного персонажа (не випадково 

його вписано в контекст із відчутною фольклорною атрибутикою: на ногах -

постоли, на голові - бриль, у руках вузлик і посох, рекомендація - мати в руках 

сонях; музика так само має опору у фольк-мотивах; стилістика життя -

сільська - з вулицею як головною площею для «зборів народних», із Кумом -

головним авторитетом вулиці тощо)». Розумію, що окреме дослідження 

доробку цього драматурга не стояло у завданнях пані Валентини, проте, 

аналізуючи тексти представників "різних ешелонів" літературного процесу, 

ми завжди маємо глибше інтерпретувати саме твори першого ряду. Тоді і 

"Висновки" будуть ґрунтовнішими, і запитань буде значно менше. 

Утім, мої міркування - радше матеріал до розмислів та дискусії, аніж 

якісь перестороги чи упередження. 

Аналіз дисертації "Фольклоризм української драматургії 20-30-х років 

XX століття" засвідчив, що перед нами самостійне і структурно завершене 

літературознавче дослідження, яке має беззаперечні теоретичну вагу і 

практичну цінність. Достовірні результати, кваліфікований виклад матеріалу, 

залучений до аналізу текстовий масив та аргументовані висновки 

відповідають поставленій меті і завданням, які повноцінно зреалізовані. 

Зміст і оформлення дисертації "Фольклоризм української драматургії 

20-30-х років XX століття", монографія, автореферат і публікації відповідають 

вимогам п.п. 9-Ю, 12-13 "Порядку присудження наукових ступенів", 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 

б 
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року за № 567 (зі змінами, внесеними Постановою Кабінету Міністрів України 

від 19 серпня 2015 року, № 656), а її авторка Валентина Миколаївна Школа 

вповні заслуговує на присудження наукового ступеня доктора філологічних 

наук зі спеціальності 10.01.01 - українська література. 

Офіційний опонент 

доктор філологічних наук, професор 

проректор з науково-методичної, 

соціально-гуманітарної робо 

та лідерства 

Київського університет 

імені Бориса Грінченка О.Є.Бондарева 

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

Ідентифікаційний код 02136554 

ВЛАСНОРУЧНИЙ ПІДПИС 
.ТзскШіШ' бг £ ЗАСВІДЧУЮ 
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Відділ діловодства та архіву 
| Київського національного універсшету 

імені Тараса Шевченка 
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ВІДГУК 

на дисертацію Школи Валентини Миколаївни 

«Фольклоризм української драматургії 20-30-х років XX століття» 

на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук за спеціальністю 

10.01.01 -українська література 

Проблема взаємодії фольклору та літератури має великі дослідницькі 

традиції в українському літературознавстві. Найчастіше фольклорний 

інтертекст вивчається у творах прозових та поетичних, що ж до аспекту 

взаємин «фольклор - драматургія» констатуємо часткове згасання наукових 

зацікавлень цією проблемою, особливо стосовно нещодавно замовчуваного 

історико-літературного сегменту 20-30-х років XX ст. як у вітчизняному, так і в 

діаспорному літературознавстві. Тож уперше здійснене Валентиною 

Миколаївною Школою комплексне сучасне дослідження української 

драматургії 20-30-х років XX ст. в аспекті фольклоризму прочитується як 

цілком актуальне і необхідне для розбудови цілісного уявлення про важливий 

період піднесення національної культури, зумовлений актуалізацією 

фольклорної проблематики і поетики. Важливо, що дослідниця звертається не 

лише до відомих, але й до напівзабутих текстів драматургів Радянської 

України, Галичини, Закарпаття, еміграційної літератури, які вона віднайшла в 

численних виданнях зазначеного періоду, у рукописах та хрестоматіях. Плідне 

засвоєння сучасних методологій аналізу літературних, зокрема драматичних 

творів дозволило виявити глибинні механізми фольклорно-літературних 

кореляцій та їх трансформацій у внутрішній структурі текстів, здійснити 

творчий професійний аналіз індивідуальної манери драматургів, які свідомо чи 

латентно запозичували архаїчні моделі міфологічних чи казкових сюжетів, 

образів, мотивів, художніх засобів і прийомів. Слід відзначити наукову 

сумлінність дисертантки, у поле зору якої увійшло понад 200 різних 

драматичних текстів, крім того в дослідженні вперше описано і 

систематизовано в руслі обраної проблематики десятки маловідомих п'єс, які 

свого часу збереглися, чекаючи на наукове оприявлення. Тож маємо 

І ВХІД. Цг ЛМ.#/У * 1 

І Відділ діловодства та архіву 
: київського національного університет ; 
і імоч» Тараса Шевченка ' 
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якнайширше загальне тло розвитку драматичного мистецтва конкретного 

історико-літературного періоду, інтертекстуально представлене в 

діахронічному та синхронічному аспектах. Авторка активно залучає 

літературний і літературознавчий контексти авторських інтерпретацій 

фольклорного матеріалу. Наявність глибоких історико- та теоретико-

літературних екскурсів виступає прикметною ознакою рецензованої роботи. У 

цьому її неперехідна наукова цінність. 

Результативність наукового дослідження Валентини Школи 

забезпечена завдяки плідному сполученню методів і прийомів порівняльво-

історичного літературознавства, типологічного дослідження літератури та 

студій інтертексту. Проведена робота аргументовано доводить, що 

драматургія досліджуваного періоду органічно виростала з української міфо-

фольклорної традиції, пов'язуючись із нею численними претекстами. 

Інтенсивність звертання письменників 20-30-х років до обробки драматичних 

сюжетів дисертантка обумовлює двома основними чинниками - особливостями 

історико-культурного періоду, з одного боку, та своєрідністю індивідуально-

стильових манер митців, які працювали у різних стильових площинах: 

реалізму, неоромантизму, символізму, експресіонізму, з їх незмінне »ю 

зацікавленістю фольклорними засобами відображення дійсності. 

Вивчаючи кожен із запропонованих аспектів дослідження, Валентина 

Школа довела оприявнену чи латентну наявність фольклорних впливів на 

різних рівнях сюжетно-композиційної, мотивної, образної організації п'єс, 

асоціативну, генетичну чи типологічну схожість авторських драматичних 

творів зі структурами казки, зокрема чарівної, з фольклорними варіантами 

народних драм, героїчного та неказкового епосу, що й структурувало виклад 

основних розділів її дисертації. 

У першому розділі «Провідні принципи взаємодії літератури та 

фольклору» визначено теоретико-методологічну базу наукової розвідки; 

досліджено особливості впливу фольклору на формування проблематики й 

поетики української драматургії в діахронічному («міфологія - фольклор -

література») та синхронічному аспектах. З'ясовано дефініцію термінів 
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«фольклоризм», «фольклоризація», «фольклорність», «олітературення», 

«художня асиміляція фольклору», «фольклорний код» та різновидів 

фольклоризму: цитування, наслідування, трансформації, імітації, контамінації 

мотивів, стилізації (мотивні, сюжетні, образні), уведення в тексти 

етнографічно-фольклорного матеріалу (вечорниці, сватання, різноманітні 

побутові деталі) тощо. 

У другому «Реміфологізація та деміфологізація в драматургії 20-30-х рр. 

XX ст.» та третьому «Казковість як генеративний складник поетики української 

драматургії 20-30-х рр. XX ст.» розділах роботи, аналізуючи драматичний 

доробок п'єс О. Корнійчука й І. Микитенка, М. Куліша, І. Дніпровського, 

І. Кочерги, Я. Мамонтова, Є. Плужника, Є. Карпенка та інших митців, Валентина 

Школа аргументовано доводить, що поетиці їх драматичних творів властивий 

міфологічний фольклоризм, яскраво виражений зв'язок із казковими 

традиціями, активне застосування притаманних казковим схемам ініціальних 

ситуацій (І. Микитенко) та архетипних моделей (О. Корнійчук); професійно 

відстежує особливості казкового моделювання драматичних творів І. Кочерги 

(наявність казкових компонентів на структурному, образному, мотивному 

рівнях), Я. Мамонтова (казкові мотиви «зміни царів», «здобуття нареченої», 

архаїчні обряди ініціації), Є. Плужника (архетипні мотиви близнюкових пар: 

двох братів, батька й сина), Є. Карпенка (казковий мотив виконання завдання) 

тощо. 

Стосовно драматургії М. Куліша, дослідженню фольклорної поетики якої в 

роботі приділено чи не найбільшої уваги, дисертантка проводить прискіпливий 

детальний структурний аналіз його п'єс, відстежуючи типи ініціальних 

ситуацій, міфологеми Золотого віку, Хаосу, Космосу, архетипні мотиви 

блудного сина, двійника-трикстера, надзавдання, метаморфози персонажів, 

символіку архаїчного хронотопу, міфологічних перевтілень тощо. Вона 

відзначає продуктивність авторських запозичень фольклорних засобів, 

оригінальність їх творчих модифікацій. Розглядаючи сюжетну організацію п'єс, 

Валентина Школа доводить своєрідну самоповторюваність автора в розбудові 

ним трансформованих композиційних схем казки. Підкреслюючи структурну й 
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тематичну близькість творів драматурга з усною народною творчістю, акцентує 

на використанні ним структурних елементів вертепу, вертепної драми, 

інтермедії, містерії, суду тощо. Професійно і тонко проведений морфологічний 

аналіз п'єс М. Куліша, своєрідне їх контекстуальне перехресно-паралельне 

інтертекстуальне прочитання дозволило авторці виділити три типи структурної 

організації творів М. Куліша (сс. 242 - 243), визначити характерну для його 

п'єс художню структуру казки, яка повторює будову ініціаційного міфу: 

початкова ситуація (лихо чи недостача); щоб її ліквідувати, герой вирушає в 

чужий локус; випробування і допомога помічника; позитивний результат; 

повернення збагаченого досвідом героя додому. Значну увагу в роботі звернено 

на компонент перипетії у творах митця. 

Акцентуючи на домінанті поетики експресіонізму у творчості М. Куліша, 

дослідниця помічає схожість і відмінність у використані її прийомів у 

драматургії М. Куліша та І. Дніпровського, зауважуючи на есхатологічних, 

катастрофічних, ескапістських мотивах їх творів. Професійно здійснено 

порівняння казкових мотивів і фабульних схем ініціації в п'єсах драматургів, 

що оприявнюють різні художні моделі організації драматичного наративу. 

Досліджуючи особливості літературного опрацювання казкових 

сюжетних схем у п'єсах П. Капельгородського та Олександра Олеся (підрозділ 

3.4), особливості функціонування казкових морфологічних моделей у п'єсах-

агітках (підрозділ 3.4), В. Школа розглядає аналізовані твори як такі, 

фольклорно-міфологічні джерела яких є імпліцитними, тому зіставлення їх із 

фольклорними джерелами здійснюється у порівняльно-типологічному ракурсі. 

Простежуючи поєднання рис, притаманних поетиці чарівної казки та 

героїчного епосу в драматичних творах Ю. Яновського («Завойовники», «Дума 

про Британку», «Потомки»), О. Довженка («Потомки запорожців»), Ю. Липи 

(«Вербунок», «Корабель, що відпливає»), дисертантка констатує звертання 

художників до родових традицій, акцентує на мотивах катастрофи роду і 

народу, повернення додому, ініціації колективу, героїчності вчинку тощо. 

Науковою новизною позначений підрозділ 3.5, у якому авторка ретельно 

вивчає використання арсеналу фольклорних засобів і прийомів структурування 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


сюжетів, образів і мотивів у п'єсах-агітках, на структурно-семантичному рівні 

яких позначились компоненти чарівної казки, інтермедії, вертепу, райка, 

балаганних видовищ, календарної та родинної обрядовості, що зафіксували нові 

форми драматичного агітаційно-масового мистецтва, яке декларувало казкові 

утопічні ілюзії. 

У четвертому розділі «Модифікації народноепічного наративу 

драматургами 20—30-х рр. XX ст.» об'єктом аналізу постають драматичні твори, 

що є літературними інтерпретаціями сюжетів народного героїчного епосу 

(М. Рильський - лібрето до опери «Ґанжа Андибер. Народна дума», 

Ф. Лопатинський - п'єса «Дума про козака Голоту», М. Семенко - драма 

«Маруся Богуславка», Г. Лужницький - народна трагедія «Ой Морозе, 

Морозенку...») та фольклорної неказкової прози (Л. Старицька-Черняхівська -

п'єса «Розбійник Кармелюк», драматичний етюд «Останній сніп», 

С.Голованівський - драматична поема «Поетова доля», В.Товстонос п'єса «За 

друзі своя», К. Буревій - історична драма «Павло Полуботок»). Інтенсивність 

звертання до образів такого типу дослідниця вбачає в ознаках самого періоду 

20-30-их рр. як періоду відродження національної культури, активізації 

соціально-утопічної мрії про «золотий вік», міфологізації образів народних 

захисників - історичних прототипів, козаків, гайдамаків, опришків, легендарні 

біографії яких закріплювали віру у встановлення досконалого світу. 

Аналізуючи запропоновані авторські драматичні твори в контексті багатого 

фольклорного сюжетно-образного матеріалу - історичних дум, пісень, легенд. 

переказів, Валентина Школа зосереджує увагу на різноманітних творчих 

підходах драматургів до опрацювання народнопоетичних сюжетів, акцентує ж 

численних формах і способах рецепції легендарних образів, констатуюча 

щоразу спільне і відмінне від фольклорного прототипу. Відзначаючі 

домінуючий фон «гіперболічно-легендарної романтики героїзму», дисертанта; 

професійно аналізує особливості жанрових кореляцій, авторських версії 

народних дум, балад, мотивів, образів, виділяючи продуктивність використанн 

епічної гіперболізації, казкових (виконання складного завдання, хронотопя 

зсуви, метаморфози, наявність чарівного помічника) та анекдотичних («витівк: 
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хитрунів», обдурювання, переодягання) мотивів, мотивів двійництва, 

випробування героїв спокусами й стражданнями, гріхом і святістю, зрадою і 

каяттям, комічних ситуацій вертепного прототипу, міфологічно-архетипних 

пластів розгортання Едіпового комплексу тощо. 

Прикметною рисою розділу є майстерно здійснений екскурс в українську 

романтичну «розбійницьку» тематику, зокрема, в літературну кармалюкіану 

(М. Старицький, Л. Старицька-Черняхівська, С. Васильченко, 

В. Суходольський, В. Ґжицький, В. Канівець, В. Кучер, І. Драч, В. Малик, 

М. Солоненко та ін). 

Розділ п'ятий «Традиція народного театру в драматургії 20-30-х рр. 

XX ст.» носить здебільшого оглядово-інформаційний характер, проте в 

окресленій дисертанткою загальній картині розбудови сценічного мистецтва 

зазначеного періоду, яке, потребуючи нових театральних форм, активно 

послугувалось архаїчними фольклорно-міфологічними засобами, він постає як 

закономірно необхідний. У театральних дійствах, присвячених новим святам 

(Жовтневої революції, Першому травню. Паризької Комуни тощо), В. Школа 

від стежу є звертання до архаїчних джерел театральності, ритуалів сакралізації 

влади, містерійності язичницьких культів (масові видовища, святкові 

карнавали); вертепних структур вистав (Л. Старицька-Черняхівська, 

М. Підгірянка), інтермедій тощо. Наголошуючи на видовищному складнику, 

уведенні в тексти етнографічно-фольклорного матеріалу (сцени вечорниць, 

сватань тощо), авторка акцентує на «вживленні» техніки райка, стилістики 

балагану у створенні таких нових, суголосних часу сценічних представлень, як 

«жива картина» чи «жива газета». 

Ознайомлення з дисертацією викликало ряд питань і зауважень, які 

потребують уточнення під час захисту, зокрема: 

По-перше, аналізуючи драматичні тексти, дисертантка плідно і 

професійно використовує семіотичні та структурно-семантичні методи, 

натомість, оскільки переважно йдеться про специфіку драматичного наративу, 

теоретичний інструментарій наратологічної теорії представлений недостатньо, 

особливо в площині урізноманітнення категорій інтертекстуальності 
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(паратекст, архітекст, метатекст тощо), адже матеріал дає для цього 

щонайбільше підстав. 

По-друге, на с. 76 дисертації В. Школа звертається до започаткованого в 

20-их роках жанру кіносценарію, у якому плідно працювали письменники 

С. Васильченко, О. Довженко, І. Кавалерідзе та ін., що, на її думку, активно 

послуговувались засобами та прийомами фольклорно-міфологічної поетики. 

Однак це цілком аргументоване твердження потребує окремих аналітичних 

підходів, адже в даному разі йдеться про використання не лише 

інтертекстуальних, але й медіатекстуальних прийомів, що значно 

урізноманітнило і поглибило техніку фольклорно-літературних інтерпретацій. 

По-третє, у дисертації недостатньо уваги приділено драматургії 

української діаспори 20-3 0-х років, зокрема в питаннях олітературнення 

християнської календарної обрядовості, замовчуваної в текстах письменників 

підрадянської України, та питаннях структурної організації драматичних 

текстів. 

Висловлені зауваження та побажання не впливають на високу оцінку 

професійного рівня оригінальної наукової роботи Валентини Школи. Авторка 

продемонструвала належну кваліфікаційну історико- та теоретико-

літературну обізнаність, здатність до доскіпливого, глибинного структурно-

типологічного аналізу різножанрових і різностильових драматичних текстів, 

витлумачення численних фольклорних наслідувань, алюзій, ремінісценцій у 

найширше представлених інтертекстуальних полях. Наукову цінність і 

перспективу для подальших досліджень має здійснена нею типологія мотивів 

і сюжетних схем, які унаочнили конкретні формально-змістові впливи 

фольклорної поетики на драматургію 20-30-х років XX століття. 

Здійснений аналіз творів українських драматургів у контексті 

використання ними засобів фольклорної поетики дозволив виявити глибинні 

механізми побудови драматичних текстів, що сприятиме цілком новому 

прочитанню й оцінюванню специфіки їх творчої манери. Запропонований 

дисертанткою алгоритм аналізу фольклорної поетики драматичних творів може 
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бути успішно використаний у подальших студіях драматургії інших періодів 

розвитку української літератури. 

Робота Е5алентини Миколаївни Школи є самостійною, належно 

апробованою у доповідях на понад 40-а міжнародних та всеукраїнських 

конференціях, у т.ч. закордонних (Брно, 2008 р.; Ґюмрі, 2016 р.). Опублікована 

за результатами дослідження монографія «До прихованих джерел: фольклоризм 

творів українських драматургів 20-30-х років XX століття» продемонструвала 

високий рівень наукової ерудиції авторки, що підтверджено, зокрема, й двома 

схвальними відгуками (Семенко С, 2017; Гребенюк Т., 2019.). Зміст роботи та 

її основні положення висвітлено в 24-ох статтях, опублікованих у наукових 

фахових виданнях України, у 5-й статтях, що входять до видань, включених до 

міжнародних наукометричних баз, в одній статті в іноземному періодичному 

виданні. 

Автореферат дисертації, публікації авторки достатньо повно відтворюють 

викладені в роботі результати дослідження. За обсягом виконаної роботи, 

актуальністю теми, реалізацією завдань дослідження, новизною отриманих 

результатів дисертація Валентини Миколаївни Школи цілком відповідає 

вимогам «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженим 

постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. № 567 (зі змінами, 

внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України № 656 від 

19.08.2015 р., № 1159 від 30.12.2015 р. та № 567 від 27.07.2016 р.), а її авторка 

заслуговує на присудження наукового ступеня доктора філологічних наук зі 

спеціальності 10.01.01 - українська література. 

Офіційний опонент - доктор філологічних наук 

професор кафедри теорії та історії світової літерату 

імені професора В.І. Фесенко 

Київського національного лінгвістичного університе зерська 

вхщ. № М/Л#7Ї 
ВІЛ '.,_**_ ' & 4'О^Р. 

Відділ діловодства та архіву 
*«вдмсого національного університету 

імені Тараса Шевченка 

Власноручний підпис 

завшяю: ст. Інспектор 
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ВІДГУК 
офіційного опонента на дисертацію Школи Валентини Миколаївни 
«Фольклоризм української драматургії 20-30-х років XX століття», 
подану на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук за 
спеціальністю 10.01.01 -українська література 

З приємністю констатую той факт, що дисертаційне дослідження В. М. 
Школи «Фольклоризм української драматургії 20-30-х років XX століття» -
ще один помітний крок нашого національного літературознавства у вивченні 
доволі актуальних фольклорно-літературних взаємин. Адже проблема 
фольклоризму та фольклоризації художнього матеріалу, не зважаючи на його 
жанрово-родову диференціацію і приналежність як до фольклористичної, так 
і до філологічної науки, все ж залишається надзвичайно важливою. І коли 
йдеться про з'ясування особливостей такого процес), приміром, у ліриці та 
епосі, що здебільшого грунтувалися на творах давнього, класичного і 
сучасного національного письменства, то цього, на жаль, не можна сказати 
про драму як рід літератури і вид мистецтва, надто ж такого період) її 
розвитку, як початок XX століття. На сьогодні маємо буквально одиниці 
цілісних синтетичних досліджень взаємин драми і фольклору, присвячених 
зокрема цьому часові. Тож перед дослідниками й досі постають важливі 
завдання вивчення явищ фольклоризму в контексті української драматургії та 
переосмислення оцінок учених у поглядах на творчі здобутки авторів-
драматургів 20-30-х років XX століття. 

У такій площині дисертаційна праця В. VI. Ніколи сприймається не 
лише як актуальна літературознавча студія, а й як цілковито новаторська 
робота, що по-своєму розв'язує склади) проблему взаємин драми і 
фольклору, процесів фольклоризації зовнішньої : внутрішньої структури 
п'єси, художньої трансформації у них сюжетів, мотивів, образів, характерів, 
врешті, драматичного дійства і конфліктів усної української народно
поетичної творчості. Судячи із часу та кількості публікацій дисертантки на 
цю тему, можна небезпідставно стверджувати, що її наукова студі'я -
яскравий і переконливий наслідок багаторічного теоретичного й історико-
літературного осмислення явища фольклоризації в українській національній 
драмі перших десятиліть XX століття. І, вочевидь, заслуга авторки цього 
дослідження полягає не тільки в широті її наукового мислення, глибині 
літературознавчого аналізу, в охопленні величезного емпіричного матеріалу, 
майстерному вміщенні різнопланових (жанрово-стильових, проблемних і 
поетикальних) драматургічних творів у загальнокультурний універсум чи 
принаймні у літературно-сценічні координати 20-30-х років минулого 
століття, а й - що сьогодні надзвичайно важливо - У характері викладу 
матеріалу. Стиль В. М. Школи, не втрачаючи науковості, вирізняється 
ясністю викладу складних закономірностей взаємин фольклору і літератури, 
процесів фольклоризації драматургічного тексту, а відтак і видозмін 
авторської ідейно-естетичної свідомості га поетики драми. 

ВХ1Д.№ *МЗ*Н/* '' 
ВІД' РЗ *С?£Г ' 20^Р. 

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного універсшету 

| імені Тараса Шевченка 
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Досягнення авторки рецензованої дисертації полягає в тому, то їй 
вдалося, розглядаючи в теоретичному й історико-літературному аспекті 
інваріантність та функціональну заданість української фольклорної традиції в 
розвитку національної драматургії 20-30-х років XX століття, створити 
цілісний образ літературно-сценічного процесу означеного періоду, 
своєрідний його, сказати б, «портрет»; деякі риси в ньому окреслені доволі 
виразно, а деякі помічені лише пунктиром. Українська драма досліджуваного 
часу, в якій помітна кількість творів позначена процесом фольклоризації і від 
того чимало сюжетів, образів, характерів, жанрів слугують своєрідним 
становим хребтом, постає як живий організм, що перебуває в постійному 
русі. Дослідниця, дотримуючись правила розглядати драматичне мистецтво в 
усіх його артефактах, створених як яскравими й неперебутніми талантами, 
так і просто обдарованими людьми, розкриває зміст діалогів між творами 
літератури і фольклором, між окремим драматургом та окремими явищами 
усної народно-поетичної творчості, що відбувалися на початку XX століття 
на українському національному ґрунті. Як вона сама зауважує, власне, таке 
«прочитання як доволі відомих текстів, так і напівзабутих сприяє кращому 
пізнанню драматургії аналізованого періоду, увиразнює її зв'язки з 
глибинними народними традиціями, актуалізує проблему переосмислення 
місця фольклорного складника в художній системі драматургічного доробку 
митців». 

Чітко визначаючи об'єкт і предмет свого дисертаційного дослідження, 
В. М. Школа в логічнії! і мотивованій послідовності ставить перед собою 
конкретні завдання: передовсім в осмисленні фольклоризму як 
літературознавчої категорії, у висвітленні специфіки взаємодії міфологічної, 
народнопоетичної та писемної традиції, в окресленні принципів та прийомів 
використання фольклорного компонента в драматургії XIX - першої третини 
XX століття, у вивченні драматизації народноепічного наративу і 
трансформації сюжетів та образів фольклорного епосу, врешті, в дослідженні 
шляхів засвоєння драматургами різних форм народного театру. У такий 
спосіб дисертантка декларує відповідні підходи в аналізі багатющого 
уснопоетичного та літературно-художнього матеріал)'. Відтак можна 
стверджувати, що обрана нею методологія в осмисленні явищ фольклоризації 
української драматургії 20-30-х років XX століття є достатньо продуктивною: 
тут і узагальнюючий, міфопоетичний, герменевтичний, порівняльно-
типологічний та структурно-семіотичний методи, і синтез комплексних 
підходів у з'ясуванні фольклоризму в зовнішній та внутрішній структурі 
організації драматургічного тексту. Вочевидь, В. М. Школа поділяє думку 
Д. С. Наливайка про комплексне дослідження фольклорних і літературних 
традицій не лише в національному, а й у світовому письменстві, про синтез 
синхронних чи діахронних аспектів міжлітературних та міжродових 
взаємодій, свідомо не зводячи їх до розгляду лише «зовнішніх» впливів. 

І такий підхід авторки дисертаційного дослідження цілком слушний, 
адже він сприяє не збідненню конкретного явища (в даному разі -
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фольклоризапії). а зусібічному поглибленню національного континууму 
(української драми 20-30-х років минулого століття) в загальноукраїнському 
драматургічно-театральному процесі означеного періоду. В основному 
погоджуючись із цією тезою, що її так чи інакше декларує дослідниця, все ж 
хотілося б повернути її трохи в інший бік. На нашу думку, драматургічно-
театральний процес (звісно, не тільки вказаного часу) - об'єктивна даність -
залишається завжди таким, яким він є, збіднюються чи збагачуються в 
основному лише наші уявлення про нього. Методологічні підходи, методика 
аналізу В. М. Ніколи і збагачує їх, і, що найголовніше, спонукає відшукувати 
такі підходи дослідження, які б допомогли якнайближче підійти до 
об'єктивного бачення української драматургії в її цілісності, не зважаючи на 
окремі часові відтинки. Адже процес міфологізації і фольклоризапії 
характеризує розвиток української драми загалом, з тією, вочевидь, 
різницею, що в різні її періоди вони проявлялися по-різному, зрештою, й не 
однаковою мірою вивчалися нашим літературознавством і фольклористикою. 
Приміром, цю проблему в драматургії 20-30-х років актуалізували ще доволі 
давно - п'ятдесят літ тому. 

1 аж нинішня дисертантка зуміла грунтовно дослідити її. Як результат її 
наполегливої праці, маємо незаперечну новизну рецензованої 
літературознавчої студії. По-пергче, повторюємо, дослідниця здійснила 
цілісне та комплексне вивчення української драматургії 20-30-х років XX 
століття крізь призму фольклоризму. По-друге, достатньо переконливо 
охарактеризувала елементи (я б сказав, систему елементів) фольклорної 
поетики в корпусі драматичних творів, чимало з яких ще не були предметом 
окремішнього осмислення. По-третє, що дуже важливо, ввела до наукового 
обігу малознані або ж зовсім невідомі драматургічні твори як авторитетних 
авторів, так і не зовсім популярних на той час. По-четверте, запропонувала 
ефективні підходи у типологічних зіставленнях українського фольклор}' та 
української п'єси (здебільшого через архетипові народнопоетичні структури, 
через методик) морфологічного аналіз}' казок тощо). І по-п'яте, простежила 
процес перекодування фольклорних сюжетів та образів (додаймо сюди ще й 
конфліктів і характерів) у драматичних творах письменників цього періоду. 
Врешті, вперше дослідила вплив народної драми на есмантико-структурну 
природу п'єс, створених українськими драматургами у 20-30-роках XX 
століття. 

Важливо при цьому відзначити, що В. VI. Школа продемонструвала 
своє вміння доводити (причому доволі аргументовано) основні положення 
дисертації. Так, у першому розділі її «Провідні принципи взаємодії 
літератури та фольклору» вона, розглядаючи ці форми творчості в 
діахронному й синхронному аспектах, передовсім зосереджується на 
філологічній рецепції усної та писемної художньої творчості, потім на їх 
взаємодії крізь призму міфологічно'', народноепічної та літературної традиції, 
а відтак сфокусовує свої дослідницькі інтенції на з'ясуванні 
функціональності фольклорно-етнографічного матеріалу в структурі 
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драматичного твору, зокрема на їх вичленуванні в українських п'єсах 20-30-х 
років XX століття. Таким чином дисертантка доводить органічність 
співіснування пронесу фольклоризації і літературних форм, зосібна в 
драматургічній творчості українських письменників не лише означеного 
періоду, а й загалом у розвитку національної драми. Доречно зауважити, що 
цей розділ не лише проектує теоретико-методологічні спостереження на всі 
наступні розділи, а й сприяє дослідниці \ вибудовуванні наскрізної концепції 
її літературознавчої студії. 

Відтак цілком логічними і науково мотивованими сприймаються її 
другий розділ «Реміфологізація та деміфологізація в драматургії 20-30-х рр.. 
XX ст.», де проаналізовано твори українських драматургів, які по-своєму 
прочитували міф чи певні міфологеми, «транслюючи владні догми чи 
застерігали від політичного засліплення», третій розділ «Казковість як 
генеративний складник поетики української драматургії 20-30-х рр. XX ст.», 
де розглянуто п'єси, «фольклорно-міфологічні джерела яких є 
імпліцитними», власне, такі драматичні гвори українських авторів, 
фольклоризм яких свідомо реалізується ними на асоціативному або ж 
типологічному рівні, а народнопоетичні джерела та їх художньо-образна 
трансформація надаються до зіставних порівняльних паралелей і, нареші, 
четвертий розділ «Модифікації народноепічного наративу драматургами 20-
30-х рр. XX ст.», де оприявлено систему фольклорних знаків у гґєсах 
письменників, за якими чітко впізнавалася генетична залежність їх драм «від 
прототекстів». Дещо відходить від заданої концепції дослідження В. М. 
Школи п'ятий розділ «Традиції народного театру в драматургії 20-30-х рр. 
XX ст.» І річ тут не в тому, що українські письменники, створюючи свої 
п'єси, зчаста вдавалися до обрядових форм та їх трансформації у структурі 
драми, а передовсім у тому, що про фольклорну драму як джерело 
літературних творів так чи інакше вже йшлося в попередніх розділах, що самі 
собою архаїчні джерела театральності ще не витворюють п'єси як такої, а є 
радше основою для сценічного дійства, тобто вистави. 

Однак у цілому дисертантка в усіх п'яти розділах наукової праці 
дотримується своєї дослідницької методології у з'ясуванні особливостей 
процесу фольклоризації української драматургії 20-30-х років XX століття. І 
від цього в основному залежить цілісність її літературознавчої студії. Як і від 
того, що вона вдало і послідовно доводить усі задекларовані на початку своєї 
наукової праці положення, завдання і мету до їх логічного завершення. 
Загалом у вивченні драматичних творів українських авторів перших 
десятиліть XX століття (а тут із п'єсами таких драматургів, як М. Куліш, І. 
Дніпровський, І. Кочерга, Я. Мамонтов зустрічаються п'єси О. Корнійчука, І. 
Микитенка, Я. Галана, драматургічна творчість яких далеко неоднорідна, 
якщо не сказати - стильово прямо протилежна, як і те, що із драмами Є. 
Плужника, О. Довженка, Ю. Яновського, М Рильського, С. Голованівського 
аналізуються драматичні твори донедавна невідомих авторів - Ф. 
Лопатинського, Гр. Лужницького, В. Товстоноса, К. Буревія. При ньому 
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дисертантка виявила неабияку спостережливість, сказати б, навіть сміливість 
у відстоюванні тих чи тих аналітичних принципів та підходів, положень і 
висновків. 

А це, погодьмося, є свідченням літературознавчої зрілості, добротної 
фаховості в осмисленні і розв'язанні поставленої проблеми. Разом із чітко 
визначеною актуальністю, аргументованими доводами новизни, теоретико-
методологічними та історико-літературними настановами, логічними і 
мотиваційними загальними висновками, що випливають із проведеного 
аналізу, вказані положення, безумовно, матимуть і практичне 
значення.Приміром, про творчість знакового драматурга цієї доби VI. Куліша. 
В. М. Школа висловлює доволі цікаві міркування у розрізі поставленої 
проблеми: фольклорні моделі його багатьох п'єс народжувалися здебільшого 
із міфологічних уявлень, із ініціацій протистояння загального добра і 
конкретного зла, трансцендентних суперечностей між хаосом і космосом 
тощо. Відтак вона віднаходить твори драматурга, де ця модель оприявлена на 
рівні принаймні двох структурних пар: «свій-чужий» та «свій-свій», а потім 
намічає переходи од однієї до іншої, причому від простішої до складнішої. 
Водночас не оминає вона й очевидної автоінтертекстуальності драматурга, 
що йде, вочевидь, від фольклорно-міфологічної ускладненості 
письменницького мислення та його стильового експресіоністського 
вираження. На відміну від цього драматурга, в творчості інших авторів 
українських п'єс знайшли своє втілення «опосередковані казкою та 
народною творчістю» і такі моделі їх художньої трансформації, такі ідейно-
естетичні та образно-сюжетні мотиви, як метаморфози (І. Дніпровський), 
пошуки ідеалу (І. Кочерга, 1. Микитенко), зіткнення героя зі злом (Я. 
Мамонтов), казкова доля «дівчини-«Попелюшки» (Є. Плужник). В. N4. 
Школа, окрім сюжетів та образів з фольклору, вміє також аналізувати, 
закорінені у фольклорно-міфологічну стихію й певні аксіологічні структури 
та моделі, що позначені очевидною панівною ідеологією. Приміром, у 
драматичних творах 10. Яновського (родова приналежність героя як 
невід'ємна сутність його морально-духовного стан)), О. Довженка 
(національний складник характеру персонажа як вияв його цілісності) тощо. 

Цікавими й погрібними в загальній структурі дисертаційного 
дослідження В. М. Школи сприймається її спостереження над засобами 
драматургічної поетики таких «олітературених» сюжетів, образів, характерів, 
драматичної дії та конфліктів, зокрема в інтерпретації міфологічних і 
фольклорних мотивів та їх моделей на структурному і семантичному рівнях 
(як це, скажімо, помітно в її аналізі казкових прийомів, що застосовані 
драматургами в п'ссах-агітках, або ж в інтерпретації українського народного 
епосу). До речі, одним із улюблених прийомів дослідницького 
інструментарію дисертантки є її постійне прагнення аналізувати сюжет, 
стиль, мотиви й образи, драматизм і конфліктність, збудованих на фольклорі 
драматичних творів, на тлі усних народнопоетичних претекстів. Також у 
дисертаційній праці її авторка скрупульозно осмислює систему фольклорних 
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образів та джерел, що їх. згідно із власною поетикою творення 
«офольклоризованих» п'єс, зчаста використовували українські драматурги, 
наприклад, І. Кочерга, П. Капельгородський, М. Рильський, Ф. 
Лопатинський, М. Семенко, Г. Лужницький, Л. Старицька-Черняхівська, К. 
Буревій та ін. Принагідно відзначу ще одну позитивну рису рецензованої 
літературознавчої студії: доволі вдале дослідницьке проведення порівняльно-
типологічних паралелей між драматургією 20-30-х років XX століття і 
драматичними творами авторів-поперсдників (І. Карпенко-Карий, Т. 
Шевченко, С. Руданський, Ж. Жіроду, Ж. Б. Мольєр та ін.). Безумовно, це 
робить наукову працю В. М Школи більш панорамною. Як і більш 
синтезованою робить її настійливе прагнення дисертантки до якомога 
ширшого залучення в аналізі п'єс із явищем фольклоризації, до 
виокремлення тих чи тих етапів роботи драматургів з текстами і 
документами національної народно-поетичної творчості, до визначення 
особливостей індивідуального міфотворення письменників, до окреслення 
спорідненості прийомів фольклорної поетики й драматургічної поетики в 
п'єсах українських авторів перших десятиліть XX століття. 

Як ще одну невід'ємну рису дисертаційної праці дослідниці, на чому 
вже акцептувалося, варто відзначити використаний нею ефективний 
науковий апарат з найновішою інтерпретацією, охоплено величезний 
емпіричний матеріал і стиль його викладу на сторінках дисертації, а також 
об'ємну джерельну базу (близько 800 позицій) українською та іноземними 
мовами. Результати роботи достатньою мірою відображені в монографії та 
наукових статтях (62 праці) і авторефераті, що відповідають змісту 
дисертаційного дослідження. 

Загалом, відзначаючи високий рівень виконаної наукової роботи В. N4. 
Школи, хочемо водночас висловити деякі зауваження чи побажання до неї, 
що потребують з боку дисертантки додаткових роз'яснень. 
і.Так, погоджуючись із дослідницею, що «головним у виборі п'єс задля 
аналізу функціональності фольклоризму є драматичні твори різних авторів, 
які використовували усну народну творчість», все ж хотілося б почути про, 
загальний, концептуально наскрізний принцип такого добору Тому й не 
виникало б питань про причини відсутності у тексті дисертації цілого ряду 
материкових та еміграційних драматургів 20-30-х років XX ст. (В. 
Винниченка, Є. Карненка, О. Бабія, Б. Пирятинського, Л. Лісевича, Г. 
Цеглинського, С. Ковбеля, Д. Гунькевича та ін. 

2. З дисертаційного дослідження так і не зрозуміло, як, яким чином 
позначилися на процесі фольклоризації модерністські тини художнього 
мислення українських драматургів 20-30-х років XX ст., приміром, 
символізм, експресіонізм? 

З.Як пояснити такі рядки із дисертації: «Ілюструючи теорію союзу робітників 
і селян, І. Микитенко зображує селянство недостатньо класово свідомим» 
(с. 101). Врешті, в чому, як стверджується, виявляється «казковість» 
персонажів Дударя, Ромашки та Малоштана (с. 102) з «Диктатури»? А хіба 
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тут не штучно накладена схема з народної казки «про мудру дівчину» чи 
«мотив завоювання нареченої» у його ж п'єсі «Дівчата нашої країни»? 
4. Не переконливо доведено, як на мене, фольклорність дискурсу у таких 
драматичних творах, як «Правда», «Загибель ескадри», «І Ілатон Кречет» О. 
Корнійчука, «99%» Я. Галана. Тут радше відбито моделі тоталітарного світу з 
чіткими параметрами «нової онтології». Загалом, на наше переконання, таких 
драматургів, як О. Корнійчук, І. Микитенко, Я. Галан дещо «зумисно» 
притягнено до проблеми фольклоризації української драми досліджуваного 
періоду, адже вони «всуціль закодовані сопреалізмівським каноном» (Н. 
Кузякіна), який за своєю сутністю не передбачав чогось конкретно 
народного, тим паче національного. 
5.Чому лише «міфопоетична есхатологія» визначає поетику п'єс М. Куліша 
та І. Дніпровського (с. 127)? А інші, принаймні, модерністські принципи, хіба 
позбавлені цього? 
6. Годі збагнути такі думки дисертантки: «За душу Гайдая борються дві сили: 
націоналісти та більшовики...Своє відступництво (від чого?) Гайдай 
спокутує подвійно: убивством неприятеля (якого?) та потопленням корабля, 
на якому служив (український Чорноморський флот!) (с. 118). А трохи 
згодом дисертантка справедливо наводить думку сучасної дослідниці 
«соцреалістичного канону» в українській літературі В. Хархун: «Загибель 
ескадри» - твір, «який моделює образ тоталітарного світу з чіткими 
параметрами «нової онтології» (с. 120). І в чому тут виявляється 
фольклоризм? Або таке висловлювання: «Швидше казкове, аніж 
міфологічне, семантичне наповнення мають п'єси О. Корнійчука, в основі 
яких лежить архетипна модель» (с. 255). 

На щастя, відзначені зауваги мають частковий характер, вони суттєво 
не впливають на загальну високу оцінку виконаного дисертаційного 
дослідження, що органічно вписується до координат сучасної 
літературознавчої науки, має значний теоретпко-методологічний та історико-
літературний потенціал. Отож на підставі пункту 13 «Порядку присудження 
наукових ступенів» (затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 24 липня 2018 р., № 567) ДАК України вважаємо, що дисертація 
Валентини Миколаївни Школи «Фольклоризм української драматургії 20-
30-х років XX століття» є новим, актуальним, самостійним і завершеним 
дослідженням, що відповідає вимогам ДАК України до такого типу робіт, а її 
авторка заслуговує присудження наукового ступеня доктора філологічних 
наук за спеціальністю 10.01.01- українська літератураи „ -.,,* 

' Відділ діловодства та архіву 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/

