
BIДгУк

нa ДисrpТaЦiю Бyгaй Свiтлaни Гpигopiвни

<<Tеopетикo.кpиTиЧ[Ia Tвopчiсть Mихaйлини Кoцюбинськoi>>

нa здобyTTя llayкoBoгo сTylrrня кaнДиДaтa фiлoлoгiчних нayк

зi спецiaльнoстi 10.01.0б _ теоpiя лiтеparypи

Tвоpua ПoсTaTЬ МихaЙлини Кoцrобинськoi н.lJIеxtиTЬ Дo ЗнaкoвиХ B iстоpii

yкpaТнськoi теopетикo-лiтеpaтypноТ Д}Mки, oскiльки BoHa Чи не нaйбiльrш яскpaBo

pеПреЗе}ITye висoкий зЛrT нaцioнaлЬнoГo TеopеTичнoГo сaмoyсвiДoмЛеHня.

Pyйнyroни нopMaTиBHy есTеTикy соцiaлiстичнoГo pеалiзмy, Bиpo0Ле}I1

тoтaлiтapним сyспiльствoм сTеproTиIIи лiтеpaтypнoi пpaцi, ДoслiДниця
послiдoвнo il, I{еBToMI{o yTBеpДжyBaJIa Bисoке ryмaнiстичне ПpиЗнaчення

лiтеpaтypи як N{исTецTBa сЛoBa' ДaIoЧИ Зp€}Зки непеpесiuниХ нayкoBиx стyдiй, вiд

сaN{oГo ПoЧaTкy ПoЗнaЧениХ мaйстеpнiстro aнaлiзy, poзкyтiстlo MисJIеI{ня,

BисoкиМИ пpoфесiйниМи сTaIIДapTaми. Слiд вiтaти нayкoBy poзвiдкy Cвiтлaни

Гpигopiвни Бyгaй, ЯКa BI]еpше B yкpaiЪськoМy лiтеparypoЗнaBсTBi здiйснилa

цiлкoм нoвaTopсЬкy' opигiнaльнy спpoбy всебiчноГo ПpеДсTaBЛеннЯ нayкoвoТ

сПaДщИни Mиxaйлини Кoцroбинськoi Як TеopеTикa iт iстopикa лiтеpaтypи,

кpиTикa, BченoГo-фiлoлoгa. Aктyaльнiсть здiйсненoТ рoзвiдки oбyмoвЛIorTЬся ще
Й ГoсTpolo неoбxiднiстro глибoкoгo BиBЧеHIIя 14 cисTеMaTизaшiТ сvчaснoi

yкpaiЪськoТ теopетиvнoi Й лiтеpaтyp}Io-кpиTичноТ Д}Мки, щo BиМaГaе дедaлi
пpискiпливiшoТ yBaги.

I-{ентpaльнi пpoблеми .цисеpTaцiТ oбеpтaються I{aBкoЛo ДBox Ba}кJIиBих

склaДoBиХ TBopчoГo МиcЛення Миxailлlани Кoцюбинськoi - TеopеTикa лiтеpaтypи

i лiтеpaтyp}loГo кpиTикa, якi нaiцбiJlЬш яскpaBo ПpoятlItl|ИcЯ в l]i rпевченкoЗIIaBчиx

стyдiяx тa стyДiяx лiтеpaтyрнoГo дopoбкy кoлa свoiх сyчaсникiв-lпiстдесятникiв.

{oслiдх<ення C. Г. Бyгaй скЛaДarTЬся З ЧoTиpЬox poздiлiв, У ЯКИx aBTopкa

шослiдoвно i квaлiфiкoвaнo рoзГЛянyЛa 27 piзних зa oб'смoм (вiд стaттi Дo

мoнoгpaфii) Ta жaнpoм (теopетиннa сTy.цiя, лiтеpaтypний ПopTpеT, кpиTиЧнa

ff iJLцiЛ,liЛCIBодcrBа "fё i.t[]lt;;Jу
|(иTil0h[ni"{' Нat{itl'.'fi .fl blltJг0 .itнiвeроитетy

сTaTTя' pецензiя, есей, лiтеpaтypнo-кpиTичниЙ HФЧc,
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Toщo) ПpaцЬ

лiтеpaтypи).

Миxaiаllинvт КoцrобиноькoТ (пoзицiТ J\bJ\b 83-109 У сПискy

Двa пеprпi pоздiли poботи сToсyIoTЬся poЗкpиTTЯ специфrки

фopмyвaння TеoprTикo.лiтеpaтypниx пoглядiв M. Коцroбинськoi: тяглiсть

тpaдицiй' ЗнaЧення сyспiльнoго Ta кyЛЬTypнo-МистrцЬкoГo кo}ITексTy дo6и

(poздiл 1. <ФоpмaHTи IIayкQBo-TеoprTичнoгo свiтoглядy тa oсoбливoстi нayкoBo-

кpиTИчlloГo МисЛення Михaiтлини КoЦтoбинськoТ>); виpоблення BЛaсHoГo

пiдхoдy Дo aнaлiЗy ПoеTики xy.цoх(нЬoГo сЛoBa (poздiл 2. <Поетикa сЛoBеснoТ

обpaзнoстi B TеopеTичних ПpaцяХ МутхaЙхутни КoцroбинськоТ>). Двa iншlих

pоздiли oПpияBнIoIoTЬ pеaJliзaцirо ПorTикo-есTеTиЧI{иx кoнцепцiй .цoслi.цницi в iТ

кoнкpеT}Iиx HayкoBиx стyдiяx iз IшеBЧеHкoзIIaBсTBa (poздiл 3.) Ta TBopчoсТl

tпiстдесятникiв (poздiл 4.).

У ПrpшIoмy pоздiлi aBTopКa pоботи Зoсеpr.цxtyс yBaГy нa oснoBIIиx

сyспiльниx Ta rcTеTиЧниx чинникax, якi ЗyMoBиЛи фоpмyвaння свiтoглядниx

пpинципiв Ta MеToДoЛoгiчниx yсTalroBoк МуlхaЙлrини КoцюбинськоТ-

лiтеpaтypoзIlaBцЯ. Як oсновнi, C. Бyгaй видiляe aнaлiтичнiсть MисЛення

ДослiДницi, iТ ЗoсrpеДxtенiсть нa глибинних сМисJIoBиx тa емoЦiйниx кoI{TексTaХ

ОЛoBa' yBaГy Дo ПсиХoлoгiчнoгo пiдrpyнTя xy.Цoжньoi твopuoстi, щo сToсyсТьсЯ

сфеp мoтивaцiТ пiдсвiДoмoГo BЧиI{кy' (ПoToкy свiдoмoстi>>, ПpиxoBaIIиХ

aBTopсЬких пiдтексToBиx iнтенцiй, спoсoбiв yнiвеpсaлiзaцiil змiстoвиx сTpyкTyp.

У фopмyвaннi rсTеTиЧI{oГo кprДo M. Кoцюбинськoi С. Бyгaй видiляе як

сyб'сктивнi (rшкoлa M. КoцюбинсЬКoГo, pодиннi ЗB'ЯЗки, ДoJlrнoснa poль П.

Ти'lтлни, o. Бiлецького, Г. Кouypa Ta i".), TaK i oб'ективнi (pенесaнсне

MиcTrцЬкo-TBopЧе кoЛo tшiст.цесятникiв, Пpoцеси фopмyвaння

гyмaнiстиЧнoгo свiтoглядy, свoеpiдний a}ITpolloЛoгiчний. ПoBopoT

yкpaiнськiй, тaк i в rвpoпейськiй пiслявoеннiй кyльтypi нa злaмi 50-60-х

обстaвини. liкaвиМи e Пpе.цсTaBленi в.цисеpTaцiТ стopiнки бiогpaфiчниx спoгaДiв

М. Кoцroбинськoi, ПoB'ЯЗaнi з opгaнiзaцiсlo iТ бaтькaми мyзеiв КoцroбинсЬкoГo y

Biнницi й Чеpнiгoвi, твop.roЮ Дpyхtбoro з Bи.цaTниMи IIpr,цсTaBIIикaМи yкpaТнськоТ

нoBoГo

я к B

poкiв)

(й тoдi paДянсЬкoi) кyльтypи.
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Пильнy yBaГy ДисеpTal{ткa пpидiляe BиЗI{aЧеннIo висxiдниx щuб,iu
сТaI{oBЛення нayковoТ дiяльнoстi M. КоцroбинськоТ вiд ЧacУ ПoяBи ITеpшиХ
pозвiдок (1959 piк) дo сaмоi смеpтi (20|1). Тx вoнa пов,язyе як iз бiогрaфiv .11ИМИ

фaктaми >КИTTЯ (пеpеслiдУBaтНЯ, ЗaMoBЧyB aHъIЯ) внyтpiшrнiй oбoв,язoк
зaфiксyвaTи еПoxy в iТ чiльниx iменax), тaк i з етaпaми, якiфiксyroть poЗшиpення
й ypiзномaнiтненI{Я TBopЧиХ експЛiкaцiй yrенoТ (тeоpетикo-пoеTикaльнi стyдii,
TексToJIoгiчнi дослiдrкення, iнтеpтекстyaJlЬно-кoмпapaтивнi зaцiкaвлення,
жaнpoBa динaмiкa тoщо).

Idiкaвo aнaлiзyс ДиcepTaнTкa тaкi pИcИ дoслiдницi Як виcoкpтil
пpoфесiонaлiзм Тa нayкoBa ToЛеpaнтнiсть, yмiння ЗMoJIoДy BесTи квaлiфiкoBagy
дискyсiro (pецензiТ Нa poбoти FI. Кaлениченкo, FI. КyзякiнoТ, oПoнygalrнЯ З
ПpиBoДy влaснoi нayковoТ пpoдyкцii (c.c.З2-З6) тoщо.

Знauнy yBaГy B .циоrpTaцiТ пpидiленo ДoслiДlкеннro
фoрМyBa}i}rя нaскpiзнoi для дiяльностi КоцтoбинськоТ
лiтеpaтypoЗнaBЦЯ концепцii хyдo>кнЬoГo oбpaзy як oбpaзy слoBrсI{o-
сиI{TеTичнoГo' щo iнтегpyс в собi Знaк i смисл, нaбyвarонИ IIpkI цЬoцy сМислoBиХ
об,смнoстей, виparкениХ склaД}toЮ сисTеМoIo тpoпеiннoГo N{исЛrннЯ ToГo Чи ToГo
ХyДo)кникa cЛoBa. Звiдси, нa ДyMкy ДисеpТaIITки' ПoсиЛенa УBaГa вченoТ як lцo
тpoпiв, тaк i Дo стилiсTичниx фi.yp, якi вoнa pеTелЬнo вiдlшyкyв aЛa ByкpaТнськiй
xyдоlкнiй клaсицi Х1Х-ХХ стoлiття, oЗHaчyloчи еBoЛIoцilо xy.ЦolкнЬoГo ПиcЬМa
(сaмopoзBиToк <<обpaзнoгo>> i <нeобpaзнoгo> сJIoBa' спeцифiкa йoгo емoцiйниx
кOJIиBaIIЬ t lкaнpoвoi фyнкцioнaльностi, ПpиЧиIIнeBa зaлеx<нiсть змiстoвого
нaПoBIIе}IнЯ сЛoBa як вiд кoIITексTy тaк i вiд твopuoГo МеTo.цy (с. 71)).

Aналiзyrочи poЗpoбленy Миxaiтлинoro Кoцrобинськolo B iT дoслiдxtеннЯX
<<oбpaзне слoBo в лiтеpaтypнoМy твopi> (1960), тa <<Лiтеp aTуpa як МисTrцTBo
сЛoBa)> (i965) сисTеМy aнaлiзy ХyДo)кнЬoi мoви TBopy (poздiл 2), С. Бyгaй цiлкoм
aрГyМrIIToBaIIo квa.гriфiкyс iТ як сПaДкorМницIo i прoдoв)кyBaчa iдей oлексaнДpa
Пoтебнi' щo B IIoBoМy нaсi зaпpoПol{yBсtjla кoМI]лексний пiдхiд фiлолoлoгiчнoгo
aнaлiзy Як сДнoстi лiнгвiсTиЧIlиХ i лiтеpaтypoЗнaBчиХ пiдxодiв iз зaстoсУBaIIняМ

есTеTиЧIIих кoнцепцiй. Пpисвянений aнaлiзy

3

BиTOк1B llayкoBoГo

як TеopеTикa-

ПсиXoЛoГiuних, фiлoсoфсЬкиХ,
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TеoprTикo-ЛiTеpaTypl{их ПoгЛяДiB КoцrобинськoТ pоздiл нaлутcaниЙ глибoкo,

пpофесiйнo, apГyМеI{ToBaIIo. I мox<нa цiлкoм лpиЙнятиBис}IoBoк .цисеpTaIITки ITpo

T€, щo теopетиuнi пpaцi M. Кoцюбинськoi <<пiднесли yкpaiнське

лiтеpaтypoзIlaBсTBo нa I{oBий щaбель фiлолoгiннoГo aнaлiзy>> (c, 7з).

Tвop.rе I\4исЛен}1Я М. Кoцroбинськоi aBTopкa дисеpтaцiТ квaлiфiкyе як

неBI1инI{ий пpoцес xy.цo}кнЬoгo пiзнaння iстини. Biдтaк нayкoBo opигiнaльним i

цiнним е iТ пpaгнення ПprДсTaBиTи еBoЛloЦilо нayкoBoГo свiтоглЯДy ДocЛiдницi як

сисTеМнo.iеpapxi.rнy, щo фоpмyвaлaсь цiлiснo i непеpеpB}Io BПpoДoB)к yсix

п'ятдесяти poкiв iТ твopuoТ пpaцi. oснoвнy сисTеMoTBopЧy кoнсТaнTy TеopеTикo-

лiтеpaтypoзнaвчоi кoнцепцii вченoi C. Бyгaй oЗнaЧyс Як Taкy, щo Пpoс.ГЯГaСTЬcЯ

вiд yовiдoмJlеIiнЯ сoцiaльноi й естетичнoi poлi слoвa в oсoбистiсномy фopмyвaннi
i]исЬМенниЦЬкoГo Миcлення .IIo констaтaцii yнiвеpсaлЬ}IoГo BЗaсMoЗB'язку

rсTеТики Й етики, ПpиHЦиПiв xyдolкньoТ твopчoстi й ryмaнiстичнoi фiлoсoфiТ
сaмопiзнaнIш. Ha дyмкy .цисepTaнтки, нaЙбiльrш яскpaвo тaкиiт пiдхiд ЗaсToсoвal{o

B шIеBЧенкoЗнaBчиx стyдiяx МихaЙлуlни Кoцrобиноькoi, якi склaдaloTЬ веprпинy iТ

TеoprTиЧI{иХ poЗМipковyвaнь.

У TреTЬoMy pоздiлi диоеpтaцiТ <<TТTевченкознaвчi стyдii МутхaЙлини

КоцrобинськoТ>> C. Бyгaй пiдкpеслrос, щo сaМе твopuiсть ТTTg3чgцц3 cTaIIa

кЛIoЧoBoю y фоpмyвaннi TеoреTичниx pефлексiй yненoТ, iТ pозyмiнI{я TBopЧoстi як

сДнocTl ПoеTики, rсTeTики i мopaлi. I{iлкoм apryvlеHToBallo aBTopкa poбить

BисIloBoк Прo сyгoлoснiсть есТеTичниx iДеaлiв M. КoцrобинськoТ й Tapaca

ITTевченкa (c. 96-97) , пpo Tе, щo <цiннiснi opiснтaцii й oцiннi кpитеpii пoетa>

були opгaнi.rно спpийнятi неro як (cвo€piдниiт Мop€LЛЬ}Iий iмпеpaTиB) (c. 97).

Cвoiм дoслiдlкеHI{яM C. Бyгaй ДoBo.циTЬ, Щo З Toчки Зopy М. КoцroбЙнськoТ

yспaдкoвaнi вiд фoльклopнoТ тpaдицii (пеpсoнiфiкaцiя, ПсиХoЛoГiчний

пapaлелiзм, стиxiйнa симвoлiзaцiя, бaлa.цне нa.laлo) Й пoдaлi poзpoбленi

LШевченкoм ЗaКoни ПoеTиЧIIoi мови CTaЛИ Знaч}IиМ ЧинникoM У фоpмyвaннi
ПoеTиЧI{oi обpaзнoстi ХХ стoлiття (с.1 l9).

Aналiзyrоuи шIеBчrнкoзнaвчi стyдiТ М. КoцroбинськoТ, С. Бyгaй Toчнo

сисTеМaTизyr й описyе видiленi ДoслiДниЦеЮ кoнcTaтТk- ПolTичI{oГo МисЛеHltll
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Кoбзapя: ПoBTop}oвaнiсть oкprМиХ обpaзiв i тpoпiв, нaявнiсть нaскpiзних
oбрaзних Пo}IЯTЬ i емоцiйних вyзлiв, ipoнi.rнiсть, кoнцеIrTpoвaнiсть ДУNдки i4
Пеpr)киBal{нЯ, poзBиToк спopiднениХ TеМ i мoтивiв, Щo B сyмi свoiй експлiкyroTЬ
aBToнoМнy ЗнaкoBy сисTе\{y iндивiдyaльнoТ TBopЧoсTi пoетa, iТ опецифiчний
ЗaNIкIIyTий хapaктеp.

У uетвеpToMy pоздiлi <<Ш[iстдес ЯTътI4КII B кpиTиЧнiй pецепцiТ Мих aiтлини
КoцroбинськоТ>> aBTopкa ДиcеpTaцii впеprше шиpoкo й системIIo BиBчaс специфiкy
TBopчoГo oсМисЛенн,I BчеI{oIo TBopчoстi lшiстдесятникiв як yнiкалЬнoгo яBищa нa
тлi yкpaiЪоькoi кyЛьTypнoi iстоpii. Cтaттi МихaЙлини Коцroбинськoi, пpисвяненi
<незaбутнiм шiстдесяT}IикaМ), Boнa BBa}кar ЯДpoМ yсЬoГo лiтеpaтypнo-
кpиTичHoГo дopoбкy дослiдницi (с. 133). Ha iТ Д}мкy, TyT нafтяcкpaвirце
ПpoяBиЛacЯ BcЯ бaгaтoгpaннiсть TBopчoГo Мислення i нayковиx пiдхoдiв yченоТ:
BoI{a ЗaЯBI4Лa себе i як криTик, i як бioгpaф, i як тeксToлoг, i як yпopядник, i як
BиДaBецЬ. Aвтopкa зBepТaе yBaГy Ha ЗacaДHИЧi пpин ЦИ|IkI aнaлiзy
лiтеpaтypoЗнaBце\,{ цЬoГo iстopикo-кyЛЬTyplloГo Й есTеТичнoГo Я'LIЩa, щo
бaзyвaлoсь нa свiтоглядниx кaтегopiях свpoпейськoГo екЗисTеIIцiaлiзмv Й

r сТoplнки дисеpтaцii, B

КoцтобинсЬкolo лiтеpaтypнi

C в i тличн ий, lлicт дrcяTIIик)

якиХ C. Бyгaй ДoкЛaДнo

IIopTpеTи свoТx сyuaсникiв

(|994), e. CвеpсTIoкa (<Кpiзь

aнaлiзyс ствopенi М.

I. Cвiтличнoгo (<Iвaн

сеJIикy ПpиЗМy: Кредо

фiлoсoфiТ пеpсoналiзмy. I{iкaвими i пеpспeк TИ,,LIИNI.I ДЛЯ Пo.ц€шЬшIиx ДoслiДя<ень

eвгенa Свеpстroкu (1998), З. Геник-БеpезoвськoТ (<Зiнa Геник-БеpeЗoBсЬкa _
знaйомa й незнaны (1995), B. Boвк (<<Метaмopфози Bipи Boвк>> (2000), B. Cтyсa
(<<Фенoмен Стyсa) (1991), <<Епiстoляpнa сITaДщинaBacуlляСтуca>> (|g97)тa iн.

Увarкно BиBЧaIoчИ Кp'lTИЧнy cПaДщинy М. КoцroбинськoТ, C. Бyгaй ПpaГне
вiдзнavити oкpесЛенi дoслiдницеЮ як спiльнi, oб,сднyroui pИcLI твopvостi
tпiстДесятникiв, якi кpилисЬ y ik свiтогл яднitт схox<oстi, Taк i свoеpiднi, пo-
сBorМy yнiкaльнi вiдмiннoстi, якi М. Кoцrобинськa yвaжI{o вiдстежyс,
пiдкpеслIoloЧи неПoBTоpну бaraтoгpaннiстЬ TBopЧих пpoявiв свoik сyuaсникiв: i
Як МисЛителiв, i як поетiв тa ПисЬМенникiв, i як пеpeклaдaviв, i як \Цeниx-
лiтеpaтypознaвцiв.

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/


Здiйонениiт С. Бyгaй aнaлiз лiтеpaтypoЗI{aBЧoГо доpoбкy М. КoцrобинськoТ

вiДзнaчaеTЬся Пpoникливiстlo, глибинolo, тoчнiстrо ДyMки, yмiнням сxoПлIoBaTИ

нaйсуттевilпе. Hayкoвo BиBaх(rними i пеpсшrкTиBI{иМи BиДaIoTЬсЯ сПoсTеpех(ення

ДисеpTa}rTки нa.ц сTyсoЗHaBЧkINIут прaцями M. КoцroбинськоТ, якi вонa цiлкoм

apryMrнToBaнo cхиЛЬнa BBaжaTи opгaнiuним ПpoДoBжеI{нЯМ шIеBчеIIкOЗнaBчиХ

стyдiй .цoслiд{ницi. C. Бyгaй виДiляс помiченi TzUIaнoBитим лiтеpaTypoзнaBцеМ

спiльнi oЗHaки T3opчoГo сTилIo ДBoХ пoетiв, ix <глибoкy BIIyTpiIшнro сднiсть>>,

((ГенrTичний дyxoвний зв'язoк>> (с. 151). Aвтopкa ЗBеpTaс yBaГy iт' ъla Bеnикy Ta

клoпiткy poботy М. Кoцroбинськoi нaД pyкofIуlrc:нI4NtИ TексTaМи B. Cтyсa, якi вонa

ПpoBoДиЛa' aби ДoкyМеIrTaJIЬнo зaсвiДчити i твopне ЗpoсTaIIня ПoеTa, i йoгo

цiлеспpяМoBallr сaMoЗaГJIиблення й сaмопiзнaння.

oзнaйoмЛення з poбoтoro C. Г. Бyгaй BикJIик€шo й певнi зayвax<енI{я Ta

ПиTaHIIя, нa якиХ xoтiлoся б aкцентyBaTуI yBaГy пiд нaс ЗaxисTy. Taк, пpaГнyчи

У13ИpaзътИги rвoЛIoцiro твopЧoГo МисЛrння N|иxaйлvIни КoцroбинськoТ (пiдpoздiл

|.2. <Cyспiльнo-пoлiтичний' Ta лiтеpaтypoзнaвчий кoнТексT>), .цисеpTaнTкa

poЗГЛяДaс ii пеpеBaxtнo в сyспiльнo-пoлiтичнoMy кoIITексTi yкpaТнськoi iстopiТ

дpyгoi ПoJIoBиI{и ХХ ПoЧ. xХ1 CT., пpив'язyro.rи пpинaгiднo i кoнтекст

лiтеpaтypний. Haтoмiсть якщo вiдстopoнk:TИcЬ вiд pеaлiй iстopикo-бiогpaфi.rниx,

To Мo)lсIa' ЗДaеTЬcя, цiлкoм Bиp€tзIIo видtлити ДBa eTaпИ- тropеTичниiт (60-i poки)

i кpитинний, iстоpикo-лiтеpaтуpниiт' (90-i - 2000-D.

Якщo зoсеpе.цитисЬ нa Пеpшoмy етaпi, To TyT' BoчrBи.цЬ, сaмoi кoнстaтaцit

нayкoBoГo нoBaТopсTвa .цoслiДницi (a це aBТopкa Дисеpтaцii pобить pеTеЛьнo l

сyмлiнно) 
"u 

сьoгoДнi РКr нrДocTaTнЬo. Якщo теоpети.rнi здобyтки М.

Кoцюбинськоi BтIИcaTут B cyчaсний теopетикo-лiтеpaтypний Пpoцес, To МyсиМo

кoI{сTaTyrзaTИ ix як BиПrprДnraroчi Чaс вiдкpиття. Чогo вapтa if квaлiфiкaцiя

IIorTики TTTевченкa яК ЗaMкнyтоi сисTrМи кpyгоoбiгy oбpaзiв i мoтивiв. A.цlке пo

сyтi дослiДниця вiдкpилa oДин iз yнiвеpсaJIЬI{иХ зaкoнiв мiфoмисJIення TTIев.rенкa,

якиiт' aктyaлiзoвa}Io лишIе з 80-x ЗaBДЯки вiдoмiй пpaцi Гpигopiя Гpaбoвинa. I xoч

y сПискy BикopисTaноТ лiтеpaTУpTI poбoти Г. Гpaбoвичa Bк€tзyIoTЬся Пl.ц нoМrpaМи

36-з8, o.цнaК xoтiлооя 6, aби, BикopиcToByIоЧи нaГoДy' ДисеpTaIITкa Bк€}ЗaJIa нa цей

6
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фaкт. Це xt Мoх{нa скaЗaTи i стoсoвно блискyчиx нayкoBиx iнтyuiй КoщобинськoТ

сToсoBнo BЗarМoПpoникнrнoстi Двoх стилiстичниХ сTиxiй <poмaнTиЧI{oгo пaфoсy

i pеaлiстичнoi кoнкpеTнoстi>> (с. 77), невiДпoвi.цностi мixt TBopчoЮ МaнеpoЮ

LШевченкa як xyДoжникa i як пoетa (с.8a) Toщo.

Bapтoтo lшиprпоi й глибшoi aктyaлiзaцii ЗzlJIиЦIarTьcя й' щr нaJlеxtнo не

oцiненa yBaГa вченoi Дo xyдoxrньoГo сЛoBa як yнiвеpсальнoТ сиHTrTиЧнoi фopми,

aДже пo сутi .цoшyкyBaННЯ фiлосoфсЬкиХ, ПсиxoJloГiuних, есTеTиЧниx смислiв y

витвopеннi вищoТ iдейнoi iT мистеЦькoТ pеaльнoстi ЧИ Taк звaноТ <дpyгot

ГIoеTичнoi дiйснoстЬ (с. 16), в ff нayкoвiй кoнцепцiТ моx<нa poЗГЛя.цa.ГИ ЯК яскpaвi

зpaЗКи ЗaсTocyBaI{I{я MеToдiв кoгнiTиBI{oГo aнaлiзy яBищ xy.цo)кнЬoТ дiйснoстi як

пiзнaння' сaМopoЗBиTКy Чи сaМoсПoсTrpежrння.

Aнaлiз1,loЧи )кaнpовi мo.цифiкaцiТ нayкoвoi TBopчoсTi М. КoцroбинськоТ,

aBTopкa нroДнopaзoBo ЗBеpTarTЬся .цo кaTeГopii спoгaдy. Звiдси BkIkIу|Кaе TIиITaъIъI^Я'

чи Мo)кнa (a якщo NIo)кнa, To B Яких BиПaДкax) квaлiфiкyBaTи cПoгaД як oкpeмий

)кaнp. Чи мolклиBo цe сToсoBIIo ПеBI{их Плoщин МеМyapнoi дoкyментaлiстики M.

КoцroбинськоТ?

Пoмiченi дискyсiйнi мoменТи не Мo)кyТЬ ПoзнaчиT:r4cЬ Ha висoкiй oцiнцi

оpигiнaлЬнoГo .цoслi.цrкення C. Г. Бyгaй ) ЯКa) BIIеpше зBеpI{yBIПисЬ Дo пoстaтi

видaтнoТ МислиTеЛьки i лiтеpaтypoЗIlaBця дpyгоТ ПoЛoBиHи ХХ стoлiття, суттсво

ДoПoBIIIoе й aктyaлiзyе нaпpЯМки poзBиTкy cyЧaсHoГо yкpaiЪсЬKoгo TеopеTичIIoГo

лiтеpaтypознaBсTBa, oкpесЛroс й сисTеMaTизуе здtЙсненi yкpaiЪськolo TеopеTикo-

лiтеpaтypнoЮ .цyMкolo Пoшуки I{oBиx пiДxoДiв ,щo aнaлiзy лiтеpaтypниx ЯBищ.

Poбoтa C. Г. Бyгaй ПoзнaЧrнa сyмлiннiстrо .цoслi.цницi, Тi yвaгolо дo мiкpo-

Ta мiкpoaналiзy лiтеpaтypниx ЯгзИЩ, чiтким сTpyкTypyBal{няМ мaтеpiaлy, щo

зaбезпечиJIo ПpеДсTaBленHя цiлiснoТ TroprTикo.лiтеpaтypноТ кoнцепцii пoглядiв

Миxaйлини КoЦюбинськоi., }IaкpеcJlиno нoвi ПеpсПекTиBи ДI|Я ПoДzlЛЬшиx

cIIoсTrpех(ень. Bиснoвки Дo ДисеpTaцii пеpекoнЛиBo yЗaгaJIЬI{IoIoTЬ pеЗyЛЬTaTи

нayкoвoТ роботи, пiдсyмoвyloTЬ BикoнaннЯ yсix ПoсTaBЛеItиХ зaB.цaнЬ. Cлiд

poбoтa ЗaсJlyГoByr Ha To, aби пiсля Деякoгo

Bи.ДaнIIяM.

вiдзнaнити,

oПpaцIoBaIrIIЯ

щo здiйсненa

пoбaчити свiт oкpеМиМ
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fисеpтaцiя C. Г. Бyгaй нaJlrхtнo aпpoбoвaнa, оснoвнi ii ПoЛo)l(еHня

BикJIa.цrнo B .цoПoвiдяx нa нayкoвиx кoнфеpенцiяx, y шIесTи lrayкoBиx сTaTTяx'

oпyблiкoBaниx як в yкpaiнсЬкиx, тaк i в iноземниx нayкoBИr*в.ИДaнняx.

,{исеpтaцiя, aвтоpефеpaт дисеpтaцiТ, пyблiкaцii Бyгaй Cвiтлaни

Гpигоpiвни цiлкoм вi,цпoвiДaтoть BиMoгaМ <Пopядкy Пpиcy.ц)t(rнн,l l{ayкoBиx

стyпенiв i пpисвосння BЧенoГo ЗBaння рТapшoГo нayкoBoГo спiвpoбiтникD),

ЗaTBrp.цх(rнoГo ПoсTaнoBoro Кaбiнетy Miнiстpiв УкpaiЪи вiд24. 07. 2013 J\ъ 567, i

.цaIoTЬ yci пi.цстaви ДЛя ПpисBorннЯ aBTopцi нayкoBoГo сTyПеFIя кaнДи.цaTa

фiлолoгi.rниХ нayк зi спецiaльностi 10.01.06 - теopiя лiтеparypи.

oфiцiйний oпоненT - .цoкTop фiлl  f  
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BIДГУк
oфiшiйнCIгo Фшol{lIITa9 кaЦДиДaтa фiлолoгiчrr иx Нayк

Сiнченкa oлексiя f,митрoвичa
нa ДисертаЦilо Бyгaй Cвiтлaни Григорiвни

<<Tеoретикo.криTиЧнa ТBopчiсть Mшxaйлини КоЦrобинськоi>>, подaнy ixa

здобуття нay!(oвoгCI еТyпeн" *u,,д"дaтa фiлологiчниx Нaук зi спецiaльностi
10.01.05 _ теорiя лiтеparypи

УкрaТнське лiтеpaтypoЗIlaBсTBo - скJIa/цнa poЗГaJIyх(енa i вiдкpитa сиОTlМa,

ЯКa ЗaЗнar пoстiйниx тpансфopмaцiй, дедaлi бiльшlе iнтегpyrочисЬ iз

зaхiднoсвpопейськими N{rTOtoJIoгiями. oднaк, Taкi ПpOцеси BI]ЛиBaIоTЬ i нa

пoтpебy ПеproсMисЛе}lня набуткiв вiтчизняноТ нayки пpо лiтеpaЦ/py: визнaчення iТ

1\4еTo.цoJloгiчниx кoнтекстiв, oПисy кaтегоpiaЛЬнoгo aпapaTУ Ta ДослiДниЦЬкoГo

iнстpyментapirо.

Lla потpебy кпоглибленoгo BиBЧеI{ня доpобкy Цiлoгo pЯДУ постaтей. якiбулrи

безшосеpеДнiми TBopцяМи i вoднouaс ДослiДникaМи лiтеpaтypнoгo irрor{rсy ХХ *

ПoЧaTкy ХХI столiття>> [с.3] вкaзУс i| Свiтлaнa Бyгaй. Bонa TBеpДиTЬ, Щo кo>тtен

пеpiод рoзBиTКу лiтеpaтypи ((Мaс piвень сBoГo Tеopетичн6Гo сaмоyсвiДoмЛеHt{я)),

щo rpyнToBaне нa ПpgцесaХ ((есTети.rнoi, N4opaЛЬнoТ, iдеoлoгiчноТ пеpеоpiентaцii>

нoBoГo пoколiння' яке (нaМaгaеТЬся сКaЗaTи cBor BaГoМr сЛoBo)> Гс.3].

Пpиклaдом тaкоТ виpaзноТ пеpеopiснтaцiТ сЛуГyс лiтеpaтypoЗнaBcТBО

<luiстдосятникiв>>, яKl дoслiДниця ПpaГне oсl!{иcЛиTи кpiзь ПpИЗъ,{y кoнцеПТy

<<пoкoлiттня>>. МиxaЙ,литl'aКоцrобинсЬкa' нa ii переКoНaНнЯ, r ЯcкрatsиM BllpaЗriикot4

цЬoГo i1oкoЛiння. Пошpи Tе, щo твopviсть Кoцrобинськоi o1gПЛ}oе чaсовi N{rжi Bi.ц

сrprДини ХХ столiття Дo ПoЧaTкy ХХI-го, ДиcеpTaI{TКa BкaЗyс Ha TО, щo (iB

укpaТнськoМy лiтеpaтypoЗIiaBсTBi не iснyс )itoДнoi монoгpaфiчнoТ прaцi ЧуТ

дисеpтaцiТ, цpе/{МеToМ poзГnяДy якoТ eTaIIa 6 лiтеpaтypнo-КpиTичнa Дiяльнiсть

нarшoТ видaтноi спiввiтчизницi> Го. 4]. Тi твop.liсTЬ oсМиcJ]енa фpaгментapнo, Тoh4y

пoтpебус ДеTaлЬнoго ДoслiД)кr!{ня.
IIprTrнДyс ОТaТъ4

дopо6ку' вiдомoго
Пpaця Свiтлaни Бyгaй спpaвдi, яК ЗaЗЕaЧrнo B poботi,
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лiтеpaтуpoзнagця нa тдi лiтеpaтypнo-кpиTичI{иХ шpoцесiв ХХ - ПoЧaTкy ХХI ст.>

Гс. 6]

Пoотaвленi у вст1zпi зaB.цaння' визнauенi об'скт i пpедмет .цoслiДя<ення

ЗyМotsиЛИ сTpyкTypyBal{ня t{исОрTaцiйноТ poбoти, ЯКa скЛaДaсTЬсЯ зi BсTyПу,

ЧOTиpЬoХ pоздiлiв, вионовкiB Ta сIIискy BиКopисTaI{иx .цжеprЛ. ЗaпpoпoнoBaнo

Taкo)к МrTo.ци .цoсдiДхсення <<системний, iстopико*бioгpaфiuний, фiлoлoгi.iний,

типoлогiяътиiт, prцеПTиBний, комПapaTиBHий, геpмеIIrBTиЧ!{иЙ, лcихоaнaлiтиvний,

ТrксToЛoгiuний, феноменoлoгiчниfu Гс. 5], якi 0Днaк шотpебyrоть вкaзiвок нa Тxнс

кoнкреTне ЗaсToОyBaI{нЯ в текстi .цoслiДxсення.

У ПеpшIo111y pоздiлi <<Фоpмaнти нaукoBo.Tеoре"гичНoгo свiтoгляду Ta

oсобливостi E{aукoBo.I(риTиЧнoГo D{t!сЛrЦня Миxaйлини КоцюбиrrськoТ>>

Свiтдaнa Бyгaй ПpaГнr Bу1ЯBvIТL4тi фopмaтни, щo Зy1r4oBиЛи фopмyвaння свiтоГЛяДy

й нayкoвoгo L4иcЛri{нЯ Михailпини Коцrобиноькоi' fослiдниця BкaЗyr ria Tr, щo

<yнiкaльнa кyЛЬTypl{a aтмoсфеpa poд{иIri{oГo ,цo]vly> сTaлa (ДyxoBl{иl4

Пеpшo"цх(rpеЛoi\л y фopмyвaннi MopaJIЬIiО-есTrTиЧциX цiннoстей, свiтоглядниx

ПеpекoиaI{Ь Ta iдеaлiв Миxaйлини КоЦrобиноькоТ>> [с, I21' a гIoсTaTь Mиxaйлa

КoцroбинсЬКoГo BиЗHaЧaс Як КJlIoЧoBy ДЛЯ фopмyвання свiтоглядy E{ayкoBця'

I_{iкaвим с сПOсTеpе)кrння tиОrрТaнTки' щo (TropеTиЧHa сшpЯмовaнiсть зaЦiкaвЛенЬ

yuеноТ, вмiння oб'ективIIo Ta ПrprкoнjlиBo Мислити фоpмуBaJIИся нa oсHoBi aнaлiзy

текстiв ГIисЬ},{енниКa яК ПrprшooсI{OBи ХyДox(нЬоТ твоpuoотi, BaГ0МoГo,ц}i(еpелa

iнфopмaцiТ. CбrpyнтyBaнЕя aнaдiтичних знaxiдoк, poЗкpиTTя IIеПoвTopнoГо,

спеuифiuнoГo, BЛaсТиBoГo сaМе цiй твоpuiй iндивiдyaЛЬt{oсT1 Bиpaзнg

IIpoсTеxtусTЬсЯ в ii кpит'1Ч11I4х- pозвiдкax пpo Mихailлa КоцlобинсЬкoГo) [с. 21]"

Taкa ЗyМoBЛr}Iiсть i типодогiя ХyДoжнЬoГo й кpитивtioГo Мислеl{ня' нa пеprпий

ПoГЛЯ.ц' МaJlollrprкoнливi, aЛr Зal{ypення в свiтoгляД сaмoТ КоЦrобинськоi, в iТ

Мaнеpу BисЛoBлlo Ba:Гv1сЬ' в стилiстикy Тi текстiв BКaЗус Iia Tl9 щo BoHa близькa до

iмпpесioнiстичноТ кpиTики Микoли eвшraнa, Миxaйлa PyДниЦького Ta iн., a''

вiДповiliнo, зaЛе}I(нiсть вiД поетики КoцrобинськОГo Як свiтогляднoГo пiдrpyнтя

пiдлягaс ДoBеДен}iro. С.цине, Щo B pоздi:ri ЗaйBе - нaдмiрНaуг;aГa ДО ОПисy твоpноТ

N{a}irpи ПисЬ1\{енникa' 
1
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lнiший кoнTrксT, якиiт' вибyдoвyе Свiтлaнa Бyгaй - сyспiльнo.ПoЛlтИчниЙ тa

лiтеpaтуpoзнaвчий. loслiдHиця BкaЗyс Нa ЗЛaN{, якиil' вiдбyвся B свi.цoмoстi

Кoцroбинськoi гriД впливoм lшiстДесяTницTBa' a caМе - квiдбyBarTЬся особистiсне

сTaHoBЛення, Пеpеoцiнкa iloПrprДHЬoГo i.цеaльнoгo свiтоглядy, iдеaлiв, ПoняTЬ,

нaбyтиx y paДянсЬкoМy вyзi знaнЬ' Ta свiДoме фоpмyвaння l{oBoГo сB1ToГЛЯДУ,

влaснoТ ДyMки, щo ПopoшкyBaJ]a poзкутiстЬ' нrcTaт{дapтнiсть, ГoсTpoTy МисленнЯ>

|с.25-26]. f,иоеpтaнTКa Дrщo Пеpескaкye, oМи!{aloии пеpiод 1950-x pокiв вaхсливий

у життi нayкoBця, a сaМе шеpiод нaПисaнriя дисеpтaцiТ гriд кеpiвницTBoI\,t

oлексaнДpa БiлецЬкoГo. Гaдaro, щo Пеpшi ii yнiвеpcиTеTи - Це сaм БiлrЦький.

Мoxtливo, сaMе вiн спpямOByBaB iнтеpес МoJloд{oТ ДoслiДницi нa Пpaцi oлексaндpa

Пoтебнi й lвaнa Фpaнкa, якi стaли нapi;книмИ ДхЯ Тi отaновЛенl{я як ТеopеTикa

лiтеpaтуpи?

.Цoслitниця пoстiйно йде ПpoклaДениM сaцolo КoцЮбинськoro rrrляxoм. З

o.цнoГo бoкy' це ПrpесTpaХoByс ii вiд мaнiвцiв, a з iнtшoГo - яКpaз нa тaкi мaнiвцi й

BиBO.циTЬ, бo вонa не BизнaЧaс .цЛЯ Оебе Mехti мiх< iстopиЧнoЮ ситуaцiсro тa Тi

prПpеЗrнтaцiсro кpiзь ПpиЗ\,{y свi'цoмoстi КоЦioбинськоi. Toмy Лишiе позipно

lioTpиМyrTЬcя xpoнoлoгiчнoгo пiдIxo.цy' ПrprBaxtнo ПocЛyГoBy}oЧисЬ <<пiДкaзкaми>>

сaмoi. КoцrобинсЬкoТ, якi с ПрgДyкToN,{ iнтpосшекTиBHoГo досвiдy' a ToМy Hе

позбaвленi сyб'сктивiзмy. A це ilpo3aДиTЬ Дo ToГo' щo JIиIшarTЬся ПoЗa yBaгoЮ

дIoсJIiДницi пpинцип кol{TrкoTyaЛЬ}Ioстi i чaсoвоТ веpифiкaцiТ нaписaHTIЯ TrксTy, Ii{o

Дaлo би мохсливiсть BИ'{BI4ТI4 Чи пеprПисyс свoТ paннi тексти КоцюбинcЬкa, якщCI

Taк, To щo З ниx BиIIyчaе, щo шеpефpaзoBус Toщo.

Пеpiлий poздiл .цoволi oПисoBий: мiнiмiзовaний KCII{TrкcT, бaraтa yBaГи

пpидiленo oПисy твopноТ N{aнrpи Mиxaйлa КoцrобинсЬкoГo, BиснoBки rpyнТytoTься

нa кiлькox .ц)кеpеЛax, Як скaхсiмо нa с. 35, де нa oснoBi двox pецензiй ДослiДниЦя

ХapaкTеpИЗу€ yBrсЬ дopoбок Коцrобинськoi Як кpиTикa пеpiодy i960.x poкiв.

BoДнoчaс зaйвими r poзлогi ЦиTaTи Нa с. 30 щО,цo BиЗнaЧення лiтеpaтypнoТ

кpиTики iз М.Нaенкa, P.Гpом'якa, з <ЛiтеpaTyрнoГO сЛgBI{икa)>. Пpи ЦЬoМy

ДoсJIiДницЯ ПoДar iх як о.iевиднi, H€ ПoЯснЮroчи i не пpобyroни якOcЬ Тх

yЗaГaJIЬниTи. 
з
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У дЦpугoMy pOзДiЛi <<IIоетикa сЛoBеснoi oбрaзностi B 'lгеCIреTиЧниx

ПрaЦяx Михaйлини КоЦrобинськоЬ Дoслit'иця чI411иTЬ спpобy prKoI{сTpyIoBaTи

(xapaкTеpнi oзнaки>) TеopеТиЧt{иx ьlipкyвaнь МиxaйIIk|I1|4Коцlобинськоi. oб'сктoм

aнaлiзy сTaIoTь двi пpaщi нayковця, опyблiковaнi в 1960.иx poкaХ, - <<oбpaзне

сJIoBO в лiтеpaтуpнoМy твopi> (1960) тa <Лiтерa^Гуpa як MисТrцTBo сЛoBa) (1965).

!'исеpтaнткa BкaЗyс Ha Тe , щo oсoбЛиBoсТЯMI4 Циx ПpaцЬ r ТЯ)t(iHHя Дo

N4еTo.цoЛoгiчних тpaдицiй Гyмбoльдтa Й Пoтебнi' poзpиB iз сoцpraЛiсTиЧниh,I

нopМaTиBним лiтеpaTypoЗнaBсTBo\4 Ta aкцrнTyBaI{ня нa p0Зy1\{1ннi лiтеpaTypи Як

(МисTrЦTBa сЛoBa). Сполyнarони :riтеpaтypoзнaBЧий i мoвознaBЧkТЙ aнa.]IiЗи,

КoцIобинсЬкa pозyмiс худoжнiй TBip як цiлiснiсть' як Пoлr (ПpoцесiB ОбpaзнoГo

МисJIеilня). oДнaк' ygaГa Дo шorTики xyДCIх(нЬoГo Tвopy не pyйнус' як Це ЗДaeTься

ДисеpTal{Тцi, бaзовиx сoцpеaЛicTиЧних нacTaнog мiметичнoсTi, iдейноТ

сПpяМoвal{oОTi, нapoДtioсTi, IlpagДoПoдiбнoстi. Цi кaтегоpiТ ДЛЯ I{aукoBЦя

JIишIa}отЬся oчrBиДниМи i незaшеpечниМи, yBaГa ЛишIе змiщенa нa Tе, Зa.цoПoь4oГolо

яких пpийoмiв yсе Цr вiдтвоprоrTЬcя B TексTi. I вое xt BapTO ПoГoДиTисЬ iз

.ЦoсЛiДниЦeЮ, щo сaМa спpoбa щi:riсного agaЛiЗy TексTy, Bpaxyвal{IlЯ Tиx ЧинниКiB,

щo фopмy}oтЬ (ДpyГy ПoеTичну Дiйснiоть) Bх{r с ПpopиBoМ, яКий вiДвoдитЬ ytsaГy

вiд фpaгмеIlTapнoГo iдеологiчнo-сoцioЛoГiЧнoГO al{aJ]iзУ) a Ув,aГa ДO Пoетики TBoрy

cЛyГyс свoеpiдниМ Bикликoм oфiцiйнiй кpитицi.

Свiтлaнa Бyгaй слyшнo BКaЗyr' що об,екTOM ДoсЛi.цх<ення ДЛЯ К0цЮ6инськоТ

сTar нaсaМПrpеД xy,цoх(ня МoBa. F{a хtaль, ДoсЛiДниЦЯ ЗДrбiдьrшого Г{rprПoBiДaс

змiст ДоcЛillxtенЬ нayкoвЦя й не шробyс poЗГopllyTи 6oДaiц-якi aнaлoгiТ, a вони

нaсaМшrprД cToсyIoTЬся TroprTичI{иX Пpaць oлекоaндpa Бiлецькoгo, Леoнi:la

БулaxoвсЬкoГo Тa Biктopa Biнoгpaдовa, тpaдицiй poсiйсЬкиx фоpмaлiстiв Ta

Пpaзькoгo лiнгвiстиЧнoГo ГypTкa. AДхсе Тi сПpo6a (ЗсереДиHи пiзнaти

ЗaкoнoМipнoстi ХyДCIrlсr{Ьoi сTpyкTypи>> [с. 55], IToBrpTa}oTЬ yкpaii{сЬке

лiтерaтypoзHagсTBo ToГo Чaсy з йогo пy5лiцисTичI{o.pиTopичнoГo TеopеTизyBaнIIя B

piuишlе кJlaсиЧнoгo фirroлoгiчногo aнaniзy 192О.х poкiв.

Tретiй рoЗДiЛ <<ТIleвченкoЗflaBЧi сTyДii N[иxайлини Кощю6инсЬКoi>i

ПpисBЯЧенo шIеBЧе}1кgЗIIaBчиМ ДoсЛiдlкенням КoцrобинськоТ. Зa оt_tостеpеx{еннЯM
Д
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ДисrpTaI{TKи.,Кoщro6инськafpyнTуrовiйпiдxiддоTBopчосTiLШевченКaнaтезiпpо

BЗaеMolloв,язaнiсть <<йогo rсTrTиЧЕого свiтоГляДy Ta ПoеТиЧноТ систеМи)). IJе тaкож

впoвнi вiДповiДaе соцpеaлiсTиЧнип4 ГIринциГ{aM' a BиЗнaЧr!{ня есТrTикI4 Т"

ITTевченкa ((як ПpисTpaОнo ГyМal{iстиuнoТ, дiе B цrl{Tpi _ iдеa'r цiлiснoТ лrодини>>, iде

в piниuri зaкликiв до гyмaнiзму, BIIaQT|4BT4x pитopицi (<нoBoяЗy)) 1960.x poкiв.

o.цнaк, кoJlи .цoсJliДниця сTBердх{yr' щo (Гyyaнiстичнi iдеТ Tapaсa {TTевченка

cyГoJloснi естетичним iдеа.пaшr 1 МиxaЙлуттEи КоЦrобинськоi>>, To l{е йдеться про

шiдмiнy пoняTЬ. Aкцент, ЯКу|i4 pобить КoцrобинсЬКa нa ocОб!4сТOстi lllевчlнКa,

xapaктеpний у цiлoмy ДЛЯ <<tшiстдесяTI{иКiB)> цr потребa B N{oрaJIЬI{oN{y

aвтopитетi, Пoшyк мoДелi нaОJ]iДyBaння i вiдшовiдi нa BJiaсну rкЗисTенцiйн1,

зaпитaль.нiсть. Boднouaс дослiдхсення TBopчoсTi поетa €, ЗpaзкOМ шpaктиЧнoГ6

ЗaсToсyBaI{Hя TroprTичI{иХ МipкyBанЬ КoцlобинськоТ пpо внyтpiшrнrо ОTpyкTyру

TBopy, Прo BЗaеMoшoв,язaнiсть уciХ еnrMrнTiB TrксTy i вiдпoвiднoстi Тx 'Цo Tвopчoгo

зaДyMy МиTця.

.{oслiдниця шiдкplсЛIol, що КоЦiобинськa B ДoсЛiДженнi TBopЧoсTi пorтa

pyхaлaсь y piнищi вiтчизняноТ фiлолoгiчноi тpaдиuii. Потебня i Фpaнкo сTa-Тiи

oсIIoBoIo Тf нayКogoгo BиIIIкoЛy, a цr фоpмyвaло вмiння 6удУвaтуl нayкoвий

iнстpyментapiй, фopмaлiз уBaTИN{oвy ДoслiДx<ення й спpиймaти тrКсT як Цiлiснiсть,

вiДкиДarочи влaстивi oфiцiйнiй кpитицi Toгo Чaсy Г{pинЦиПi,{ фaбульнoстi i/',

неoбов,язкoвостi xyдoхснiх детaлей.

Tpетiй pоздiл нaйкpaще виrтууcagиЙ у дисеpтaцii. loслiдниця poЗГopTaс

- --_-ек сT. aТrr I{еMиI сaМy naбOpaT0piro КоuюбинськоТ як
шиpoкий КoнTrксT, ? Цe IIrMиI{yче BисB1TЛ}Oс 1

нaукoBця, пiдкpеcЛ}oe Тi ДослiДнищЬку своерiднiсть. Певне pозгyблення

BикJIикaI.TЬ J1и[Iе нaзBи пiдpозлiлiв: к3.1. Поетикa Ta есTеTикa)), ((3.2. l[Iевченко i

фoльклopнa TpaДиЦiЯ))' (3.3. oсобдивoстi поетичнoТ MoBи>), щО }ir вiДбивaють сyтi

дoслiдхсyвaнoГo мaтеpiaлy.

Четвеpтий pоздiл - <<[IliсТ.ЦесяТнx{кl{ B ltpиT1rчнiй рeшeшцii Mиxaйлихlи

Кoцюбицськoi>> пpисвя.rений aнaлiзy Й oсNtиcЛенн}o фенoменa

<шriстДесяTt{ицTBaD. fo нЬoГo BxОДиTЬ нaйсклraднiiпий кopПyс текстiв

КoцroбинськоТ, бo в ниx нaЯBI{a сy6,сктиBIIa скЛaДовa i вiдсyтня ЧaсoBa дистaнцiя.
{

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/


<<ХapaктеpнoЮ oсoбливiсттo досшiд{я<ень МI. Коцrобинсько{, ПрисBячениХ

iпiстДесяTl{икaМ, ПишIr дослiдниця, с нaявнiсть y ниX чiтко BиpaхtенoГО

МеМyapнoГo aсПектy, який тiснo пеpеплiтaсТЬся з кpиTичниМ aнaJIiзом твоpчoстi

ПеBIIoГo agTopa)) [с. 1461' {ослiдницькiй стpaтегiТ нaДaе сПpяМyвal{ня нaЗвa

ПеpIIJoГo пiдpоздiлy <IIepcонаllicmcькuй вl,t"лlip шicmdеcяИnL'uulnвб}), Caме

пеpсoнaлiзм у йoгo фpaнщlзько\{y спpямyвaннi мiг 6и сЛyГyBaTи нaйбiльrд

a.цrкBaTним пiДxоДoМ Дo pоз1,мiння текстiв КоцrобинськoТ щЬoгo TиIIУ' Пpaвдa,

caN1a ДисеpTaI{Tкa Пpo це нiuoго не кaх(е' ЛишIе iнтyТтивнO BиЗнaЧa€ТЬCЯ З BrкТopoМ

дoслiдхсення. Bонa BКaЗyс 71a кособливий спoсiб oс},{исЛrHI{я Миxaйлинoiо

КoцrобинсЬкolo фенoменa шiстдесяTl{ицTBa)>, B oсер,цi якого - yBaГa дo oсoби, до Тi

poЗГopTaння. B oбpiй ii дослiд}I(rнЬ yвiйrшли нaсaМпеpеД тaкi пoстaтi як eвген

Свеpстlок, Зiнa Геник-БеpеЗoBсЬкa, Bipa Bовк, Нaдiя Cyрoвцoвa, Iвaн Свiтличний

тa iн.

Baсилевi Стусy ЦрисBячrнo oКpсL4ий пiдpoзДiл. Нa щzмкy ДиcrpTa}Iтки, як i y

tsиПaДKy з Ш[евченкoМ, Коцтoбинськiй BЛaсTиBе (нa\4aгaнi]я Гrp0никIiyTи B

глибитrнi смислoвi ГiЛaсTи ПoеTиЧнoгo свiтy N{иTЦя, якиil' невiддiльний вiД йoго

життсвoТ мoДелi>> [с. 160].

Як i B l]oПеpеднix pоздiлax, Свiтлaнa Бyгaй ЪIaДa€ Пrprвaгy огlисовi текстiв

сaмoТ КоцюбинськoТ, JIишIе кОнтyp}io oЗнaЧyЮчи кoнTrксти Тi мipкyвaнь. oднaк

бyлo би доцiльнo пopiBI{яTи ii pе-кoнсTpyloBaння фенoменa <rпiсTДrсяTi]ицTBa)> з

iнrшими Нapa.IИBaNI'| <пliстдесятникiв>>. Cкaяtiмо, Бoгд{aн Гоpинь У пiдxoдi ДО

oПисy к1пiстдесяTI.IиЦTBа) кrрyсTЬся ПpиHщиГIOh{ ДоКyМенTaлiзм1., Свген Свеpстrсrt

MopaЛЬнoГo риГopиЗ},{у, тодi як }4alIrpa КoцiобинськoТ ЛишIaеTЬoЯ

iмшpесiонiстичнorо.

loслiдниця вибyдовyе влaсций (<сIo)кrT>) I{ayкoBцЯ 0чиМa сaМОl

КоцrобинськoТ. Склa.цaстЬся Bрaжlння' що pевiзiя ii твоpчостi _ це сaN{оpефлексiя

КошrобинськoТ. якiй дослiДниця стовiдсоткoBo довipяс, oДнaк При цЬo\4y гy0иТЬся

МoМенT oб'ективностi, пpo який пoстiйнo ГoBopиТЬ ДиcеpТa}{ткa, бо ПOгJIяД сaмоi

Коцюбинськоi - ЛишIе oДин iз мохслиBиx ГIoГJIядiв, i йогo потpiбнo стaвити пiд

с1uмнiв, BкaЗу}оЧи нa iстоpичнy конTrКсTya[Ьнiсть.
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У BисноBкaх синTrЗo3aнo pеЗy.].IЬTaTи pекОнсTpyкцiТ TropеT1{кo-кpитиuноt.

TвopчoсTi Mиxaйлини КоЦrобинськоТ, i вoни вшовнi вiДпoвiДaють метi й зaвдaнняшt

ДисеpTaцiйноi poбoти.

У цiлoмy, Bисoкo oцiнrоюuи tloвaTopсЬкy pобoтy Свiтлaни Гpигоpiвни Бyгaй;

BBaх(aIo неo бxi.цним п iдкp acЛ;11ТI4 Деякi дискyс iйнi питaння :

i. ДoслiДниця ДrTaJIЬI{o oписуе змiст ПpaцЬ КоцrобинськоТ, BиoкprN1Л}oс

нaйсyттсвiшlе B ниx' aJIе I{е pиЗикyс полемiзyвaTи i дaдi prкoЕсTpyкuiТ погдяДiв

aBTopa не йде. Tекст дисеpтaцiТ шеpеобтяжений синонiмiЧниМи pИTopиЧниN,lи

Пaсa)кaМи: (Baжкo нr ПoГoДI4Tися З ТaКиN4и дlуМКaМи ДослiДнищi> [с. 16],

((нaДзBиЧaйно влyuнi, цiкaвi мipкyвaн}Iя BЧеt{oТ> Гс. 55], <вapто вiliзнaЧI4.|'I влyvнi

мipкyвaннЯ tsченoТ> [с.70], <<вaxско не ПOГotиTись> [с. 113], (oчеBи.цt{о.цослiДнит{я

мaе paцiro> [с. 12з1, ((BЛyчни]\4 с TBеp,ц)кеннЯ aBTОрItи) [с. i36] TOщo. Чи с якiсь

пoзицiТ B TropеTиЧниx 11oГЛяДax КоцrобинськoТ, З якиМи ДисrpТaнT не

ПoГoД)кyеться?

2. Нa стоpiнцi 81 BKaЗaI{o: кlopенниM с зiзнaння сaмоТ Дослiдtницi llpо

oсяГнеll1lЯ iстини зa ДoПo]\4oГoiо кaтегоpiй мopaлi i4 есTеTИКи))' я свiДомо

BиoкprMиB цr TBrpДхtенЕЯ iз текстy як ПpИкJIaД ГOЛOcJIiвностi, BJIaсTI{BOТ бaгaтьом

Tезa\,{ Свiтлaни Бyгaй, i пpоrпy ДисrpTalrTкy шoясi1У11v1' щo сaN{l. на Тi .цyMкy,

poзyмiлa Mихaйлинa Коцrобинськa пiД понятTЯMи <<iстинa>> Тa (КpиTеpiТ мopaлi й

естетики>>?

З ' f lисеpтaнтПocJ IyГoByеTЬсЯсв iдorеннямиКoЩобинсько i "a6о iншrиx

<lшiстдесятникiв>> пpo if твоpuiсть, Як сaN{ooЧеBиД11:r4N\'1, }Iе BДaIОЧись ДO ikньсТ

.цекoнсTp1,кцiТ. Чим зyмoвJlr}ia TaКa довipa to нapaTиBy сal\,foBI4ДЦЯ" a' вiдповi.цно, й

MеToДoЛoгiчнa позицiя, з якоТ ДиcеpTaнткa веpифiкyс подi6нi свiдчеттня?

Зaзнaченi зaувaхсеt{ня МaIOть пpоблеМaTl4зy}oчий i диск1uсiйтtъlil хapaктеp i не

ПpиМrншyloTЬ нayковоi Цiнностi ДИс,rрTaцiТ Свiтлaни Григоpiвни Бyгaй. Прauя

pеПpеЗrнTyе цiлiснy кoнЦепЦilо Tе0pеTИкo-кpитинноТ TBopЧoсTi MиxaйJIини

КoцюбинськoТ, щo Дar ЗМoГу Г'o-IiOBoМy ПеpешрoЧиTaTи ii тексти Й aзнaчvтти новi

кol{TrксTyaльнi й, iнтерпpетaцiйнi ХollИ, щo ПрoI{иBa}ОTЬ свiтло B пiломy на

лiтеpaтypнo-кpиТичниЙITpoцrc дp,zгоi rIoJIoBI4I{и ХХ - ПoЧaTкy ХХI столiть.
З
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!исеpтaнтцi в,цaлocя ДoсяГТи tloсTaвленoi МеTи, ПoBI{oIo МlpoЮ poЗкpиTи

сфopмyльовaнi ЗaBДaння. Свiтлaнa Бyгaй зaсвiд.типa сBoе вмiння синтrЗyBaTи

нaПpацtotsaнНЯ ПoПеpе.цHикiв. aнaлiзувати TексТи, oЛеpyBaTИ лiтеpaтypoзIiaBЧorо

МеTotс}лoгiсrо i теpмiнолoгiеrо, оpiснтyвaтися у шиpoкoМy лiтеpатyрl{оМy

кoI{TексTi тa pобити вдaснi шoсyтнi BисItoBКи. !исеpтaцiя нaJIех(l{и\4 ЧиttoМ

aпробoвaнa, Тi основнi ПoЛСi)кrння вiдо6рaякенi y 6 одноосiбниx пyблiкaцiях (iз ниx

4 -у нayI(oBI4Х фaхових BиДa}IняХ Укpaiни' 1 -y BиДaнняХ iнoземниx ДеpжaB,I -у

Мiхснapоднiй нayкoмеТpиuнiйт бaзi) тa висвiтленi в aвтоpефеpaтi.

Усе зaзнaчене Дaс пiДстaBи сTBеpдх(yRaTи' Щo ДИсrpTaЦiя Бyгaй Свiтлaни

Григоpiвни <<Tеоpетикo-кpиTичнa твоpuiоть МутхaЙлуlнvl КoЦroбинськоТ>>, с

нo6aТgpОЬкиt\,d .i.a сaМoстiйним ДoслiДжен}{яM, щo вiДшовti\aс BиМoГaМ П. 9' 11. 
-l3

<Поpядкy ПpисyДх{€t{ня ЕayкoBиХ стyпенiв Ta ПpисBоrння BЧенoГo зBa}{ня

сTaрI]IoГo НayкОBoГо спiвpобiтникa>> (постaновa Кaбiнетy мiнiстpiв УкpaТни J\s 557

вiд 24 ЛиТIF{я 2О1З p.), якi BисYBaI9TЬся Дo ДиcrpTaцIiт нa здобyття нayкoвoгo

сTyПеriя кaнДиДaТa Нaук. oтже, Бyгaй Cвirлaнa Гpиr.оpiвнa ЗaсjlyГoBy€ *{a

]rpису/iх(ення нayкoBoГo сTyIIrня кaн.ци.цaтa фiлoлогiчниx нayк зi сшецiaльностi

10.01.06 - теорiя лiтеpaтypи.

oфiцiйний oпoнент -
Кa}iДи21aT фiлологiнниХ нayК,
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