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«Фольклоризм української літературної прози доби романтизму» (К., 2017), 
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за спеціальностями 10.01.07 -  фольклористика 
та 10.01.01 -  українська література

Постановка і розв’язання проблем дисертаційної роботи Ж. О. Янковської 
зумовлені кількома чинниками. По-перше, за обставин утвердження незалежності 
України увага вітчизняного літературознавства помітно зросла до питань, пов’язаних 
з джерелами та діалектикою становлення національної самобутності нашого 
письменства, його призначення в процесах формування національного світогляду та 
духовного світу сучасних поколінь українців. По-друге, фольклористика, як і 
народознавство загалом, відіграють винятково важливу роль у формуванні питомо 
національних основоположних підстав науки про літературу, яка, будучи 
вивільненою з лещат комуністичної ідеології, поступово виходить на природний 
шлях свого поступування.

У зв’язку з цим виникає гостра потреба докладного вивчення світосприйняття, 
світорозуміння, світовираження та світоствердження українського народу, принципів 
та способів, як говорить дослідниниця, ототожнення себе з рідним етносом, його 
культурою, звичаями, традиціями, потрактування народності не у вульгарно- 
соціологічному плані, а як вияву національної самобутності художнього твору та 
літературного поступування загалом тощо (с. 24).

Виходячи з таких, поставлених перед собою завдань, дисертантка робить 
фундаментальний аналіз робіт своїх попередників, відповідні узагальнення і 
висновки і на цих підставах розвиває їх ідеї, формує свою, глибоко обґрунтовану і 
містку наукову сукупність поглядів на особливості становлення фольклоризму 
української літературної прози доби романтизму. До того ж, досить часто робота 
носить полемічний характер, завдяки чому уточнюються, конкретизуються ті чи ті 
наукові ідеї, визначаються ті чи ті її положення.

Так, наприклад, визначаючи свою наукову позицію у потрактуванні джерел та 
особливостей становлення прозового доробку П. Куліша, Ганни Барвінок,
О. Стороженка, М. Гоголя та інших письменників означеного періоду, дослідниця 
наголошує, що питання національної самобутності українського письменства ставили 
ще П. Куліш та О. Бодянський. Вони, зокрема, наголошували, що питомо національна 
література має бути пройнята національним духом, тим паче, коли йдеться про 
відпорність зросійщенню будь-яких виявів українського національного життя за 
обставин національного гніту в Росії як державної політики, адже пора 
космополітизму та мавпування вже давно минула і кожен народ хоче бути самим 
собою, жити своїм корінням, відчувати своїм серцем (цитування с. 26). Відтак і 
літературознавча наука має розвиватися в цьому руслі.

Переконливим прикладом такого підходу в дисертації є потрактування 
основоположних в ній понятть «фольклоризм», «Дім», «Поле», «Храм», образу
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Сарс го (Старця), інших первнів національного світосприйняття і 
та мовностильових джерел фольклоризму літературної оповіді і т. д. 

кіивній полеміці щодо визначення підходів до типологізації терміна 
літератури» Ж. Янковська вважає цілком правомірним поділ 

на «зовнішній» (буквальне використання творів народної словесності, 
-  «імітативний» та «стилізаційний»), «внутрішній» (відгомін 

мотивів, поетики, сюжетних ліній, усього того, що зберігає «дух» 
і  глибокі емоційно-естетичні ціннісні орієнтири народної культури, за 

-  «інтерпретаційний») та «прихований» (фольклорні елементи в цьому 
переосмисленими, трансформованими, особисто «пережитими» та 

» авторською свідомістю, за Р. Марківим -  «концептуально- 
. або «трансформаційним»), додаючи до них і «генетичний» (за 

та «функціональний» (за В. Гусєвим), які виявляють себе у формальній 
сферах художнього твору (с. 70-73). Тут також необхідно зауважити, що 

г з та конкретизуючи зміст поняття «фольклоризм», дослідниця пов’язує 
з естетикою, а й культурологією, соціологією, психологією, філософією 

щуками. Вона наголошує, що народнопоетичні світоглядні уявлення 
51 іях  само соціології, психології, філософії, культурології, а соціологічні, 

філософські, культурологічні навпаки -  в усній народній творчості. До 
сняя змісту поняття «фольклоризм» Ж. Янковська шукає і знаходить в 

таких цінностей, як Духовна Архетипна Система Етнонаціонального
-  національний спосіб розуміння (П. Іванишин) -  художнє освоєння 

сшггогляду та поетики усної народної творчості (О. Вертій), що є новим, 
ним в розробці теорії фольклоризму і надає роботі змістовності, 
та злободенності, адже відкриває нові можливості прочитання 

класики та формує нові основоположні підстави дослідження даної

ї> увагу заслуговує і структурованість дисертаційної роботи 
Чітко визначивши основоположні підстави дослідження, вона 

і  чітку систему її основних ознак та понять, складовими якої є 
уявлення про «Дім», «Поле», «Храм», образи Мудрого Старого, 

воріт, сорочки тощо, художньо освоєні представниками української 
прози. Усебічне, глибинне розкриття змісту цих ознак і понять в усній 

■сеп.їчній творчості та писемній літературі також ґрунтується на підставі 
^-ихкень з різних галузей людського знання, архівних даних, власних 
сш стережень над тими чи іншими виявами народного світогляду, явищами 
Г'тьтлри та особливостями літературного поступування доби українського

■ народній культурі виступає як осередок основних життєвих цінностей, 
псу. епіцентром якого виступає життя в родинному колі (Г. Коваль), як 

то вогнища, власного космосу, захищеності від світу іншого, чужого 
І Однак, Ж. Янковська не зупиняється на цих та інших складових

о поняття, а продовжує свої власні пошуки і доповнює їх результатами



власних досліджень, стверджуючи, що воно потрактовується в народній свідомості та 
писемній літературі як вмістилище духовного буття людини, як її душа, як її «Я- 
буття» (с. 224). Досліджуючи особливості потрактування такого змісту цього 
поняття в романтичній прозі крізь призму жанру, стилю, поетики твору загалом, 
дисертантка усебічно, значною мірою по-новому, прочитує твори П. Куліша, Ганни 
Барвінок, О. Стороженка, М. Гоголя, інших письменників. Для П. Куліша та його 
героїв таким «Домом» є хутір. Він для них, наголошує дослідниця, є центром 
фізичного буття та духовної свободи, «символом духовного розвитку українського 
народу» (А. Сініцина), взірцем такого життєвого простору, який символізує гармонію 
людини та природи, сприяє її духовному самовдосконаленню та душевному спокою 
(с. 227). Гармонійно доповнює такі положення та висновки й потрактування 
Ж. Янковською змісту поняття «Дім» у тісному взаємозв’язку зі змістом поняття 
«Поле», яке потрактовується в літературі, народознавчій науці та філософії не лише 
як рідна земля, не тільки як грунт, а й як «рідний соціум, асоційований з 
національною державністю» (С.Кримський). Проектуючи такі уявлення про «Дім» і 
«Поле» на творчість П. Куліша, Ганни Барвінок, О. Стороженка, Т. Шевченка, інших 
письменників, дослідниця потрактовує поняття «хутірська філософія» не у вузькому, 
побутовому плані, а виводить його зміст на злободенні проблеми розуміння героями 
їх творів мети, смислу та цінності життя, особистого і загальнонаціонального, 
народнопоетичних та народносвітоглядних джерел філософічності художньо- 
естетичного мислення українських прозаїків-романтиків, діалектику становлення 
жанрів та жанрових різновидів у їх творчості, що є новим в українському 
літературознавстві, а відтак і вагомим особистим внеском дисертантки у формування 
національних основоположних підстав вітчизняної науки про літературу та народну 
творчість на сучасному етапі їх становлення і розвитку, розуміння та потрактування 
природи національного літературного поступування загалом. Більше того, це так само 
стосується й інших положень та висновків оцінюваної тут дисертаційної роботи 
Ж. Янковської, про які йшлося вище.

Але цінність будь-якої наукової роботи полягає не лише у розв’язанні 
поставлених завдань, у вагомості її положень та висновків, а й у постановці нових 
проблем, їх перспективності для нових досліджень. У цьому плані дисертація 
Ж. Янковської також викликає неабияке зацікавлення, адже в багатьох відношеннях 
носить дискусійний характер, спрямований на подальші наукові пошуки, заохочує до 
них майбутніх дослідників.

Виходячи з розуміння фольклоризму літератури як художнього освоєння не лише 
мотивів та образів усної народної поетичної творчості, стилізацію під них, автор 
дисертації веде мову й про художнє освоєння народного світогляду, явищ народної 
культури і т. д., і т. п., що значно розширює зміст цього поняття, який виходить за 
межі лише усної народної поетичної творчості. Однак за того назва самого поняття 
залишається в межах узвичаєного в науці його розуміння і потрактування, що 
зумовлює певні розбіжності між його змістом і самою назвою, адже, скажімо, народна 
етика знаходить свій вияв не лише в уснопоетичній творчості народу, а і в його 
побуті, педагогіці, мистецтві, які не є словесністю, але письменники досить часто



звертаються до них як до джерела художніх образів, ідей тощо. І хоча дослідниця не 
дала нового, так сказати остаточного, визначення і потрактування цього поняття, все 
ж таки її висновок про поняття «фольклоризм» як відкриту систему аналізу явищ 
писемної літератури, яка постійно змінюється і потребує свого уточнення та 
конкретизації змісту, є слушним і переконливим. Докладний аналіз призначення 
образу оповідача, проблема читача, зазначені вище координати пошуку відповіді на 
це питання також добре слугують цій справі.

Прикметною особливістю дисертаційної роботи Ж. Янковської є й намагання 
уникнути зловживання чужоземною лексикою на позначення тих чи інших ознак і 
понять. Однак це не завжди їй вдається. Послуговування такими лексемами, як 
«архетип», «ментальність», «локус», «дискурс», «екфазис», «універсум», «міфема», 
на наш погляд, не є виправданими і пояснюються двома причинами. Перша з них -  
невиробленість в українській науці питомо національної системи ознак і понять на 
основі української мови, друга -  «так сьогодні пишуть», що не може бути 
сприйнятним. Відтак, нам потрібно взяти це до уваги і наполегливо працювати над 
виправленням такого становища, адже такі зловживання блокують свідомість, 
гальмують сприйняття і розуміння змісту праці вченого, стають фактами свідомого 
чи то несвідомого нехтування рідною мовою. Більше того, в українській науці, 
здебільшого, маємо питомо українські відповідники цим ознакам і поняттям. 
Скажімо, замість слова «архетип» Олег Ольжич послуговується словом «первень», 
«ментальності» відповідає «природа», «екфазису» -  «виклад», «опис», «пейзаж». Тож 
постає питання: для чого для розкриття змісту того чи іншого поняття його назву 
перекладати з української мови на чужоземну, щоб потім читач для кращого 
зрозуміння, знову перекладав його з чужоземної українською, маючи під рукою 
добрий десяток, а чи то й більше перекладних словників? Значно поповнили б склад 
україномовних понять та ознак і праці уже згадуваного нами Олега Ольжича, 
Д. Донцова, Ю. Липи, інших українських учених.

Загалом же дисертаційна робота Ж. Янковської «Фольклоризм української 
літературної прози доби романтизму» є новаторською, самостійною, завершеною 
роботою, яка виконана на належному науково-методичному рівні і відповідає 
профілю спеціалізованої вченої ради Д 26.001.15, вимогам, які встановлені у пунктах 
9, 10, 12 «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого Постановою 
Кабінету Міністрів України № 567 від 24 липня 2013 року (зі змінами, внесеними 
згідно з постановами Кабінету Міністрів України № 656 від 19.08.2015, № 1159 від
30.12.2015, № 567 від 27.07). Тому його авторка заслуговує на присвоєння їй звання 
доктора філологічних наук за спеціальностями 10.01.07 -  фольклористика та 10.01.01
-  українська література.

Офіційний опонент -
доктор філологічних наук, доцент

ВХІ, 
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-то Нетішин, Хмельницька область, Україна.
Другого червня дві тисячі сімнадцятого року
Я, Ковальчук Л.Я., приватний нотаріус Нетішинського міського нотаріального округу 

Хмельницької області, засвідчую справжність підпису Вертія Олексія Івановича, який 
зроблено у моїй присутності.

Особу Вертія Олексія Івановича, який підписав документ, встановлено, його 
дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № є>С ї  
Стяпіуто^цд&т-зщіно ст.31 Закону України «Про нотаріат»

Л.Я.Ковальчук
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Відгук
офіційного опонента, доктора філологічних наук, професора 

Олени Івановської на дисертацію Ж анни Олександрівни Янковської 
«Фольклоризм української літературної прози доби романтизму», 

подану на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук 
зі спеціальностей: 10.01.07 -  фольклористика,

10.01.01 — українська література

Актуальність теми

Попри тривалий фольклористично-літературознавчий дискурс, предметом 

якого є феномен фольклорно-літературних взаємин (рецепція художньою 

літературою фольклорного матеріалу, процеси фольклоризації авторського твору 

та постання так званого «третього тексту»), ця наукова проблема потребує 

постійного моніторингу, осмислення різних її аспектів із урахуванням 

теоретичних новацій, відповідно -  поточнення категоріального апарату, 

висвітлення малознаних едиційних лакун та їх термінологічне параметрування. 

Пошукувач наукового ступеня підкреслює: «Дослідження фольклоризму 

української прози доби романтизму дає змогу стереометричного її прочитання й 

характеристики, адже саме у цей період починає формуватися жанрово- 

стилістична система прозової творчості, що концентрує в собі ментальні, 

психологічні й архетипні коди національного буття українців» (с.5). Більше того, 

авторка дисертації, Жанна Янковська, ставить перед собою державницьке 

завдання, яке сьогодні є на вістрі вітчизняної гуманітаристики: «дешифрувати ... 

«національний код», що сприятиме віднайденню «власної ідентичності, етнічної 

вартості» (с.5) українця. В умовах російсько-української війни, боротьби з 

екстремістськими проявами «російського світу» адекватно представити 

«послання» предтеч українського державотворення, які живилися народним 

словом і його мудрістю, є важливим науковим та просвітницьким завданням. 

Тому актуальність наукової праці і за предметом, і за об’єктом наукового 

студіювання, і за дослідницькими завданнями не викликає сумніву. Авторкою 

дисертації дібрано методологічний інструментарій оптимально адекватно 

пошуковій меті.

Проблематика дисертації відповідає науково-дослідницькому 

спрямуванню, навчальному плану і навчальним програмам кафедри української

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університету



фольклористики імені академіка Філарега Колесси Львівського національного 

університету імені Івана Франка, а також виконана в контексті дослідницької 

наукової теми кафедри «Усна народна словесність у науковому висвітленні: 

історичний дискурс, жанри, поетика» (державний реєстраційний номер 

0116U001696; науковий керівник -  доктор філологічних наук, професор Івашків 

Василь Михайлович).

Найбільш істотні наукові результати.

1. Уперше системно досліджено різні форми та рівні вияву фольклоризму 

літератури на матеріалі української прози доби романтизму.

2. Обґрунтовано доцільність розширення науково-теоретичних та змістових 

дефініцій поняття «фольклоризм літератури».

3. Піддано авторській інтерпретації тексти україномовної прози Г. Квітки- 

Основ’яненка, П. Куліша, Ганни Барвінок, О. Стороженка, М. Шашкевича, роман 

П. Куліша «Чорна рада» та окремі твори М. Гоголя із його збірок «Вечори на 

хуторі біля Диканьки» та «Миргород» із позицій її закоріненості в народну 

уснословесну світоглядну матрицю та авторської наративної спроможності 

здійснювати трансмісію фольклорних смислів через літературний художній текст.

4. Поточнено наукову категорію «міфологізм літератури» як спосіб «творчої 

реалізації міфологічних образів та міфологем, а також їх частин, «уламків», які 

трансформувалися в авторський твір через посередництво фольклору, 

«переплелися» із його сюжетом, фактично увійшли до нього або тільки 

згадуються, наприклад, у вигляді паремій» (с. 152).

5. Виокремлено чотири рівні засвоєння поетики народної творчості 

авторською суб’єктністю: 1) жанрово-стильовий (стилетворчий); 2) засвоєння 

міфологічних елементів через посередництво фольклору (міфологізм); 3) рівень 

трансформації народносвітоглядних архетипів (через архегипні образи та 

конструкти); 4) мовностилістичний (стилізація).

Нові факти, отримані дисертантом

1. У дисертації продемонстровано, що «романтизм як напрям у 30-60-х роках 

XIX століття не лише активізував рух із фіксування та збереження явищ народної



культури в усій багатоманітності її формовиявів -  він фактично дав цій культурі 

нову площину..., зумовивши фольклорні рецепції в різні галузі професійного 

мистецтва: живопис, музику, архітектуру і, зокрема, літературу (с.429)

2. Авторкою рецензованої праці поточнено літературознавче поняття 

«літературний архетип»: «твори (або творчість), які для сучасних письменників є 

найвищим зразком, твори «вічні», прозірливі, котрі з часом не сходять із 

авансцени... у просторі та ґенезі української жіночої прози таким архетипом 

вважають творчість Ганни Барвінок» (с.199).

3. У науковому дослідженні переконливо доведено: українська колективна 

творчість стала засадничою у формуванні авторської креативної стихії Миколи 

Гоголя: «Уснопоетичні мотиви та образи експлікувалися, будучи переплавленими 

через творчу фантазію та уяву письменника і тому стали не повторенням відомого, а 

ефективним засобом, підпорядкованим авторському задуму (с.419).

4. Виокремлено своєрідну патернальну структуру національної 

концептосфери -  «Дім -  Храм -  Дике поле», яка в літературному тексті не 

обмежена сюжетотвірною функцією, а виконує стабілізаційне («консервації» 

фольклорного елемента в писемному тексті) та смислогенеруюче (інтерпретації 

автором та читачем фольклорного елемента) завдання.

5. З’ясовано засоби стилізації тексту в контексті рецептивних зв’язків 

фольклору і літератури, які авторкою номіновано «стилетворчими».

6. Спостережено закономірність: література аналізованого періоду (30-6- 

рр.ХІХ століття) є транслятором у часі і просторі української народної аксіології, 

що дає підстави характеризувати її як вагомий і глибоко національний за своїм 

змістом складник української культурної традиції загалом.

Ступінь обгрунтованості використаних методів, а також отриманих 

результатів і положень дисертації

Дисертанка всебічно висвітлила основні підходи до теоретичного 

трактування фольклоризму, спираючись на тривалий літературознавчий дискурс. 

На основі вивчених джерел Янковська Ж.О. виокремила шість періодів:



1) перша половина XIX століття -  відправний етап взаємодії двох художніх 

систем; 2) друга половина X IX - початок XX століття -  активна взаємодія; 3) 20-ті 

роки XX століття -  наукове вивчення співдії двох систем словесності; 4) 30—50-ті 

роки XX століття -  стагнація; 5) 60-90-ті роки XX століття -  актуалізація 

студіювання фольклоризму творчості українських письменників різних періодів; 6) 

сучасний період (межа XX -  початок XXI століть) -  застосування 

міждисциплінарного підходу у вивченні феномену фольклоризму літератури.

На підставі досвіду вивчення літературного фольклоризму вітчизняними 

ученими різних періодів дисертантка вибудовує власну дослідницьку стратегію та 

вводить новітній аналітичний фактаж, цього вона досягає шляхом залучення 

новітніх методик текстового тезаурусу. Так, авторка дисертації на основі 

функціонального критерію виокремлює «генетичний» і «функціональний» види 

фольклоризму, де літературній сфері найбільше властивий генетичний.

На переконливому фактологічному матеріалі Ж.О.Янковська довела, що 

становлення системи літературних жанрів безпосередньо пов’язане із фольклорною 

генологією; процес фольклорної рецепції у жанровій системі на початковому етапі 

розвитку літератури також не можна розглядати як однозначний та односторонній, 

а радше як взаємодію між двома гілками словесності (с. 12 Авт.). У дисертації на 

багатьох прикладах продемонстровано, що оповідна манера літературного 

прозового тексту прямо корелює з етапністю розвитку літературного процесу, тож 

ранній літературній традиції притаманна пам’ять фольклорного жанру. 

Письменники народницької доби наслідують народного оповідача, а стилістика 

їхньої «оповідної» манери суголосна з мовленнєвої традицією певного локусу та 

притаманним йому діалектним словником.

Третій розділ наукової праці проливає світло на проблему міфологізму в 

літературі. На думку авторки, «міфонаповнюваності» сюжету сприяє синтез трьох 

основних джерел: 1) міфологічні елементи та образи, що зрецептували через 

посередництво фольклору; 2) християнська традиція у потрактуванні міфологічних 

образів та реалій, «переплавлена» у народній свідомості, яка органічно злилася з 

язичницьким світосприйняттям і 3) авторський творчий складник, що додає творам



художньої завершеності, оригінальності, організованості сюжету, фабульності, 

структурованості (с. 15-16. Авт).

Значення для науки і практики отриманих результатів

Теоретичні конструкти, запропоновані дисертанткою, можна використати у 

розробці нових підходів до проблеми фольклоризму літератури інших історичних 

періодів. Висновки, отримані в результаті роботи над проблематикою фольклорно- 

літературної взаємодії, можуть прислужитися для вивчення літературної 

топосфери, вони є суттєвими і для розвитку сучасної фольклористики. Основні 

положення дисертаційної праці можуть бути розвинуті у подальших працях про 

інклюзії фольклорного субстрату у тексти різних літературних жанрових форм, їх 

можна покласти в основу університетських навчальних курсів із теорії фольклору 

та народнопоетичної творчості, спецсемінарів з проблем генології, поетики, 

зрештою вони можуть стати добрим підґрунтям для написання підручників і 

посібників із теорії фольклору та історії української літератури.

Наукова робота Жанни Олександрівни Янковської є самостійним і вагомим 

концептуальним дослідженням, що дасть поштовх для нових студій над 

специфікою синтезу авторської та колективної суб’єктності текстогворення. Робота 

новаторська, всі її положення добре аргументовані. Результати віддзеркалені у 

монографії «Фольклоризм української романтичної прози»), 29 наукових 

публікаціях, з яких 22 у наукових фахових виданнях України, 7 в іноземних 

виданнях та періодиці, та 21 додатковій публікації у різних наукових виданнях в 

Україні та за кордоном. Положення дисертації апробовані на численних наукових 

форумах, які вражають своєю географією.

Недоліки роботи

1. У дисертації в основних рисах проаналізовано взаємодію 

літературного тексту з фольклорним наративом на рівні генології, тож дисертація 

лише б виграла, коли б авторка конкретніше зосередилась на визначенні 

параметрів цієї взаємодії між авторською прозою та різножанровими 

фольклорними творами.



2. Дещо полемічним нам видається твердження зі с. 82 дисертації: 

«Песимізм проявляється в журливості українських дум, пісень, балад, голосінь, 

характеризуючи які, можна говорити про «культуру плачу»...». Із позиції 

функціонального навантаження такий жанровий ланцюжок не зовсім доречний, а 

теза про «песимізм» авторкою спростовується шляхом цитування на с. 302 

визначення думи ще М. Максимовичем: «героїчний спів про бувальщину».

3. Хотілось би почути аргументи дисертантки, чому наряду із архетипними 

образами Мудрого Старого, хліба, дороги, воріт, сорочки не проаналізовано 

основоположні для цих творів архетипи землі й долі.

4. Попри детальне виявлення архетипних образів у канві фольклорного 

тексту та шляхів їх рецепції індивідуальною суб’єктністю в авторський твір у 

дисертації зустрічається словосполучення «національний архетип» (наприклад, 

с.186), фактично авторка суперечить сама собі, наділяючи універсальну модель 

колективного несвідомого аксіологічними характеристиками. Щоправда, уже на 

с. 189 авторка відкоментовує: «В останні десятиліття дослідження «колективного 

несвідомого», архетипів, здатних пробуджувати в уяві читачів первісні образи, 

структури, декодувати міфологічні уявлення наших предків, є пріоритетним 

напрямом наукових досліджень у сучасній українській науці».

5. У роботі зустрічається цитування російськомовних текстів, зокрема 

М.В.Гоголя (приміром, с.148, 149, 150, 153, 154, 391). У подальшій роботі над темою 

радимо користуватися художнім перекладом оригіналу, приміром львівського 

видавництва «Кальварія» (2005 р.) чи видавництва «Наукова думка» за редакцією 

наукового колективу Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. Жанр 

дисертації передбачає і переклад назв творів та фольклорних збірників, отож 

«Записки о Южной Руси» (с.161) рекомендовано подавати мовою дисертаційної 

праці, тобто українською.

6. Впадає в око певна неузгодженість у визначенні об’єкта («українська 

(україномовна) романтична проза... 30-60 pp. XIX століття» (с.З Авт.)) та фактичного 

добору літературного матеріалу. Так, в обійму аналізованих авторських текстів 

потрапили твори Ганни Барвінок, які побачили світ дещо пізніше, приміром «Чорт у 

кріпацтві» у 1877році, «Русалка» -  1889 р.



Однак наведені зауваження, а можливо й полемічні контрапункти не 

применшують значення рецензованої дисертаційної праці.

Висновок щодо відповідності дисертації встановленим нормам

Усе це дає підстави вважати, що дисертаційна робота «Фольклоризм 

української літературної прози доби романтизму», подана на здобуття наукового 

ступеня доктора філологічних наук, відповідає вимогам, які встановлені у п. 9, 10, 12, 

13 «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого Постановою Кабінету 

Міністрів України № 567 від 24 липня 2013 року (зі змінами, внесеними згідно з 

Постановами Кабінету Міністрів України № 656 від 19.08.2015, № 1159 від

30.12.2015, № 567 від 27.07.2016) щодо докторських дисертацій, тож авторка 

дисертації -  Янковська Ж анна Олександрівна -  заслуговує на присудження їй 

наукового ступеня доктора філологічних наук зі спеціальностей: 10.01.07 -  

фольклористика, 10.01.01 -  українська література.
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ВІДГУК

офіційного опонента Іванишина П. В. на дисертацію Ж. О. Янковської 
«Фольклоризм української літературної прози доби романтизму» (К., 2017), 

поданої на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук

У своєму знаменитому есе «До справжнього Шевченка» (1937) Євген 

Маланюк, сам неоромантик, розмірковував не лише про «античний» та 

«реалістичний» тип Шевченкового романтизму, а й висловлював глибокі 

спостереженення про сутність романтизму як «пророчого бунту» особистості 

проти «ідола матерії», проти «тієї безформної, заразливо-трупної, смертоносної 

потвори, що лід псевдонімами “гуманізму”, “просвічености”, “соціалізму”, 

загалом матеріалізму, поглинала всяку особовість, отже й національну, всяку 

органічність, отже й культурну, всяку історичність і всякий лик, отже “образ 

Божий”». Для поневолених, бездержавних народів, до яких у XIX ст. належали 

й українці, неодмінною складовою цього бунту стає постійна боротьба із 

імперським поглинанням, із, за Маланюком, -  «нечистою силою 

винар \цовле шя» («Три літа», 1935). Важливим аспектом успішності такої 

багатогранної духовної боротьби стало глибоке закорінення письменників- 

романтиків у народну уснопоетичну традицію, про що в 1847 році у передмові 

до невиданог; «Кобзаря» Т. Шевченко писатиме в імперативній формі, 

звертаючись насамперед до літераторів: «...прочитайте ви думи, пісні, 

послухайте, як вони [мужики] співають, як вони говорять меж собою шапок не 

скидаючи, або на дружньому бенкеті як вони згадують старовину і як вони 

плачуть...' . Не випадково фольклор і, зокрема, міфологію видатні мислителі 

доби Романтизму виокремлювали як могутній фактор формування національної 

самоб’тност . Німецький філософ Фрідріх Шеллінґ, міркуючи про речі, котрі 

роблять народ народом, виділяв «спільну свідомість», «спільну мову» та, як їх

за спеціальностями 10.01.07 -  фольклористика 
та 10.01.01 -  українська література
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основу, «споріднений погляд на світ», котрий даний народові передусім у 

міфології («Вступ до філософії міфології»).

У світлі такого типу міркувань постає промовиста актуальність 

докторського дослідження Жанни Янковської, оскільки воно не лише 

розвПязує важливу філологічну проблему сучасності, зумовлену потребою в 

академічній експлікації питання «фольклоризму української літературної прози 

доби романтизму», а й опосередковано спонукає до глибшого розуміння тих 

викликів, що постали перед новітньою української культурою загалом: 

агресивним наступом російського імперіалізму, денаціоналізуючими проектами 

західного лібералістичного космополітизму, девальвацією духовних вартостей 

новими «ідолами матерії» та прикрою наявністю низки модних авторів, 

бездумно відчужених, на жаль, від етнокультурної традиції. А саме література, 

як слушно зазначає у вступі дисертантка, продовжуючи герменевтичні 

настанови Т. Шевченка та інших романтиків, «постає транслятором 

споконвічного досвіду народу, сконцентрованого у слові, та сприяє збереженню 

етнічно визначених (маркованих) традиційних моделей світосприйняття» (с. 6).

Ставлячи собі за мету «проаналізувати художні пласти української прози 

доби романтизму в її поступальному розвитку... крізь призму визначених 

рівнів її фольклоризму» (с. 8), дослідниця звертається до творчості українських 

авторів 30-60-х років XIX ст. При цьому вона доречно розбудовує 

інтердисциплінарну й поліметодологічну теоретичну базу, залучаючи 

теоретичні здобутки не лише фольклористики й літературознавства 

(компаративістики, біографізму, герменевтики, рецептивної естетики, 

інтертекстуальності, структурно-семіотичного методу та ін.), а й таких 

дисциплін, як етнофілософія, етнокультурологія, етнопсихологія та ін. (с. 10- 

13). Щоправда, під час окреслення у вступі основних методів (с. 12-13) далеко 

не всі із ьккористаних підходів були названі (наприклад, психологічний, 

культ) рно-ісгоричний чи формально-естетичний), а окрім того дещо сумнівною 

виглядає наявність загальнонаукових принципів (системності, обПєктивності, 

всебічності, типологізації, класифікації та ін.), поруч із суто філологічними
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з
підходами . З огляду на тему дослідження, можливо, варто було б у подальших 

дослідженнях цієї проблеми використовувати також методи міфологічної 

критики, символології, постколоніальної інтерпретації, а філософський «метод 

архетипів» С. Кримського доповнити здобутками архетипного 

літературознавчого тлумачення (Н. Фрая, Е. Ноймана, Дж. Кембелла, 

Дж. Хіллмана та ін.).

Дослідниця достатньо вивірено формулює завдання власної роботи, 

окреслює її актуальність, мету, обПєкт, предмет, зв’язок із науковою темою, 

практичне значення та ретельно розписує апробацію. Щоправда, дещо більше 

хотілсся б прочитати про наукову новизну студії (с. 14). Інтердисциплінарна 

методологічна основа роботи, а також залучення численних творів значної 

кількості авторів (П. Куліша, Т. Шевченка, Г. Квітки-ОсновПяненка, Ганни 

Барвінок, О. Стороженка, М. Шашкевича, М. Гоголя та ін.), дозволили 

дисертантці достатньо переконливо виявити теоретичні засади вивчення 

фольклоризму літератури доби романтизму (с. 24-85), зПясувати генологічний 

вимір досліджуваної проблеми (с. 85-141), окреслити специфіку фольклорного 

міфологізму в письменстві зазначеного періоду (с. 141-184), проінтерпретувати 

основні архетипні концепти та образи (с. 184-378), осмислити лінгвостилістичні 

аспекти фольклоризму української романтичної прози (с. 378-424).

При цьому Ж. Янковська доречно простежує співдію фольклору та 

літератури як «двох систем словесності» (с. 25 та ін.), слушно говорить про 

народність як «етноментальну й історичну рису кожного народу», як 

«іманентну якість національного письменства» (с. 42), вдало актуалізує 

важливість «розбудови об’єктивної національної методології» (с. 46), 

вмотивовано окреслює фольклоризм як не лише ідейно-естетичну, а й етнічну й 

істошко-біографічну категорію (с. 63-64), докладно висвітлює різні способи 

рецепції фольклорних елементів та наводить різні класифікації фольклоризму 

(с. 67 та ін.), достатньо аргументовано осмислює поняття «національні 

архетипи» та «націопростір» (с. 186), вивірено трактує феномен кобзарства та



образ кобзаря як Мудрого Старця (с. 299 та ін.), докладно тлумачить архетипні 

образи дому, поля, храму, Мудрого Старого, хліба, дороги, воріт, сорочки 

(с. 215, 295, 335 та ін.), простежує мовностильові особливості фольклоризму 

української прози доби романтизму (с. 378 та ін.).

Важливе наголосити, що авторці вдається робити також слушні 

спостереження, що мають узагальнено-методологічне значення. Наприклад, у 

висновках до першого розділу: «Важливо, що крізь призму дослідження 

фольклоризму літератури можна дешифрувати не лише її національний код, але 

і виявити вектори входження до комплексу універсальних цінностей, що а: .с 

ніяк не призводить до стирання або нівелювання її етнічної вартості чи, іншими 

словами, денаціоналізації» (с. 84). Такі міркування можуть бути підставо для 

подальших уже більше теоретичних тлумачень.

Загалом дисертантка запропонувала доволі результативну інтерпретацію 

фольклоризму, української літературної прози доби Романтизму. Цілком 

очевидно, що результати такого дослідження мають значну практичну вартість. 

І йдеться не лише про використання у вищій школі чи різноманітних наукових 

студіях, а й про можливість кооптування їх авторами такого важливого та 

масштабного національного проекту, як нова академічна історія українсько ї 

літератури у 12 томах, зокрема у частинах, присвячених письменству XIX ст.

Водночас запропоноване дослідження спонукає до висловлення деяких 

побажань, запитань та зауважень.

Перше зауваження стосується вживання таких наскрізних термінів у 

роботі, як «проза доби романтизму» (с.1 та ін.) та «романтична проза» (с. 7 та 

ін.) в якості синонімічних (про це ж свідчить і назва монографії «Фольклоризм 

української романтичної прози»). З цим важко погодитися, оскільки перше з 

них є більш історичним, а друге -  стильовим. Тут радше варто говорити про 

певну семантичну суголосність (із закономірними винятками на рівгі 

художньої практики, оскільки проза доби Романтизму містила, як зазначає про 

це й сама авторка, твори сентименталістичні чи реалістичні), а не ідентичність 

цих понять.
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У межах підрозділу 1.2 дається докладне висвітлення проблеми 

«фольклоризму літератури», наводяться різні трактування й класифікації (за 

П. Са( ійо, К. Чистовим, Р. Марківим, М. Чорнописким, Р. Кирчівим,

І. Денисюком та ін.). Однак при цьому бракує чіткого робочого визначення 

цього базового для дисертації поняття.

У межах четвертого розділу (с. 223 та ін.) спостерігається деяка 

термінологічна неузгодженість щодо тріади «Дім-Поле-Храм», котра 

називається й архетипом, і концептом, і екзистенціалом, і «буттєвим топосом»,

і символом, і «просторовим локусом», і простором, і «семантичним локусом», і 

субстанцією, й ідеєю та ін. Така дефінітивна строкатість дещо насторожує, 

оскільки розмиває семантику терміна, відсилаючи до низки різних, інколи 

суперечних між собою методологій.

Авторка постійно й, на наш погляд, цілком слушно розвиває тему 

націотворчості літератури, вживаючи терміни «націонаньна ідентичність», 

«національна свідомість» та ін. Однак при цьому надто мало враховується 

досвід такої науки, як націологія, котру, до речі, вельми часто розвивали саме 

мислителі, науковці й письменники із романтичном типом світогляду. 

Звернення і до світових авторів (Дж. Віко, Й. Гердер, Й. Фіхте, Е. Сміт, 

Б. .Андерсон та ін.), і до українських (І. Нечуй-Левицький, Б. Грінченко, 

Д. Донцов, Є. Мзланюк, О. Ольжич, О. Бочковський, В. Старосольський, 

Л. Ребзт та ’н.) суттєво б збагатило доказову базу в межах запропонованої 

дисертанткою інтердисциплінарної методології.

Інші критичні спостереження варто віднести до сфери побажань. 

Наприклад, вартує точніше вживати терміни «мегаобраз» (с. 108, 299) та 

«екзистенціал» (с. 192, 217, 219), уникати ускладнених термінологічних 

конструкцій на кшталт «семантико-символічні локуси концепту» (с. 375), 

Античність та Романтизм як певні історико-культурні періоди (доби), за 

аналогією із Відродженням, варто, мабуть, писати з великої літери (с. 1, 5, 28 та 

ін.), третій розділ, що має 43 сторінки, вартувало б структурувати на 

підрозділи, ге зовсім зрозумілою є теза про «теорію архетипних структур» в
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Мартіна Гайдеґґера (с. 216), варто уникати тавтологічних конструкцій на 

кшталт «екзистенціал існування» (с. 217) та ін.

Висловлені зауваження та спостереження, що є запрошенням до наукової 

дискусії, зозсім не применшують наукової вартості, аргументованості та 

плідності здобутих дисертанткою положень і висновків. Перед нами 

оригінальне фольклористичне та історико-літературне дослідження, котре не 

лише результативно осмислює фольклоризм української прози романтичної 

доби, а й спонукає до продовження такого типу напрацювань. Варто підкреслити 

ідентичність змісту автореферату й основних ідей дисертації, а також зауважити, 

що основні положення роботи належним чином апробовані у низці конференцій 

та відображені у 50-ти публікаціях.

Загалом же дисертаційна робота Ж. О. Янковської «Фольклоризм 

української літературної прози доби романтизму» є новаторською, самостійною, 

завершеною роботою, яка виконана на належному науково-методичному рівні і 

відповідає профілю спеціалізованої вченої ради Д 26.001.15, вимогам, які 

встановлені у пунктах 9, 10, 12 «Порядку присудження наукових ступенів», 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 24 липня 2013 

року (зі змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України 

№ 656 від 19.08.2015, № 1159 від 30.12.2015, № 567 від 27.07). Тому його 

авторка заслуговує на присвоєння їй звання доктора філологічних наук за 

спеціальностями 10.01.07 -  фольклористика та 10.01.01 -  українська література. 
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