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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження. В осмисленні сучасного літературного 

процесу літературознавство і критика відіграють особливо важливу роль. Вони 

допомагають орієнтуватися в складній системі літературознавчих ідей, методів 

дослідження, критичних підходів. Вбираючи у себе найрізноманітніші 

антропологічні, лінгвістичні, філософські, природничонаукові вчення, сучасне 

літературознавство перетворилось у розгалужену й автономну систему 

гуманітарного знання. Дедалі більшої наукової та суто прикладної значущості 

набувають теоретичні проблеми літературно-мистецької критики. Професійна 

діяльність літературознавців виступає одним із показників культурного рівня 

розвинутих країн. Саме тому зростає потреба поглибленого вивчення доробку 

цілого ряду постатей, які були безпосередніми творцями і водночас дослідниками 

літературного процесу ХХ – початку ХХІ століття. Це засвідчують праці відомих 

українських учених: В. Брюховецького, Р. Гром’яка, Т. Гундорової, І. Денисюка, 

І. Дзюби, М. Жулинського, М. Ільницького, Г. Клочека, М. Коцюбинської, 

О. Мишанича, М. Наєнка, Д. Наливайка, Л. Новиченка, В. Панченка, 

Ф. Погребенника, Є. Сверстюка, М. Сулими, Л. Тарнашинської, М. Ткачука, 

В. Фащенка, П. Федченка, Л. Череватенка та інших. 

Кожний період розвитку літератури має рівень свого теоретичного 

самоусвідомлення. Особливо періоди естетичної, моральної, ідеологічної 

переорієнтації, коли нове покоління намагається сказати своє вагоме слово. У 

літературному процесі з’являються постаті, які репрезентують нові творчі 

орієнтири, глибину мислення, індивідуальне естетико-культурне світобачення. В 

українському літературознавстві 60-их років ХХ століття одним із таких 

репрезентаторів була Михайлина Коцюбинська, чия наукова діяльність успішно і 

плідно продовжувалася й на початку ХХІ ст. 

Михайлина Коцюбинська – філолог, літературознавець, перекладач, активна 

учасниця руху шістдесятників, член Спілки письменників України, лауреат премії 

ім. Олександра Білецького, ім. Василя Стуса, ім. Олени Теліги, нагороди Тетяни і 

Омеляна Антоновичів, Державної премії України імені Тараса Шевченка. Вона є 

автором книг «Образне слово в літературному творі» (1959), «Література як 

мистецтво слова» (1965), «Етюди про поетику Шевченка» (1990), «Зафіксоване і 

нетлінне: Роздуми про епістолярну творчість» (2001), «Мої обрії» (2004), «Книга 

споминів» (2006), «Листи і люди» (2009), ряду літературно-критичних праць. 

На жаль, сьогодні в українському літературознавстві не існує жодної 

монографічної праці чи дисертації, предметом розгляду якої стала б літературно-

критична діяльність нашої видатної співвітчизниці. До її досліджень 

літературознавці зверталися часто, але лише в роботі над певними проблемами 

або в узагальнюючих оглядах літературного процесу (Л. Білецький, О. Галич, 

Н. Гришаєнко,Т. Гундорова, М. Наєнко, Є. Сверстюк, П. Ямчук). Основні віхи 

життєвого і творчого шляху Михайлини Коцюбинської висвітлено в статті 

доктора філології Людмили Тарнашинської «Михайлина Коцюбинська: честь 

імені», якою відкривається науково-допоміжний посібник «Михайлина 

Коцюбинська: «Бути собою» (2005). Тут же вміщена і бібліографічна частина. 



2 

Важливим джерелом для вивчення біографії та літературно-критичного доробку 

Михайлини Коцюбинської є її спогади, написані протягом січня-травня 2003 року, 

що склали основу «Книги споминів» (2006). У них дослідниця послідовно 

викладає біографічні факти, виявляє форманти становлення та еволюції 

світогляду, естетичні засади, що є для нашого дослідження надзвичайно 

важливим. 

Значущість наукових здобутків Михайлини Коцюбинської – з одного боку, 

та відсутність цілісних, багатоаспектних досліджень про неї, недостатній рівень 

вивчення української критики ХХ – початку ХХІ ст. – з іншого, зумовили 

актуальність обраної теми дисертації. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 

виконано на кафедрі теорії літератури, компаративістики і літературної творчості 

Інституту філології Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка у межах науково-дослідницької програми «Мови та літератури народів 

світу: взаємодія та самобутність» (державний реєстраційний номер11 БФ044-01, 

науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Г.Ф. Семенюк). Тему 

дисертації затверджено на засіданні Вченої ради Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 4 від 17 

листопада 2008 року). 

Мета роботи полягає у всебічному дослідженні теоретико-критичної 

діяльності Михайлини Коцюбинської, розкритті її ролі й місця в українському 

культурному процесі ХХ – поч. ХХІ ст. Це зумовлює вирішення таких завдань: 

- визначити чинники (обставини життя, естетичні джерела), які 

впливали на формування світогляду та науково-критичної методології 

Михайлини Коцюбинської як літературознавця; 

- висвітлити особливості теоретико-критичного доробку дослідниці, 

всебічно проаналізувати його; 

- охарактеризувати своєрідність сприйняття творчої спадщини Тараса 

Шевченка і шістдесятників як знакових постатей наукових студій 

ученої; 

- дослідити ключові елементи індивідуального стилю; 

- визначити місце і значення теоретико-критичної спадщини 

Михайлини Коцюбинської в історії українського літературознавства і 

літературної критики; 

- поглибити розуміння специфіки літературно-критичної діяльності. 

Об’єкт дослідження – теоретико-критичні праці Михайлини Коцюбинської. 

Предмет дослідження – художньо-естетичні засади та своєрідність 

наукового мислення Михайлини Коцюбинської як теоретика й критика 

літератури. 

Матеріалом дослідження є книги Михайлини Коцюбинської «Образне 

слово в літературному творі» (1959), «Література як мистецтво слова» (1965), 

«Етюди про поетику Шевченка» (1990), «Зафіксоване і нетлінне: Роздуми про 

епістолярну творчість» (2001), «Мої обрії» (2004), «Книга споминів» (2006), 
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«Листи і люди» (2009), ряд літературно-критичних праць, а також її редакційно-

видавнича діяльність. 

Теоретико-методологічну основу дисертації складають праці українських 

й іноземних учених – М. Бахтіна, А. Берґсона, Л. Білецького, О. Білецького, 

А. Бочарова, В. Брюховецького, Ю. Бурляя, Л. Вашків, В. Воровського, 

Г.-Ґ. Ґадамера, М. Гайдеґґера, О. Галича, М. Гнатюк, Б. Грифцова, Л. Грицик, 

В. Громова, Р. Гром’яка, Т. Гундорової, І. Дзюби, С. Єфремова, М. Жулинського, 

Н. Зборовської, В. Ізера, М. Ільницького, Р. Інґардена, А. Казаркіна, Ю. Коваліва, 

Г. Клочека, Л. Козубенко, Р. Корогодського, Н. Кучми, Л. Лавлінського, 

Д. Ліхачова, Б. Лук’янової, М. Наєнка, Л. Новиченка, К. Ортеги-і-Гассета, 

В. Пахаренка, Л. Плоткіна, О. Потебні, Є. Сверстюка, Г. Сивоконя, 

Л. Тарнашинської, А. Ткаченка, М. Ткачука, П. Федченка, І. Фізера, І. Франка, 

С. Чуприніна, Н. Шелгунова, Н. Шумило, Т. Щукіної, К.-Ґ. Юнґа, Г.-Р. Яусса та 

інших.  

Методи дослідження: системний, історико-біографічний, філологічний, 

типологічний, рецептивний, компаративний, герменевтичний, психоаналітичний, 

текстологічний, феноменологічний. 

Наукова новизна роботи пов’язана з недостатнім рівнем вивченості 

теоретико-критичної діяльності Михайлини Коцюбинської. Пропонована праця є 

першою спробою цілісного, системного аналізу критичного доробку відомого 

літературознавця на тлі літературно-критичних процесів ХХ – початку ХХІ ст. 

Практична цінність роботи полягає в тому, що її результати можуть бути 

використані при дослідженні української літератури, літературного процесу 

минулого й початку ХХІ ст., написанні відповідних розділів у нових виданнях 

історії української літературної критики, читанні спецсемінарів із літературної 

критики, теорії та історії літератури. 

Особистий внесок здобувача. Дисертацію виконано автором самостійно. 

Результати опубліковано у фахових виданнях без участі співавторів. 

Апробація результатів дослідження відбулася в доповідях на 3 наукових 

конференціях: Дванадцятий філологічний семінар «Теоретичні та методологічні 

проблеми літературознавства» (Київ, 2008); Тринадцятий філологічний семінар 

«Що таке історія літератури?» (Київ, 2009); Всеукраїнська науково-практична 

конференція, присвячена творчості Т.Г. Шевченка (Київ, 2009). 

Публікації. Основні положення й результати дослідження висвітлено в 6 

публікаціях, із них 4 – у наукових фахових виданнях України, 1 – в іноземному 

виданні, 1 – у Міжнародній наукометричній базі. 

Структура та обсяг роботи підпорядковані досягненню поставленої мети і 

завдань. Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів, які включають 

підрозділи та супровідні висновки, загальних висновків і списку використаних 

джерел, що налічує 183 позиції. Загальний обсяг роботи – 183 сторінки, із яких 

168 сторінок – основного тексту. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У Вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, проаналізовано стан 

вивчення досліджуваної проблеми, сформульовано мету, основні завдання і 

методи дослідження, розкрито його наукову новизну, науково-практичне 

значення, названо предмет, об’єкт роботи, представлено структуру та етапи 

апробації дисертації. 

Перший розділ роботи – «Форманти науково-теоретичного світогляду та 

особливості науково-критичного мислення Михайлини Коцюбинської» – 

присвячений виявленню факторів, які сприяли процесу формування світогляду і 

науково-критичного мислення Михайлини Коцюбинської, впливали на означення 

своєрідності її творчої індивідуальності. 

У підрозділі 1.1. «Тяглість традицій Михайла Коцюбинського» 

досліджено, як унікальна культурна атмосфера родинного дому, невіддільна від 

життя і творчості класика української літератури Михайла Коцюбинського, 

позначена частими й плідними зустрічами з непересічними людьми                     

(В. Боцяновський, М. Калаушин, Ю. Меженко, М. Рильський, В. Сосюра,             

П. Тичина та ін.), літературними суботами, екскурсіями в музеї, стала духовним 

першоджерелом у формуванні морально-естетичних цінностей, світоглядних 

переконань та ідеалів Михайлини Коцюбинської. Вона сприяла формуванню її 

творчої індивідуальності, виплекавши загострене чуття краси і сили слова, вміння 

майстерно й напрочуд тонко проникати в поетичну лабораторію митця, осягаючи 

психологічні глибини його творчості, багатство смислових та емоційних 

навантажень слова, дала важливий поштовх до подальших життєвих і 

літературних звершень. 

Наголошується на знаковості, вагомості постаті Михайла Коцюбинського 

для обдарованої дослідниці. Високе й гідне поцінування Михайлиною 

Коцюбинською його як митця слова невіддільне від утвердження багатих 

духовних і культурних здобутків письменника, які, на переконання авторки, 

концентруються в його основних заповітах, чи, радше, уроках, явлених 

сучасникам, на прикладі власного життя й творчості.  

У дисертації стверджується, що поряд із такими письменниками і вченими, 

як С. Єфремов, М. Зеров, П. Филипович та ін., значний внесок у розуміння 

спадщини Михайла Коцюбинського в усій її повноті й співзвучності сучасним 

ідеалам належить Михайлині Коцюбинській. Виразний акцент зроблено на 

неповторному художньому баченні М. Коцюбинського, що неминуче 

зумовлювало постійний стан «художньої готовності», активні спостереження і 

самоспостереження. Надзвичайно важливими є студії Михайлини Коцюбинської 

у царині психології творчості письменника, що є свідченням неординарного 

таланту митця. Психологічне заглиблення художника в життя, вивчення його у 

всіх виявах дало змогу талановитому авторові вжитися в образи своїх персонажів, 

передати найтонші душевні порухи, що непідвладні зовнішньому баченню, 

вібрацію настроїв, проникнути в схрони підсвідомого, зумівши підкорити його 

своєму задумові. Особлива увага до психічних процесів, складних механізмів 

людської свідомості, психологічних тем, характерна для європейської прози XX 
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століття, виводила українську літературу на магістральний шлях світового 

мистецького розвитку. Дослідниця глибоко аналізує на рівні тематики, художньої 

техніки «Intermezzo», «Сон», «На острові» М. Коцюбинського з творами        

Ю.А. Стріндберґа, К. Гамсуна, А. Ґарборга, Г. Ібсена, а серед можливих джерел 

суттєво важливої для розуміння творчого процесу письменника новели «Цвіт 

яблуні» називає і «Творчість» Е. Золя, й «На воді» Ґ. де Мопассана. Ця новела, як, 

зрештою, й інші психологічні шедеври митця («Persona grata», «Коні не винні», 

«Дебют», «Лялечка», «Невідомий», «Поєдинок» та ін.), де простежується 

непереборне прагнення до художнього пізнання й осмислення невловимого у 

психіці людини, до поглибленого дослідження психологічних вмотивувань, є 

яскравим свідченням, на переконання авторки, чіткої еволюції письменника, що 

виявила величезний художній потенціал, відкритість до мистецьких покликів 

доби. У прагненні показати первісне, прадавнє, міфологічне підґрунтя звичаю, 

повір’я, народного світогляду (наприклад, у його шедеврі “Тіні забутих предків”) 

вона окреслює ще одну грань співзвучності Михайла Коцюбинського з сучасними 

художніми шуканнями, зокрема з «міфологічним реалізмом» у прозі II половини 

XX століття, а саме з творчістю Ґабріеля Ґарсіа Маркеса. 

Невпинні пошуки нових шляхів художнього пізнання зумовлюють 

специфічний вибір форми. Як зазначає дослідниця, саме М. Коцюбинський був 

предтечею «потоку свідомості» в українській прозі. Але це не було сліпим 

наслідуванням модерної форми. Митець-новатор знаходить оригінальний вияв 

результатів свого невтомного пізнання й самопізнання. Посутні корективи до 

усталених у літературознавстві поглядів вносить дослідниця і в питання стильової 

манери М. Коцюбинського, наголошуючи на взаємодії імпресіоністичних 

тенденцій із реалістичними в його художній практиці. Теоретична спрямованість 

зацікавлень ученої, вміння об’єктивно та переконливо мислити формувалися на 

основі аналізу текстів письменника як першооснови художньої творчості, 

вагомого джерела інформації. Обґрунтування аналітичних знахідок, розкриття 

неповторного, специфічного, властивого саме цій творчій індивідуальності 

виразно простежується в її критичних розвідках про Михайла Коцюбинського.  

У підрозділі 1.2. «Суспільно-політичний та літературознавчий 

контекст» окреслено ті суспільно-політичні та літературознавчі умови, за яких 

відбувалося становлення Михайлини Коцюбинської як теоретика і критика, 

наголошено на різноманітті тематики й проблематики її творчого доробку, 

виявлено суттєві риси літературознавчої методології. 

Висвітлено глибокий та об’єктивний погляд Михайлини Коцюбинської на 

шістдесятницький Ренесанс в Україні, активним учасником якого була вона й 

сама. Наголошується на періоді шістдесятництва як знаковому, визначальному в її 

житті, коли відбувається особистісне становлення, переоцінка попереднього 

ідеального світогляду, ідеалів, понять, набутих у радянському вузі знань, та 

свідоме формування нового світогляду, власної думки, що породжувала 

розкутість, нестандартність, гостроту мислення. Це був час пошуків себе, свого 

призначення, своєї духовної сутності, час роздумів про долю України. Дружба й 

духовна близькість з Юрієм Бадзьом, Аллою Горською, Іваном Дзюбою, Романом 
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Корогодським, Євгеном Сверстюком, Іваном Світличним, Василем Симоненком, 

Василем Стусом – розумними, мислячими, інтелектуально багатими, національно 

свідомими людьми, які несли нові віяння, морально-етичні цінності, розкутість 

думки і слова, естетизм, інтелігентність, культуру – все це визначило подальший 

шлях Михайлини Коцюбинської, як і ті випробування (допити, обшуки, 

замовчування імені, табу на літературознавчі дослідження протягом двадцяти 

років), що випали на її долю. Наростаюча хвиля арештів проти української 

інтелігенції активізувала громадянську позицію Михайлини Коцюбинської, яка 

долучилася до українського руху Опору, вставши на знак протесту в кінотеатрі 

«Україна» під час прем’єри фільму С. Параджанова «Тіні забутих предків», і 

разом з іншими його представниками (І. Дзюба, Є. Сверстюк, І. Світличний,         

В. Стус) формувала своє «прямостояння» (В. Стус). Нонконформістська 

інтелігенція, як відомо, не вписувалася в ідеологічні рамки радянської влади, що 

миттю зреагувала на прояви «інакодумання» низкою каральних заходів, поетапно 

відтворених Михайлиною Коцюбинською у «Книзі споминів» (2006). У всій цій 

історії з виключеннями, безробіттям, поневіряннями Михайлина Коцюбинська 

вбачає моральний іспит, якийсь екзистенційний тест, запропонований їй долею, 

витримавши який, вона тим самим утвердилася як людина на землі. Формулою 

«людина на землі», що була засадничою в системі її моральних цінностей, 

означила власну життєву позицію, лишившись вірною самій собі, своїм 

побратимам, до яких регулярно й безстрашно писала до табору й на заслання. 

Вісімдесяті роки ХХ ст. ознаменувалися демократизацією суспільного життя, 

початком ліквідації «білих» плям у літературному процесі, активним залученням 

до нього постатей, у попередні роки однозначно трактованих як ворожі 

радянському способу життя. З’являється інтерес до таких першооснов літератури, 

як стиль і поетика, жанр та естетика, текст і стилістика, слово й емоція, котрі 

давали змогу глибше проникати у філософію художньої творчості, в психологію 

письменницької думки, у секрети творення слова. З приходом в Україну 

незалежності Михайлина Коцюбинська повернулася до своєї спорідненої 

діяльності й з 1992 року систематично працювала у відділі рукописних фондів і 

текстології Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України. Цей період 

означений інтенсивною науковою працею, бажанням надолужити згаяне, а 

найперше – гідно представити та оцінити творчість побратимів-шістдесятників. 

Широкою охопністю матеріалу, його науковим та фаховим коментарем, 

систематизацією вона заявила про себе як про чільного дослідника епістолярного 

жанру, майже не опрацьованого на той час в Україні. 2004 року була видана 

двотомна праця Михайлини Коцюбинської – «Мої обрії», відзначена найвищою 

державною нагородою – Національною премією України імені Тараса Шевченка 

(2005). У ній гідно представлено вагомий науковий доробок ученої з її майже 

півстолітньої літературно-критичної діяльності. Спектр імен у двотомнику – 

багатий і різноманітний, що давало можливість одночасно доторкнутися до різних 

епох, стилів. Сфера наукових інтересів дослідниці фокусується навколо творчості 

Т. Шевченка, Б. Антоненка-Давидовича, І. Світличного, Є. Сверстюка, З. Геник-

Березовської, В. Стуса, В. Вовк та ін. Вона зробила також значний внесок у гідне 
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поцінування й сприйняття творчої спадщини М. Коцюбинського, В. Стефаника 

внесла посутні корективи щодо адекватного осмислення творчості П.Тичини. XX 

століття української літератури репрезентоване також іменами Н. Калениченко, 

Н. Кузякіної, І. Жиленко, Л. Кисельова, А. Охрімовича, А. Пашко, Н. Тихого та ін. 

Праці вирізняються глибинним підходом до осмислення феномену творчості цих 

майстрів слова, щирим входженням у чужий поетичний світ, розкриттям 

художньої майстерності, психології творчості, визначенням ролі та місця тієї чи 

іншої постаті в контексті епохи, на ширшому європейському чи світовому 

соціокультурному тлі, активізуючи при цьому компаративістичний модус. 

Основними жанрами, до яких звертається Михайлина Коцюбинська, є: 

літературний портрет, критична стаття, рецензія, есей, літературно-критичний 

нарис. Розвідки дослідниці друкуються на сторінках журналів і газет «Всесвіт», 

«Слово і час», «Україна», «Слово», «Сучасність», «Кур’єр Кривбасу», 

«Українська мова та література», «Українська культура», «Київська старовина», 

«Літературна Україна» та ін. В останній період творчості наукові зацікавлення 

вченої головним чином зосереджувалися на художній документалістиці – 

мемуаристиці, щоденниках, листах. Своєрідним підсумком життєвого і творчого 

шляху Михайлини Коцюбинської стала книга спогадів близьких людей з її 

оточення, друзів, представників покоління шістдесятих («У мерехтінні 

найдорожчих лиць: Згадуючи Михайлину Коцюбинську»), що вийшла після 

смерті дослідниці у 2012 році. 

Ґрунтовним науковим доробком, який засвідчує багатогранність натури, 

сутністю своєї особистості, основною константою якої є людяність, Михайлина 

Коцюбинська означила своє осібне місце в духовному просторі України, у чому 

переконують і мемуарно-документальні свідчення її сучасників. 

У другому розділі – «Поетика словесної образності в теоретичних працях 

Михайлини Коцюбинської» – з’ясовано специфіку проблематики та методології 

теоретичних праць вченої, виявлено характерні ознаки її теоретичних міркувань. 

Теоретичні праці Михайлини Коцюбинської, опубліковані в 1960-их роках, – 

«Образне слово в літературному творі» (1960) та «Література як мистецтво слова» 

(1965) вирізнялися на тлі тогочасної української філології. Дослідниця руйнувала 

усталені в літературознавстві стереотипи панівного соцреалізму. Послідовно 

утверджувала думку про те, що література – насамперед мистецтво слова. Її 

теоретичні розвідки окреслили власні підходи до аналізу художнього тексту. 

Спираючись на ідеї В. Гумбольдта та вчення О. Потебні про образне слово, 

Михайлина Коцюбинська поєднує літературознавчий аналіз із мовознавчим. 

Слідом за О. Потебнею вона розглядає художній твір як цілісність, у єдності 

процесів образного мислення. 

Уже в першій своїй книжці – «Образне слово в літературному творі» 

Михайлина Коцюбинська виступила проти поширеного в радянському 

літературознавстві механічного поділу аналізу літературних творів на «художні 

засоби» та «ідейно-тематичну основу», наголосивши на необхідності вивчення 

художнього твору як цілісності. Дослідниця була певна, що одним із принципів 

наукового методу аналізу художнього твору є розкриття його образної специфіки 
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через мову, тому проблема художніх тропів для літературознавця є однією з 

найцікавіших і найзначиміших. Саме тропи особливо сконцентровано виявляють 

характер образного мислення. В них відображено індивідуальність письменника, 

його погляди, настрої, смаки, а також дух епохи, характер народу. 

Розглядаючи проблему природи тропа в процесі розвитку теоретико-

літературної думки, Михайлина Коцюбинська ставить питання про 

недослідженість багатьох питань в теорії поетичних тропів. Зокрема, вказує на 

хиби в підручниках із теорії літератури Л. Тимофєєва, С. Абрамовича,                  

А. Щепілової в питаннях теорії поетичної мови. Натомість акцентує на значному 

внеску в науку про літературу теорії тропів О. Потебні, особливо на розробку ним 

питань синтетичності образного сприйняття письменником світу, 

взаємозумовленості різних способів художнього мислення, різних тропів, зв’язку 

окремого тропа з усією концепцією твору. Вважає правомірним виокремлення 

талановитим ученим трьох видів образних асоціацій в основі тропів – 

метафоричні, метонімічні та синекдохічні. Водночас зауважує його тенденцію 

надмірно розширювати ці принципи, відмовляючи всім іншим тропам у 

самостійності образного значення. Ґрунтовно осмислена Михайлиною 

Коцюбинською еволюція тропів в українській літературі кінця ХІХ – початку ХХ 

ст. на матеріалі творчості Т. Шевченка, П. Мирного, І. Нечуя-Левицького,            

М. Коцюбинського, В.Стефаника, Лесі Українки та ін., наголошено на тісній 

переплетеності тропів у художньому творі. 

Теоретичні зацікавлення Михайлини Коцюбинської найбільше 

сфокусувалися на дослідженні художньої мови. Вчена виділяє основні принципи 

її літературознавчого осмислення. Це, передусім, необхідність брати слово в 

комплексі всіх його елементів – лексико-семантичних, звукових, синтаксичних; 

далі, від мовного факту підійматися до найзагальніших літературознавчих 

категорій: образ, ідея, композиція, жанр, стиль, творчий метод. Таке осмислення 

літературного твору в слові, а слова – в його художній функціональності, на 

думку дослідниці, дає змогу зсередини пізнати закономірності художньої 

структури, надає цінний матеріал для розуміння психології творчості, зародження 

і становлення творчого задуму. Всебічне осягнення художнього твору, його 

справді філологічний і естетичний аналіз, за Михайлиною Коцюбинською, 

можливий у єдності змісту і форми. 

Теоретичні праці дослідниці піднесли українське літературознавство на 

новий щабель філологічного аналізу. Обидві її книжки засвідчили, що в 

гуманітарну науку прийшла талановита особистість із розвинутим естетичним 

смаком, рідкісним чуттям слова, з високою внутрішньою культурою. 

У третьому розділі – «Шевченкознавчі студії Михайлини Коцюбинської» 

– досліджується своєрідність сприйняття творчої спадщини Тараса Шевченка як 

однієї з ключових постатей критичного доробку вченої. Осмисленню поетичного 

світу митця, своєрідності художнього мислення, емоційного та смислового 

багатства живого шевченкового слова, глибини й невичерпальності образної 

системи, принципів художнього освоєння ним фольклору підпорядковано 3 

підрозділи. 
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У підрозділі 3.1. «Поетика та естетика» стверджується, що в науковому 

шевченкознавстві постать Михайлини Коцюбинської яскраво окреслилася вже її 

першими університетськими розвідками про російські повісті Тараса Шевченка та 

переклади поета англійською мовою. До речі, остання – «Шевченко в англійських 

перекладах», що була надрукована у збірнику праць ІV Наукової Шевченківської 

конференції (1956), мала значний успіх, оскільки була присвячена вивченню 

зовсім недослідженої на той час теми. Ґрунтовний критичний аналіз творчості      

Т. Шевченка здійснено в її першій науковій праці – кандидатській дисертації 

«Поетика Шевченка і український романтизм», яка була успішно захищена 1958 

року. Своєрідним підсумком шевченкознавчих напрацювань дослідниці є видана 

1990 року праця «Етюди про поетику Шевченка». 

Маючи загострене чуття краси і сили слова, вроджену здатність до 

естетичного сприйняття мистецтва, Михайлина Коцюбинська підходить до 

аналізу художніх творів Тараса Шевченка через відчуття й осмислення їх 

естетичної цінності, що є характерною ознакою критичної манери дослідниці. 

Вона слушно спостерегла, що особливості його естетичного світогляду та 

поетичної системи взаємопов’язані, взаємозумовлені. Означивши естетику          

Т. Шевченка як пристрасно гуманістичну, де в центрі – ідеал цілісної людини, 

дослідниця проектує і розглядає її в контексті творчої практики поета й художніх 

особливостей доби, залучаючи порівняльний, текстологічний, контекстуальний 

аналізи. Естетичні принципи Шевченка великою мірою визначають своєрідність 

та неповторність його поетики. І навпаки – в художньому світі митця через низку 

характерних особливостей Шевченкового стилю втілено його основні естетичні 

постулати, оцінки. Причини такого взаємозв’язку – в тому дивовижному сплетінні 

життя і творчості, що зумовлює унікальну єдність особи Тараса Шевченка – як 

людини і як митця слова. Прикметно, що з єдністю особи поета Михайлина 

Коцюбинська пов’язує і єдність етичних та естетичних критеріїв, органічність 

його народності, розкриття багатьох «секретів поетичної творчості». Гуманістичні 

переконання Шевченка дослідниця пояснює особливостями внутрішнього, 

психічного складу його натури, що, без сумніву, сприяє глибшому розумінню 

духовного світу художника, а отже, розкриває нові можливості для осягнення 

творчої особистості. 

Прикметно, що гуманістичні ідеї Тараса Шевченка суголосні естетичним 

ідеалам і Михайлини Коцюбинської, як простежується в дисертації. Ціннісні 

орієнтації, оцінні критерії поета, органічно сприйняті нею як своєрідний 

моральний імператив. Вони значною мірою формують її світоглядну систему та 

життєві орієнтири. 

У підрозділі 3.2. «Шевченко і фольклорна традиція» розглянуто проблему 

фольклорності поета. Адже при дослідженні неповторності Шевченкової поетики, 

самобутності й індивідуальності його стилю на чільному місці стоїть освоєння 

ним фольклорної традиції, що загалом відповідало художнім ідеям доби 

романтизму, яка на вищий рівень піднесла категорії етнонаціонального й 

народного, взявши їх за базову основу творчості. 
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До осягнення цього питання Михайлина Коцюбинська підходить через 

дослідження поетики Тараса Шевченка в її зв’язках із поетикою народної пісні. 

З’ясовується особливий характер творчих взаємин митця з народною піснею, що 

виявляється на рівні змісту і форми, поетики, жанру, стильових особливостей. 

Тісний зв’язок Т. Шевченка з українським фольклором дослідниця проаналізувала 

й на прикладі балад поета. Зауважується, що Шевченко застав вагому баладну 

традицію в українській романтичній поезії, ґрунтовно висвітлену дослідницею у 

статті «Специфіка балади українських романтиків» (1961). Тому вона обирає 

точний шлях до розуміння характеру балад поета – через зіставлення їх із 

відповідним жанром у поезії українських, європейських, російських романтиків. 

Дослідниця демонструє неабияку наукову спостережливість у вияві певних 

перегуків, паралелей, а також і розбіжностей, що дозволяє окреслити 

індивідуально-неповторне, власне шевченківське в цьому романтичному жанрі. 

Шляхом типологічних зіставлень, в контексті художніх віянь доби романтизму, її 

провідних тенденцій, у взаємозв’язках з українською, європейською літературами 

Михайлина Коцюбинська робить висновок про органічність Шевченкового 

фольклоризму, яка виявляється в засвоєнні фольклорних принципів виразності, 

тем, образів, та водночас в їх гострому індивідуальному переосмисленні. 

Традиції, що їх започаткував Тарас Шевченко шляхом освоєння літературою 

фольклорної поетики і стилістики, як доказово переконує дослідниця, живили всю 

післяшевченківську українську поезію. Утверджуючи сучасність поетової 

спадщини, його мистецького бачення, образної системи, вона проводить паралелі, 

що єднають Шевченка з сучасним поетичним мисленням, із новітніми художніми 

шуканнями, застосовуючи при цьому засадничий для її рецепції принцип 

контекстуальності. Так, на думку авторки, по-шевченківському смілива й 

органічна трансформація народнопісенної стихії знаходить своє чи не 

найвиразніше продовження в поезії Івана Драча. Глибинна простота його «Крил» 

чи «Балади-пісні» виникає саме на цьому ґрунті. Органічність художнього 

переосмислення фольклорної образності, потрясаюча експресія поетичного 

шевченкового слова надихала раннього П. Тичину. Народнопоетичні форми, 

зауважує вчена, органічно вплетені у сучасні поетичні конструкції М. Воробйова, 

В. Голобородька, І. Калинця, В. Кордуна, П. Мовчана, Б. Олійника та ін. Основні 

закони Шевченкової образності близькі до поетичної мови ХХ ст. 

Розглянуті праці Михайлини Коцюбинської характеризуються глибинним 

рівнем аналізу проблематики, дослідницькою допитливістю, скрупульозністю, 

уважністю і докладністю у вивченні фольклорних джерел, що підтверджується 

значним ілюстративним матеріалом. Саме тому її наукові напрацювання 

збагачують не лише шевченкознавчі студії, а й фольклористичну галузь. 

У підрозділі 3.3. «Особливості поетичної мови» проаналізовано 

своєрідність поетичної системи Т. Шевченка, для якої характерним є повторення і 

розвиток одних і тих самих мотивів, тем, образів, інтонацій. Аналізуючи причини 

й характер повторень у праці «Кругообіг образів» (1989), Михайлина 

Коцюбинська робить висновок про їхню залежність від жанру та певного етапу 

творчої еволюції поета. Так, у ранній творчості Т. Шевченка закономірним є 
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використання народнопісенних і традиційно-романтичних постійних формул 

(епітетів та порівнянь, зачинів і повторів, паралелізмів, тавтологій, 

фразеологізмів, окремих образів), але під впливом гострого індивідуального 

осмислення, емоційного забарвлення, одухотворення цей образний матеріал у 

нашій свідомості сприймається як поетичний здобуток Тараса Шевченка. 

Дослідниця відмічає також певні «гнізда споріднених образних понять», які 

розвиваються протягом усієї творчості поета, відображаючи психологічну 

особливість Шевченка-митця: постійну внутрішню потребу повернення до одного 

й того самого мотиву, образу, щоб вивільнити переживання, тривожні думки, які 

терзають його душу. Серед таких гнізд споріднених образних понять, на 

переконання Михайлини Коцюбинської, чи не найхарактернішими є «думи – 

діти», «серце – дитина». Вона зупиняється також на «своєрідних ідейних та 

емоційних вузлах», якими є постійні образні теми, що мають для Шевченка 

важливе значення, оскільки концентрують його думки й поетичні переживання. 

До них належить мотив «сну», «хатиночки у гаю», «долі», «могили», «покритки», 

«сироти» та ін. Дослідниця підкреслює, що ці мотиви перебувають у постійній 

динаміці, в розвитку, розкриваючи різні грані, різні стадії розуміння теми. 

Володіючи рідкісним чуттям слова та тонким інструментарієм аналізу 

художнього твору, вчена майстерно відкриває основні закони Шевченкової 

образності, проникаючи як у найзагальніші процеси образно-асоціативної творчої 

думки, так і в образну насиченість кожного окремого «мікрообразу». 

Розглянувши особливості поетичної системи Тараса Шевченка та з’ясувавши 

основні художньо-психологічні причини їх утворення, вона доходить висновку 

про своєрідну «знакову» систему його поетики, її специфічну замкненість. 

Глибинне осягнення образу в усій його повноті, різноманітності художніх 

функцій невіддільне від контексту всієї творчості, контексту особи поета, його 

темпераменту, інтонаційної індивідуальності. Осягаючи його творчість у всій 

багатогранності, еволюції, динаміці, в могутній владі підтексту і плині ідей, 

Михайлина Коцюбинська відкриває секрети поетичної сили його нетлінного 

слова, яке звучатиме актуально ще не для одного покоління. 

Четвертий розділ – «Шістдесятники в критичній рецепції Михайлини 

Коцюбинської» – присвячений аналізу дослідницею творчого доробку 

шістдесятників, розкриттю їх ролі та місця в літературному процесі доби.  

У підрозділі 4.1. «Персоналістський вимір шістдесятництва» 

наголошується на посутньому місці в наукових дослідженнях Михайлини 

Коцюбинської покоління шістдесятників, до якого поглядами і долею, душею й 

помислами належить авторка. Глибокий аналіз їхнього мистецького доробку, 

синтезований з ідейно-художнім контекстом епохи, на тлі якого осмислювалася 

своєрідна місія та значення певної постаті, підсилений враженнями від особистого 

знайомства й близької дружби з непересічними особистостями, витворили 

особливий спосіб осмислення Михайлиною Коцюбинською феномену 

шістдесятництва. В її працях про шістдесятників чи не найвиразніше окреслена 

концепція письменника як індивідуальності, унікальної особистості. Адже з 

літературних портретів дослідниці постає не умовно-літературознавча схема, а 
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насамперед людина, ставлення авторки до неї. На ґрунті власних спогадів 

Михайлини Коцюбинської вимальовуються живі обличчя, що, безперечно, є 

свідченням особливої значущості цих портретів. Прикметно, що суто людські 

риси не подаються відокремлено від творчості, а розглядаються в єдності з 

творчими принципами, шуканнями, смаками, стилістикою автора. Характерною 

особливістю досліджень М. Коцюбинської, присвячених шістдесятникам, є 

наявність у них чітко вираженого мемуарного аспекту, який тісно переплітається 

з критичним аналізом творчості певного автора.  

Праці «Іван Світличний, шістдесятник», «Крізь велику призму: Кредо Євгена 

Сверстюка», «Зіна Геник-Березовська, знайома й незнана», «Метаморфози Віри 

Вовк», «Надія: Про Надію Суровцову» та інші – надзвичайно цінні документи 

епохи. Чільне місце в студіях дослідниці займає постать Івана Світличного. Його 

внесок у духовний і культурний процес неоціненний, що зумовлено внутрішніми 

якостями Світличного як людини. Зауважується, що він був генератором ідей, 

душею самвидаву, першим критиком і порадником В. Симоненка, живим містком 

між Східною і Західною Україною, між Києвом і Львовом. Він здійснив і 

утвердив живий творчий зв’язок із діаспорою – всупереч офіційній ідеології. Та 

найголовніше – він був людиною серед людей не лише в рідному середовищі, а й 

у таборі, де його авторитет не підлягав сумніву. 

В аналізі літературознавчої діяльності І. Світличного цінними є міркування 

вченої щодо стильової еволюції автора, розгляд специфіки дослідницької манери. 

Що ж до поетичного дару Івана Світличного, то він проявився, як зауважує 

дослідниця, передусім у перекладах. Його перекладацький доробок досить 

значний: В. Незвал, Ж. Лафонтен, П. де Ронсар, Ш. Бодлер, П. Елюар,                  

Ж. Сюперв’єль, переклад-переспів «Слова про Ігорів похід» з оригінальним 

тлумаченням традиційно темних місць. Особливо Михайлина Коцюбинська 

відзначає поетичну інтерпретацію П.-Ж. Беранже, що 1970 року якимось чудом 

побачила світ під його прізвищем у видавництві «Дніпро» в серії «Перлини 

світової лірики». При аналізі збірки «Гратовані сонети» дослідниця наголошує на 

безперечних класичних уподобаннях автора, виразній суголосності з 

неокласиками і, безперечно, з «Тюремними сонетами» І. Франка, «Сонетами і 

строфами» Б. Кравціва – як приклад тюремної сонетної творчості. 

Розглядаючи доробок Євгена Сверстюка, Михайлина Коцюбинська 

наголошує, що він і кількісно, і якісно багатий, позначений великою внутрішньою 

єдністю, сконцентрованістю, сконденсованістю ідей. Вона бачить постійну 

внутрішню потребу звернення Євгена Сверстюка до Тараса Шевченка як до 

«пробного каменю», на якому він перевіряє власні життєві орієнтири, духовні 

постулати, свої концепції національного розвитку, свої пріоритети, інвективи й 

заклики. Такий перегук думок особливо відчутний у магістральній праці 

Сверстюка-публіциста – «Собор у риштованні», яка особисто для вченої значила 

більше, ніж осмислений у ній твір. 

Не оминула Михайлина Коцюбинська й такої вагомої в українському 

літературознавстві постаті, як Зіна Геник-Березовська – активна учасниця 

шістдесятницького ренесансу в Україні, літературознавець, перекладач, дослідник 
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чесько-українських літературних зв’язків. Означивши глибокі традиції празької 

україністики та плідний внесок цієї дослідниці в україно-чеські культурні 

взаємини, Михайлина Коцюбинська присвятила значну частину своєї праці «Зіна 

Геник- Березовська, знайома й незнана» (1995) детальному вивченню її наукової 

діяльності, що окреслювалася знаковими іменами Григорія Сковороди, Тараса 

Шевченка, Івана Франка, Лесі Українки, творчість яких розглядалася на 

широкому європейському мистецькому тлі, зокрема у тісних взаєминах із 

чеською літературою. У колі творчих інтересів Зіни Геник-Березовської – 

проблеми української неоромантичної драми, насамперед – драматургія Лесі 

Українки. Михайлина Коцюбинська зазначає, що статті «Про неоромантичну 

драму», «Драматична творчість Лесі Українки в тогочасному літературному 

контексті» вносять багато нового у висвітлення творчості Лесі Українки і загалом 

української літератури на зламі століть. Вона зауважила на тому, що З. Геник-

Березовська розглядає Лесину драму непересічної особистості на тлі художнього 

світу Гайне – Ібсена – Метерлінка – Гауптмана – Виспянського. Зокрема, на рівні 

поетики і метрики досліджується вплив Гайне на поетику Лесі Українки. 

Творчість Т. Шевченка осмислена З. Геник-Березовською переважно у двох 

ракурсах: зв’язки з чеською культурою, сприйняття й освоєння чехами 

українського генія і Шевченко в контексті європейського романтизму. 

Аналізуючи доробок Зіни Геник-Березовської, Михайлина Коцюбинська 

простежує основні риси її як дослідниці: по-перше, широке європейське 

літературне, мистецьке, історичне тло, на якому розглядається кожне літературне 

явище – чи то феномен українського бароко, чи романтизм Шевченка, чи 

драматургія Лесі Українки; по-друге, високий рівень осмислення зв’язків між 

культурами, передусім між українською і чеською; по-третє, ґрунтовність і 

об’єктивний підхід до оцінки явищ, історизм в характеристиках і оцінках. 

Авторка дисертації звертає увагу, що в праці Михайлини Коцюбинської 

«Метаморфози Віри Вовк» (2000) яскраво проявляється надзвичайне вміння 

дослідниці тонко і точно визначати ідейну й стильову домінанту автора, багатство 

поетичного слова, схоплювати найсуттєвіше в його поетичному та людському 

феномені. Михайлина Коцюбинська простежує різноманітність жанрових, 

стилістичних форм Віри Вовк і водночас їхню єдність – тематичну, настроєву, 

інтонаційну. Зауважує, що поетеса культивує сонетну форму, баладну, різні типи 

мініатюр, меандри. Зупиняється також на прозовій та перекладацькій творчості 

письменниці. Тому цілком свідомо й влучно дослідниця назвала своє вступне 

слово «Метаморфози Віри Вовк», підкреслюючи різні іпостасі її творчого «я» як 

поета, прозаїка, драматурга, перекладача, науковця-філолога, викладача, 

громадського діяча. На основі глибинного осмислення цих проявів учена відмічає 

їх постійне плідне взаємопереливання, невідокремленість одна від одної. 

Подвижницька праця Михайлини Коцюбинської на ниві гідного осягнення та 

поцінування творчої спадщини шістдесятників означена гармонійним 

поєднанням інтелектуалізму, об’єктивності, критичності вченого з моральною 

дією, душевною втіхою, естетичною радістю, бо ж робота над зібранням, 

упорядкуванням і фаховим опрацюванням доробку побратимів приносила 
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духовну насолоду від самого процесу творення, доторку до справжнього, 

переносила в часи спілкування з рідними людьми, яких, на жаль, вже немає 

поруч. 

Віддана праця Михайлини Коцюбинської, осяяна пам’яттю друзів-

побратимів, представлена її значними напрацюваннями. Вона зібрала, 

упорядкувала й видала поетичну та епістолярну спадщину Василя Стуса у шести 

томах (дев’яти книгах), була упорядником і коментатором спадщини Івана 

Світличного та Надії Світличної, зібрання творів В’ячеслава Чорновола у десяти 

томах (видається з 2002 року), упорядником спадщини Зіни Геник-Березовської, 

написала багато літературознавчих досліджень, есеїв, спогадів про життя і 

творчість Б. Антоненка-Давидовича, В. Стуса, І. Світличного, Є. Сверстюка,       

А. Горської, Н. Суровцової, М. Лукаша та ін.  

Підрозділ 4.2. «Інтерпретаційні моделі творчості Василя Стуса» 

присвячено розглядові практики Михайлини Коцюбинської як інтерпретатора 

творчості Василя Стуса. 

Цикл статей, присвячений В. Стусові, – то намагання вченої проникнути в 

глибинні смислові пласти поетичного світу митця, який невіддільний від його 

життєвої моделі, що виходить із чітких постулатів екзистенціалістської філософії. 

Витворюється єдина сутність поезії та життя, слова і вчинку, осягнення якої 

наближає нас до розкриття феномену Василя Стуса. Тому не випадково шлях до 

пізнання цього феномену пролягав через осмислення Михайлиною 

Коцюбинською трагічної долі поета й багатомірності його тексту, зумовленого 

вібраціями різних емоційних станів душі, які втілюючись у поетичному слові      

В. Стуса, витворюють смислову і настроєву варіативність його поезії. 

Глибинне осмислення Стусового тексту дозволило Михайлині Коцюбинській 

виявити його надзвичайну суголосність із творами Т. Шевченка. Спільність 

поетичних систем обох майстрів слова, що втілюється в повторенні образів, 

мотивів, форм, сакральне переплетення у різних часових вимірах життєвих і 

творчих доріг митців свідчить про «глибоку внутрішню єдність», «генетичний 

духовний зв’язок», який спостерегла дослідниця: у Шевченка «караюсь, мучуся, 

але не каюсь!», у Стуса «де не стоятиму – вистою». Невмирущий дух Шевченка 

знайшов своє втілення у непоступливій, твердій, незламній волі В. Стуса. Також 

Михайлина Коцюбинська вдало відмічає настроєво-інтонаційні перегуки В. Стуса 

з Б. Пастернаком, з раннім М. Бажаном, з М. Коцюбинським, С. Єсеніним, 

трансформацію у Стусовій поезії своєрідного тичинівського начала, що 

відчувається не тільки в ранніх спробах пера, а й у «Палімпсестах». Такі 

перегуки, безперечно, свідчать про цілеспрямоване й критичне освоєння досвіду 

української та світової поезії, мистецької спадщини людства. 

Осягаючи екзистенційний світ Василя Стуса через його поезію, листи, 

Михайлина Коцюбинська приходить до розуміння того, що 

«самособоюнаповнення» В.Стуса – як alter ego поезії, її передумова й мета. Стусів 

шлях до поезії, кажучи словами Г. Сковороди, в пізнанні самого себе, в 

самозаглибленні, саморозумінні. Життя і творчість Василя Стуса творять 



15 

своєрідну гармонію, одне без іншого всебічно, глибоко, повно осмислити 

неможливо. 

Глибина і цілісність осмислення Михайлиною Коцюбинською поетичного 

доробку В. Стуса досягається і через осягнення його ранніх поетичних спроб, тієї 

рукописної спадщини кінця 50-их – поч.70-их років, яка складає найбільшу 

частину Стусового архіву. Численні рукописні варіанти ранніх художніх пошуків 

митця засвідчують його духовне і творче зростання, є неоціненним біографічним 

матеріалом, дають змогу простежити творчу еволюцію поета. Так, Михайлина 

Коцюбинська помічає, що вже в ранній поезії письменника народжуються образи, 

які активно житимуть в усій його творчості, трансформуючись, включаючись у 

нові художні зв’язки і формуючи своєрідну поетику Василя Стуса. 

У дисертації стверджується, що так осмислити своєрідність художнього 

мислення, духовну сутність поета, який своїм корінням сягає повноти 

«самособоюнаповнення», могла тільки людина із суголосним Стусові внутрішнім 

світовідчуттям та складом душі. 

ВИСНОВКИ 

У Висновках підсумовуються результати дослідження.  

Теоретичні й історико-літературні здобутки останніх років, а ще більше 

потенційні можливості українського літературознавства, переконують, що воно не 

зупинилося в своєму поступі, як і раніше активно займається осмисленням 

літературного процесу, накреслюючи магістральні напрямки розвитку науки про 

літературу. Серед літературознавців та критиків ХХ – початку ХХІ ст. вагоме 

місце посідає Михайлина Коцюбинська, для якої теоретико-критична творчість 

була внутрішньою потребою душі та інтелекту. 

Як уже відзначалося, літературно-критичні й теоретичні погляди 

Михайлини Коцюбинської потребували системного, багатоаспектного 

потрактування. На першу спробу цілісного, системного прочитання теоретико-

критичного доробку вченої спрямовано чотири розділи дисертації. 

Знана як відомий літературознавець, критик, спадкоємиця славного роду 

Коцюбинських, Михайлина Хомівна Коцюбинська виявила себе як активний 

прихильник руху шістдесятників, чий духовний світ, засадничі світоглядні 

домінанти викристалізовувались у нелегких умовах тоталітарного суспільства. 

Переживши моральні випробування, допити й обшуки, замовчування імені, табу 

на літературознавчі дослідження, уже в часи свого наукового визнання вона 

скаже: «Попри все я вдячна долі!». 

Цілісний, системний аналіз теоретико-літературних, критичних праць ученої 

дозволяє зробити висновок про визначальність в її дослідницькому інструментарії 

естетичного критерію, підходу до аналізу художнього твору через відчуття й 

осмислення його естетичної функції. Михайлина Коцюбинська аналізує художній 

твір із точки зору його естетичної вартості не лише на макро-, але й на мікрорівні, 

заглиблюючись у найтонші нюанси творення словесного мікрообразу. 

Деталізуючи проблему внутрішніх законів творчості, особливу увагу приділяє 

питанням змісту і форми, а також творення образу та образної комбінаторики. 

Слідом за О. Потебнею розглядає художній твір як цілісність, що виявляється в 
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єдності змісту і форми. Настійно утверджує думку, що література – це насамперед 

мистецтво слова.  

Незважаючи на різну проблематику, історичні епохи, на діапазон постатей 

незаперечною є етична, моральна домінанта в творчій діяльності Михайлини 

Коцюбинської як своєрідний ідейний стрижень її літературно-критичних оцінок, 

уміння виявляти специфіку художнього таланту. Серед діапазону постатей в її 

літературно-критичному доробку особливу увагу відведено шістдесятникам, 

духовно близьким і дорогим людям, а також творчості Тараса Шевченка, що мала 

вагомий вплив на формування естетичних поглядів дослідниці. Це пояснюється 

тим, що вчена обирала об’єкти своїх досліджень за спільністю життєвих 

інтересів, співзвучністю її особистих переконань, орієнтирів, за покликом душі. 

Постійне відлуння думок Василя Стуса, перегук із ним як внутрішня потреба – 

невід’ємний складник думки Михайлини Коцюбинської.  

Органічно вплетеними в тканину критичного аналізу є власні спогади 

дослідниці. Глибокі спостереження й висновки Михайлини Коцюбинської в 

осяганні тієї чи іншої проблеми засновуються на філологічному, 

компаративному, рецептивному, герменевтичному, психоаналітичному, 

текстологічному, історико-біографічному методологічних принципах. 

Виділяється аргументована й майстерно доведена власна думка, оригінальний 

погляд на проблему, ґрунтовність досліджень, об’єктивність, фактографічність, 

послідовність та простота викладу матеріалу, виваженість висновків, актуальність 

порушених проблем. ЇЇ праці позначені високою культурою думки та вислову.  

Важливою особливістю Михайлини Коцюбинської-критика є здатність до 

цілісної характеристики письменника, охоплення всього творчого доробку – 

поетичного, прозового, перекладацького, літературознавчого, зокрема 

мемуарного й епістолярного. Відтворення цілісного образу доби, а в її контексті – 

того чи іншого літературного явища, портретів митців як неповторних творчих 

індивідуальностей із виразними ознаками таланту і рисами свого історичного 

часу, постає як органічна складова наукового дискурсу талановитої дослідниці. 

Отже, філософсько-естетичне осмислення дійсності, теоретико-

методологічна озброєність, вроджена здатність до естетичного сприйняття 

мистецтва, загострене чуття краси і сили слова, виплекане духовно-творчою 

атмосферою родинного дому, – ті засоби, що охоплюються поняттям «мистецтво 

критика», дозволили Михайлині Коцюбинській досягти широких творчих, 

літературознавчих обріїв. 

Вона належала до когорти митців, які не обмежувалися одним видом 

творчості. Літературознавець, філолог, критик, теоретик, перекладач, текстолог, 

видавець – таким є коло наукових інтересів Михайлини Коцюбинської, в 

кожному з яких вона сказала своє вагоме слово, щоразу висвітлюючи власне 

оригінальне бачення проблем, не допускаючи загальноприйнятих стереотипів у 

думках та оцінках, обґрунтовуючи природне й водночас таке нелегке «бути 

собою».  

Тому теоретико-літературний, критичний доробок Михайлини Коцюбинської 

в українському художньому процесі другої половини ХХ – початку ХХІ ст. 
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посідає вагоме місце й відіграє значну роль. Він є цінним джерелом, однією зі 

складових літературознавчої, методологічної бази для написання нової історії та 

теорії української літератури ХХ – початку ХХІ ст. 
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АНОТАЦІЯ 

Бугай С.Г. Теоретико-критична творчість Михайлини Коцюбинської. – 

Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі 

спеціальності 10.01.06 – теорія літератури. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України. – Київ, 

2015. 

Дисертація присвячена дослідженню теоретико-критичної творчості 

Михайлини Коцюбинської. Уперше в українському літературознавстві здійснено 

цілісний, системний аналіз критичного доробку відомого літературознавця на тлі 

літературно-критичних процесів ХХ – початку ХХІ ст. 

У дисертації розкрито суспільні, життєві умови, естетичні джерела, що 

сприяли процесу формування світогляду та науково-критичного мислення 

дослідниці, впливали на окреслення своєрідності її творчої індивідуальності. 

Висвітлено глибокий та об’єктивний погляд ученої на шістдесятницький Ренесанс 

в Україні, активним учасником якого вона була. З’ясовано вплив шістдесятництва 

на становлення її як особистості. Визначено специфіку проблематики та 

методології теоретичних праць вченої, виявлено характерні ознаки її теоретичних 

міркувань. Розкрито своєрідність сприйняття дослідницею творчої спадщини 
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Тараса Шевченка та шістдесятників як знакових постатей її наукових студій. 

Досліджено характерні риси індивідуального стилю Михайлини Коцюбинської. 

Стверджується, що теоретико-літературний, критичний доробок Михайлини 

Коцюбинської в українському художньому процесі другої пол. ХХ – поч. ХХІ ст. 

посідає вагоме місце й відіграє значну роль. Він є цінним джерелом, однією зі 

складових літературознавчої, методологічної бази для написання нової історії та 

теорії української літератури ХХ – початку ХХІ ст. 

Ключові слова: теорія, критика, історія, аналіз, поетика, текст, стиль, 

жанр, композиція, творчість. 

 

АННОТАЦИЯ 

Бугай С.Г. Теоретико-критическое творчество Михайлины 

Коцюбинской. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук 

по специальности 10.01.06 – теория литературы. – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко Министерства образования и науки 

Украины. – Киев, 2015. 

Диссертация посвящена исследованию теоретико-критического творчества 

Михайлины Коцюбинской. Впервые в украинском литературоведении 

осуществлен целостный, системный анализ критического наследия известного 

литературоведа на фоне литературно-критических процессов ХХ – начала XXI 

века. 

В диссертации раскрыто общественные, жизненные условия, эстетические 

источники, что способствовали процессу формирования мировоззрения и научно-

критического мышления исследовательницы, влияли на определение своеобразия 

ее творческой индивидуальности. Освещен глубокий и объективный взгляд 

ученого на шестидесятницкий Ренессанс в Украине, активным участником 

которого она была. Выяснено влияние шестидесятников на становление ее как 

личности. Определена специфика проблематики и методологии теоретических 

трудов ученой, выявлены характерные признаки ее теоретических соображений. 

Исследовательница разрушала устоявшиеся в литературоведении стереотипы 

господствующего соцреализма. Последовательно утверждала мысль о том, что 

литература – в первую очередь искусство слова. Ее теоретические разведки 

очертили собственные подходы к анализу художественного текста. Опираясь на 

идеи В. Гумбольдта и учение А. Потебни об образном слове, Михайлина 

Коцюбинская сочетает литературоведческий анализ с языковедческим. Следом за 

А. Потебнею она рассматривает художественное произведение как целостность, в 

единстве процессов образного мышления. 

Раскрыто своеобразие восприятия ученой творческого наследия Тараса 

Шевченко и шестидесятников как знаковых фигур ее научных работ. 

Исследованы характерные черты индивидуального стиля Михайлины 

Коцюбинской. 

Важной особенностью Михайлины Коцюбинской-критика является 

способность к целостной характеристике писателя, охватывания всей творческой 
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наработки – поэтической, прозаической, переводческой, литературоведческой, в 

частности мемуарной и эпистолярной. Невзирая на разную проблематику, 

исторические эпохи, на диапазон фигур неопровержимой является этическая, 

моральная доминанта в творческой деятельности Михайлины Коцюбинской как 

своеобразный идейный стержень ее литературно-критических оценок, умения 

обнаруживать специфику художественного таланта.  

Утверждается, что теоретико-литературные, критические работы Михайлины 

Коцюбинской в украинском художественном процессе второй пол. ХХ – нач.  

XXI в. занимают важное место и играют значительную роль. Они являются 

ценным источником, одной из составляющих литературоведческой, 

методологической базы для написания новой истории и теории украинской 

литературы ХХ – начала XXI века. 

Ключевые слова: теория, критика, история, анализ, поэтика, текст, стиль, 

жанр, композиция, творчество. 

 

 

Summary 
Bugay S.G. Theoretical and critical creative work of Mykhaylyna 

Kotsiubynska. – Manuscript. 

The thesis for the degree of Candidate of Philology in speciality 10.01.06 – Theory 

of Literature. – Kyiv National Taras Shevchenko University, Ministry of Education and 

Science of Ukraine. – Kyiv, 2015. 

This research focuses on the theoretical and critical creative work of Mykhaylyna 

Kotsiubynska. The integral, systematic analysis of the critical achievements of famous 

literary on a background literary-critical processes XX - XXI century has been made in 

Ukrainian literary studies at first. 

In the dissertation opens the social, living conditions, aesthetic sources that 

contributed to the process of formation of ideology and of critical thinking, influenced 

outlining its originality of creative individuality. The deep and objective look of 

scientific is reflected to sixties Renaissance in Ukraine, an active participant who she 

was. The influence of the sixties is found out on the formation of it as a person. Defined 

the specific of problems and methodology of theoretical labours of scientific, revealed 

the characteristic signs it theoretical reasonings. Traced the originality of perception of 

Mykhaylyna Kotsiubynska of creative inheritance of Taras Shevchenko and Sixties as 

sign figures of its scientific studios. Investigated the characteristics of individual style 

Mykhaylyna Kotsiubynska. 

It is alleged that the theoretical and literary-critical works of Mykhaylyna 

Kotsiubynska in Ukrainian art process ХХ- beg. XXI century occupies an important 

place and plays a significant role. It is a valuable source of one of the components of 

literary, methodological base for writing a new history and theory of Ukrainian 

literature of XX - XXI century. 

Key words: theory, criticism, history, analysis, poetics, text, style, genre, 

composition, creation. 
 


