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ВІДГУК

на дисертацію на здобуття наукового ступеня 

кандидата філологічних наук

(напрямок 03 -  гуманітарні науки, 10.01.07-фольклористика) 

«Фольклоризм авторської прози Марії Матіос»
Яни Савощенко

Серед постійно діючих процесів усної традиції, її динамічних констант, 

дослідники фольклору виокремлюють синкретизм і фольклоризм. 

Усвідомлення цього факту має першочергове значення для авторки 

дисертації, оскільки спрямовує її увагу в річище актуальних проблем 

сучасної фольклористики. Літературні тексти, позначені впливом 

традиційної культури, сучасні дослідники літературно-фольклорних взаємин 

називають «полем напруженої взаємодії двох культур, двох типів свідомості, 

двох поетик» (В. Головін, О. Ніколаєв), відтак важливим є порушення 

питання про прагматику авторського тексту, що взаємодіє з фольклорною 

традицією.

Фольклорні імпульси прози Марії Матіос вже потрапляли в орбіту 

дослідницьких інтересів, але це є переважно літературознавчі праці, в яких 

фольклоризм традиційно розглядався як «складник літературного процесу 

кінця XX -  початку XXI століття» (йдеться про розвідки Наталії Мельник 

«Фольклорні модуси роману М. Матіос «Майже ніколи не навпаки»: 

семантика соціально-побутових кодів», «Фольклорні мотиви у творчості 

Марії Матіос: постмодерний дискурс» Катерини Хижняк та «Міфопоетика 

простору у прозі Марії Матіос» Наталії Завадської). Враховуючи цей досвід, 

Яна Савощенко робить спробу осягнути сутність фольклоризму прози Марії 

Матіос на жанрово-композиційному, образно-персонажному та 

символічному рівнях, вбачаючи в ній приклад саме паритетного
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2
фольклоризму й пропонуючи власну методику порівняльного дослідження 

авторської рецепції фольклору.

У розділі «Теоретико-методологічні засади вивчення фольклорно- 

літературної співдії» подано інформативний та достатньо повний огляд 
досліджень, в яких порушується проблема фольклоризму літератури. 

Важливо, що авторка враховує феномен фольклоризації, що має неабияке 

значення для дослідження типології сприймання авторських текстів, які 

спираються на фольклорну традицію. Оглядаючи різні рівні фольклорно- 

літературної транспонації, дисертантка виокремила фольклоризм 

неомодерністської літератури (друга половина XX -  початок XXI століття), 

підкреслюючи, що йому властива «відмова від фольклорного перенасичення» 

(с- 81).

Другий розділ -  «Казкові ремінісценції у творчості Марії Матіос 

(«Солодка Даруся», «Майже ніколи не навпаки», «Черевички Божої 

Матері»)» -  авторка дисертації розпочинає дефініційним уточненням 

уведеного нею ж поняття «паритетного фольклоризму», маючи на увазі 

процес, «коли дві словесно-художні системи розчиняються одна в одній, 

створюючи при цьому новоякісний текст» (с. 82). Твердження про 

«новоякісний текст», що виникає в результаті взаємодії фольклору й 

літератури, в цілому не викликає заперечень, натомість висновок про 

«розчинення одна в одній двох словесно-художніх систем», гадаю, все ж 

потребує додаткової аргументації.

У підрозділі 2.2 -  «Персонажний ряд творів письменниці: рефлексії 

системи казкових образів» -  Яна Савощенко звертає увагу на набір 

семантичних ознак, якими наділяються персонажі чарівної казки, 

орієнтуючись на запропоновану фольклористкою Лідією Дунаєвською 

трикатегорійну систему казкових образів (добротворці -  злотворці -  

знедолені). У процесі порівняльного аналізу двох персонажних систем
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з
(авторської і фольклорної) дисертантка неминуче наштовхується на досить 

складне питання, сформульоване Георгієм Левінтоном у статті 

«Фольклоризм і «міфологізм» в літературі»: «Наскільки міфологічний і 

ритуальний смисл, притаманний фольклорному прототипу, зберігає свою 

актуальність для літературного тексту, що його використовує..?» Чи 

відбувається в результаті літературно-фольклорної взаємодії «прирощення» 

нових смислів?

Дисертантка порівнює Івана Цвичка («Солодка Даруся») то з казковим 

«дурнем», то з «культурним героєм» -  чи означає це, що вона вбачає в 

згаданому літературному персонажеві своєрідне віддзеркалення обох героїв -  

фольклорного і міфологічного?

Яна Савощенко, без сумніву, все ж демонструє достатньо 

оригінальний, осмислений підхід до порівняльного аналізу персонажного 

ряду прози Марії Матіос та фольклорної, в якій Іван-дурень втілює особливу 

казкову стратегію, виявляючи й деякі риси юродивого. Інколи, щоправда, 

авторка дисертації вдається до публіцистичних висловів («Людська 

жорстокість не має меж», с. 108), але й такий висновок має фольклорні 

підстави -  варто згадати відому фразу В. Проппа з його книжки «Історичні 

корені чарівної казки»: «Казка взагалі не знає співчуття» (розділ IV, 
«Великий дім», III. «Дарувальники-помічники»),

Цікавими є спостереження авторки над символічним значенням молока 

і мосту («Солодка Даруся»), а також лісу («Черевички Божої Матері»).

Безумовним досягненням дисертантки є спроба осягнути образно- 

символічну парадигму творчості Марії Матіос, здійснена в ІІІ-му розділі її 

праці, де авторка звертає увагу на вірування й апокрифічні легенди, поширені 

в народному християнстві (про Каїна та Авеля, про Адама, вигнаного з раю).
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Значна увага приділена дисертанткою концептосфері досліджуваного 

матеріалу, зокрема функціонуванню базових концептів «смерть», «доля». 

Самостійним і ґрунтовним є аналіз символіки води та землі у творчості Марії 

Матіос. Авторка дисертації звернула увагу й на фольклорно-міфологічні 

конотації фемінних образів прози письменниці, виокремлюючи образ жінки- 

воїна та жінки-вдови.

Висновки дослідження Яни Савощенко коректні, повністю 

відповідають тексту дисертації, необхідною мірою передають результати 

самостійного осмислення дисертанткою актуальної наукової проблеми 

фольклоризму літератури.

Список використаних джерел містить 377 позицій і враховує здобутки 

вітчизняної та зарубіжної фольклористики, що стосуються обраної теми 

дослідження, засвідчує ретельність та системність роботи дисертантки.

Матеріали роботи достатньою мірою апробовані на міжнародних та 

всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях. Основні 

положення дисертації апробовані у 5 статтях, надрукованих у фахових 

виданнях України, та у трьох статтях, які входять до міжнародних 

наукометричних баз даних. Усі статті написані одноосібно і містять 

матеріали, аргументацію та висновки самостійного дослідження. Текст 

автореферату відповідає структурі та логіці дисертації, розкриває її основні 

положення, а отже відповідає вимогам, що висуваються до авторефератів 

дисертації.

Схвалюючи основні положення дослідження Яни Савощенко, звертаю 

увагу на кілька дискусійних тверджень, над якими авторці слід поміркувати:

1. Ідея матріархату як певної стадії історичного розвитку людства (про 

це йдеться у дослідженні на с. 165) на сьогодні вважається застарілою (про 

що писала ще Катерина Грушевська у розвідці «З примітивного
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5
господарства. Кілька зауважень про засоби жіночої господарчої магії у 

зв’язку з найстаршими формами жіночого господарства», 1927 рік: «Часом се 

все покривається широким і довготерпеливим поняттям первісного 

матріархату. Але сей термін... був запропонований для означення певного 

порядку спадковости...»);

2. У дисертації вживаються терміни «Малоросія» та «Великоросія», що 

в сучасних умовах не вважаються науковими й мають стійке ідеологічне 

забарвлення: «Серед перших українських фольклористів почесне місце 

відводиться Миколі Цертелєву, який збирав малоруські пісні...» (с. 22); 

«Порівнюючи життя Малоросів і Великоросів, Микола Костомаров теж не 

обійшов увагою відносин у сім’ї...» (с. 165). очевидно, слід було б уживання 

цих термінів спеціально обумовити або ж брати в лапки;

3. У дисертації є посилання на книжки Валерія Войтовича та Галини 

Лозко (с. 133, 184, 195), що їх наукова громадськість у кращому випадку 

визнає за науково-популярні публікації, які зазнали аргументованої критики 

етнологів, фольклористів та мовознавців (див.: В. Балушок. «Думки з 

приводу нової книги про українську міфологію»; Л. Іваннікова. «Замість 

науки -  окультизм»; О. Тараненко. «Явище історико-мовної міфотворчості в 

сучасному українському суспільстві»).

Висловлені зауваження не знижують позитивного враження від роботи 

і мають рекомендаційний характер.

Аналіз тексту роботи та публікацій засвідчує, що написані вони 

самостійно, спираються на досягнення сучасної фольклористики, містять 

достовірні та аргументовані результати. Усе це дає підстави стверджувати, 

що дисертація Яни Савощенко «Фольклоризм авторської прози Марії 

Матіос» відповідає всім вимогам, які висуваються до досліджень такого
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6
рівня, а її авторка заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата 

філологічних наук зі спеціальності 10.01.07 -  фольклористика.

Офіційний опонент

кандидат філологічних наук,

старший науковий співробітник відділу

української та зарубіжної фольклористики

Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології
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ВІДГУК

офіційного опонента, доктора філологічних наук, професора Ярослава 
Гарасима на дисертацію Яни Савощенко «Фольклоризм авторської прози Марії 
Матіос», подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук 

зі спеціальності 10.01.07 —  фольклористика 
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка. — Київ, 2019)

Актуальність теми дослідження

Теоретичні аспекти фольклоризму художньої літератури належать до о дніє! 
з найбільш експлуатованих проблем фольклористичного дискурсу і мають щедру 
дослідницьку бібліографію, перелік якої хронологічно розпочинається вже 
науковими студіями романтичної доби. Однак динаміка літературного процесу та 
шляхи ревіталізації народнопоетичних джерел промовисто свідчать про певну 
пошукову невичерпальність при осмисленні фольклорно-літературних взаємин, бо 
«ендосмос» і «екзосмос» (за термінологією М.Гру шевського) цих двох форм 
української словесності проявлятиметься доти, доки нові автори апелюватимуть 
сво по творчістю до уснословесних мистецьких ресурсів. Відтак завжди 
виникатиме потреба належного потрактування специфіки герменевтичної, 
структурної, жанротворчої, поетикально-стилістичної чи світоглядно- 
філософської сфер перетину художніх стратегій фольклору та професійного 
письменства і визначення успішності текстотворчих результатів такого 
схрещування.

Разом з тим вдумливе прочитання жанрів сучасної письменницької прози 
крізь призму актуалізації окремих пластів тисячолітньої мистецької традиції та в 
розрізі архетипної панорами фольклорної картини світу можуть слугувати для 
виявлення ефективних естетико-культурних модусів збереження національної 
ідентичності в умовах глобалізаційної деструкції етнічних контурів.

Рецензована дисертаційна праця є методологічно багатовекторною студією, 
об‘єктом якої є різножанрова прозова творчість Марії Матіос, а предметне поле 
становить «фольклоризм сучасної літературної прози ... на образному, 
символічному, мікросюжетному рівнях вияву» (Автореферат. -- С.2).

Дисертація Яни Савощенко є актуальною не лише з огляду на характер 
наукової проблематики, а й стосовно способу використання складного комплексу 
новітніх методик фольклористичного та літературознавчого аналізу, який 
інструментально оперує найновішими досягненнями при потрактуван ті я- 
індивідуально авторського, так і колективно імперсонального гештальтів. 
Водночас загальнолюдський вимір окремих світоглядних концептів сприяє 
залученню в інтерпретаційний фокус дослідниці аргументовано апробованих

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка
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вислідів структурного психоаналізу та теоретичної етнології, фундаментальна 
операційна база якої постійно оновлюється міфологічно-ритуалістичним 
фактажем.

Дисертацію виконано у межах науково-дослідницької програми «Мови та 
літератури народів світу: взаємодія та самобутність» (державний реєстраційний 
номер -  11БФ044-01, науковий керівник -  д.філол. н., проф. Г.Ф.Семенюк).

Найбільш істотні наукові результати

1. Окреслено історіографію досліджуваної проблеми та висвітлено
специфіку фольклорно-літературних взаємин у її теоретичній тяглості від 
декларативних узагальнень романтичної доби до термінологічного впорядкування 
та класифікаційної зрілості розвідок ХХ-ХХІ ст. (підрозділи 1.1. «Взаємодія 
фольклору та літератури: науковий досвід» та 1.5. «Етапи фольклорно-
літературної транспонацїї» першого розділу роботи («Теоретико-методологічні 
засади фольклорно-літературної співдії»)), простежено зміну семантичного поля 
терміна «фольклоризм» залежно від методологічних стратегій дослідників та фази 
мистецької зрілості тієї чи іншої літератури (підрозділ 1.2. «Фольклоризм як 
об‘єкт теоретичного дискурсу»),

2. Всебічно досліджено художню взаємодію традиційної народної казки та 
авторської індивідуальної творчості на образно-персонажному та фабульно- 
сюжетному рівнях (другий розділ роботи «Казкові ремінісценції у творчості Марії 
Матіос («Солодка Даруся», «Майже ніколи не навпаки», «Черевички Божої 
Матері»)». Ґрунтовно розкрито особливості формування індивідуального 
світогляду письменниці та простежено інтегрованість її прози у загально 
літературний контекст.

3. Переконливо доведено правомірність застосування при характеристиці
процесу творення образів-персонажів у прозі письменниці класифікаційних 
підходів тлумачення персонажно!’ системи народної казки у теоретичному 
напрацюванні Лідії Дунаєвської та осмислення сюжетних елементів 
різножанрових творів Марії Матіос за допомогою методики структурного аналізу 
чарівної казки Р.Волкова та В.Проппа (підрозділи 2.2. «Персонажний ряд творів 
письменниці: рефлексії системи казкових образів» і 2.3. «Варіанти (за
Р.Волковим), чи функції (за В.Проппом) як мікроелементи сюжету творів 
М.Матіос»),

4. Докладно розкрито традиційну фольклорну атрибутивність світоглядно 
антропоцентричних концептів «смерті» і «долі» та чітко простежено 
репрезентацію їхніх планів вираження у сучасній українській прозі на прикладі 
письменницького доробку М.Матіос (підрозділ 3.1. «Концепт «смерть» у творах 
(«По праву сторону твоєї слави», «Не плачте за мною ніколи», «Вставайте,
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мамко»): фольклорні паралелі» та підрозділ 3.2. «Фольклорні аспекти концепту 
«доля» у творчості М.Матіос («Солодка Даруся», «Майже ніколи не навпаки», 
«Черевички Божої Матері»)).

5. Зроблено внесок у з‘ясування тендерного підходу при творенні окремих 
жіночих образів, генетично споріднених зі стереотипізованими персонажами 
фольклорного наративу (підрозділ 3.4. «Фольклорно-міфологічні конотації 
ремінних образів у творах «Мама Маріца -  дружина Христофора Колумба», 
«Будьте здорові, тату», «Щоденник страченої», «Солодка Даруся», «Просили тато- 
мама»).

Нові факти, отримані у процесі дослідження, та значення для науки і 
практики підсумкових результатів

1. Дисертація Яни Савощенко доповнює систему фольклорно-літературної 
транспонації (термінологія Ю.Коваліва) новим четвертим етапом -  «фольклоризм 
неомодерністської літератури», -  що характеризується «наданням уснопоетичному 
феномену художньо-філософської конкретизації, відмовою від фольклорного 
перевантаження» (С.81).

2. У науковий обіг уведено теоретичне поняття «паритетного 
фольклоризму», сутність якого полягає у творенні ново якісного тексту при співдії 
та розчиненні двох словесно-художніх систем.

3. Слушним з огляду на обрану методику дослідження є інтерпретація 
сюжетно-фабульної канви прозових текстів Марії Матіос крізь призму 
структурного аналізу з поетапним виокремленням усталених варіантів/функцій.

4. Доречним видається також зосередження уваги у дисертації на окремих 
дефінітивних рисах символічної природи ритуалів та обрядів, що є традиційно 
стабільними у часових межах системи санкціонованих колективних дій.

5. Для осмислення новаторського характеру прози Марії Матіос важливим 
є встановлення частотності у стилетворчій манері авторки алюзій на гомеопатичну 
магію та вичленування з ритуальної практики різних народів її найвідоміших 
способів і функцій.

Висновки, отримані у дисертації, є суттєвими для розвитку як сучасної 
фольклористики, так і методики теоретико-літературного /досліду. Вони можуть 
бути використані і розвинуті у подальших працях про стан і перспективи 
осмислення феномена фольклорно-літературних взаємин, а також при визначенні 
національної специфіки української словесної культури, їх варто залучати до 
університетських курсів та для написання підручників і посібників із теорії 
фольклору, сучасного літературного процесу, герменевтики художнього тексту.

По 'нота викладу матеріалу дисертації в опублікованих працях і авторефераті
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Опубліковані наукові результати здобувачки (8 одноосібних статей, 5 з яких 
вміщено в наукових фахових виданнях України, 3 - у  наукових фахових виданнях 
які входять до міжнародних науково метричних баз даних) відображають основні 
наукові результати дисертації. Одержані результати є достовірними та 
об'єктивними. Основні положення дослідження були оприлюднені на щорічних 
міжнародних, всеукраїнських, регіональних науково-практичних конференціях, 
семінарах і фольклористичних читаннях упродовж 2012-2017 років.

Автореферат відповідає змісту дисертаційної роботи, у стислій формі 
відображає її основні наукові положення та висновки.

Структура і зміст дисертації

Дисертаційна робота викладена державною мовою на 216 сторінках 
друкованого тексту, складається зі вступу, трьох розділів, що містять підрозділи, 
висновків, поважного списку використаних джерел, що складає 377 позицій, та 
стислих додатків обсягом 3 сторінки.

Основний зміст роботи реферовано логічно, послідовно і стилістично 
прозоро. Після окреслених вступних зауваг до аналізованої проблеми подано 
теоретично окреслені і практично проілюстровані три розділи («Теоретико- 
методологічні засади вивчення фольклорно-літературної сні в дії», «Казкові 
ремінісценції у творчості Марії Матіос («Солодка Даруся», «Майже ніколи не 
навпаки», «Черевички Божої Матері»)», «Образно-символічна парадигма 
авторської творчості Марії Матіос»), кожен із яких зорієнтований на розкриття 
тих чи інших аспектів поставленої мети дослідження відповідно до визначених 
завдань. Завершують ці три розділи логічно пов’язані з ними «Висновки», які є 
ґрунтовними, аргументованими, виваженими, оригінальними.

Зауваження та дискусійні положення щодо змісту дисертації

Схвалюючи основні положення дисертації, зупинюсь на кількох заувагах- 
побажаннях, об‘єктивна дискусія щодо яких, на мій погляд, може стати для Яни 
Савощенко корисною при подальшій дослідницькій праці чи у процесі науково- 
педагогічної діяльності.

1. У теоретичному плані на позначення ідейно-естетичної сутності 
контактних зв‘язків між фольклором і художньою літературою дисертантка 
використовує як усталену термінологію (взаємини, співдія, взаємовплив), так і 
послуговується набутками своїх попередників (транспонація, контамінація, 
ремінісценція). Водночас, осмислюючи векторно протилежне до фольклоризму 
явище фольклоризації авторських творів, Яна Савощенко пропонує 
послуговуватися термінологічним поняттям «фольклорно-літературної 
інтерференції». Аж ніяк не відкидаючи залученння категоріального апарату з
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природничих наук до сфер гуманітарних, все ж уважаю не цілком доцільним 
розглядати процес шліфування художніх, в основному поетичних, текстів та 
уподібнення їхньої форми до імперсональної народнопоетичної стилістики як 
інтерференцію, бо цим поняттям позначаються здебільшого ті зміни, які мають 
певний негативний відтінок. (Скажімо, прикладом лінгвістичної інтерференції є 
засилля чеської мови лексичними германізмами, що аж ніяк не покращує якість її 
словникового фонду).

2. Доповнюючи класифікацію етапів фольклорно-літературної транспонації, 
яку запропонував Юрій Ковалів, четвертим елементом, що окреслений як 
«фольклоризм неомодерністської літератури», дослідниця логічно окреслила той 
період у розвитку сучаної української прозової творчості, до якого належить її 
об‘єкт обсервації. У результаті цього утворилася певна незаповнена ніша, у яку 
потрапили і «химерна проза» з її тяжінням до силового поля магічного реалізму, і 
постмодерністичний прозовий пласт, характер стосунку з фольклором у якого 
особливий, але він є. Тож як бути із фольклоризмом цих літературно-мистецьких 
течій другої половини XX -  початку XXI ст.

3. Попри загалом чітку, логічну і послідовно розгорнуту структур) 
дисертаційної роботи, все ж видається що теоретичний її розділ можна було дещо 
перекроїти. Зокрема, підрозділ 1.4. «Типологія та рівні фольклоризму» за своїм 
текстовим обсягом позбавлений сторінкової пропорційності з іншими 
параграфами, а відтак варто було би його інтегрувати у підрозділ 1.2., тим паче, 
що типологія та рівні фольклоризму можуть абсолютно повноправно отримати 
наукове громадянство в країні «теоретичного дискурсу».

4. Аналізуючи фольклорно-міфологічні конотації фемінних образів у творах 
Марії Матіос, Яна Савощенко демонструє широку ерудицію та обізнаність з 
мотивами ієрогамного інцесту, що властивий міфологічним системам багатьох 
свтових традицій. Проте поза її увагою залишилися і фабульно-сюжетні зразки 
експлікації Едіпового комплексу, і найвагоміші дослідження цієї проблематики в 
українській фольклористичній науці (маю на увазі грунтовну розвідку Михайла 
Драгоманова «Слов'янські перерібки Едіпової історії»),

5. Дисертація написана добрим науковим стилем, а з типових огріхів мовного 
оформлення можна вилкремити певну залюлеиість авторки у подвійно 
заперечувальні конструкції (як-от: не можна не зауважити) та поодиноко 
вкраплені росіянізми («зачасту», «відноситься» у значенні «належить» тощо)

Висловлені питання радше спонукають до дискусії, не знижуючи водночас 
цінності роботи, яка виконана на належному теоретико-методологічному рівні, 
спирається на потужну джерельну базу і значний масив ілюстративного матеріалу.
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Висновок щодо відповідності дисертації встановленим нормам

Загалом вважаю, що до захисту подане концептуальне, оригінальне, 
завершене самостійне дослідження маловивченої теми, яке виконане на 
належному науково-методичному рівні. Відтак, із певністю можна стверджувати, 
що дисертація «Фольклоризм авторської прози Марії Матіос» за актуальністю, 
сучасним методологічним рівнем інтерпретації, новизною і практичним значенням 
отриманих результатів, обґрунтованістю наукових положень, висновків і 
рекомендацій, їх достовірністю і повнотою викладу в опублікованих працях 
відповідає спеціальності 10.01.07 -  фольклористика, профілю спеціалізованої 
вченої ради Д 26.001.15, вимогам, які встановлені у пункті 9, 11, 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 27.07.2016) щодо кандидатських дисертацій, а її авторка, 
Яня Савощенко, заслуговує на присудження їй наукового ступеня кандидата 
філологічних наук зі спеціальності 10.01.07- фольклористика.

Офіційний опонент -  
доктор філологічних наук, професор, 
професор кафедри української фольклористики 
імені академіка Філарета Колесси 
Львівського національного університету 
імені Івана Франка Я.І.Гарасим

Підпис проф. Гарасима Я.І. стверджую

(Учений секретар
Львівського національного універсй.^ 
імені Івана Франка О.С.Г рабовецька

Відділ діловодства та архіву 
«Ьаоького національного університету 

імені Тараса Шевченка

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

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

