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Актуальність теми дисертаційної праці є безсумнівною з багатьох 

причин. По-перше, аналітика мілітарного досвіду декількох поколінь українців, 

закарбованого в національній усній словесності, дозволяє дешифрувати 

ментальні структури національної культури, яка залиш ається наріжним 

каменем «прямостояння» українства в російсько-українській війні XXI століття. 

По-друге, обрана тема дає панорамну візію екстремальних історичних 

моментів, які є найбільш им каталізатором творчої суб’єктності етносу і, 

відповідно, -  огрому колективного текстотворення, що забезпечує 

об’єктивність концептуалізації семантико-структурних моделей національної 

онтологічної парадигми. По-третє, уведення в науковий обіг фольклорного 

текстового матеріалу на історичну тематику сприятиме активній протидії 

ворожій пропаганді та спростуванню фейків про українця у війні, 

поширюваних у різні часи від давнини аж дотепер та заповненню історичних 

лакун, правду про які нам дають лише автентичні зразки колективної пам ’яті. 

По-четверте, вивчення колективного досвіду великих воєн, оприявленого в 

уснословесних текстах, може стати тим когнітивним інструментом у подоланні 

психологічної колективної травми, яку переживає наразі український соціум в 

умовах явної і прихованої («гібридної») війни. Безперечно, різночасовий 

воєнний контент народної творчості потребує зіставлення та виявлення 

механізмів генерування традиційних смислів, з ’ясування центру стабілізації 

смислової константи та його формалізацію в образній мотивній парадигмі. На 

часі також утвердження фольклористики як базової галузі гуманітарних знань,

зі спеціальності 10.01.07 -  фольклористика 

Актуальність теми дослідження
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а фольклор -  протознанням, яке покладено в основу наукового пізнання світу 

загалом.

П роблематика дисертації відповідає науково-дослідницькому 

спрямуванню, визначеному науковими темами двох підрозділів Інституту 

народознавства НАН України, зокрема відділу фольклористики («Проблеми 

історико- та лінгвофольклористичних досліджень в Україні» (2013-2017 рр., 

номер державної реєстрації 011311002233), «Фольклор національно-визвольних 

змагань та Руху Опору українців 1940-1960-х років» (2018-2022 рр., 

0 1 13Ш 02233)) та відділу соціальної антропології («Динаміка соціокультурних 

процесів: трансформація цінностей, ідентичностей і практик» (2017-2021 рр., 

0 1 17Ш 00678)).

Найбільш істотні наукові результати

Питомою рисою дисертаційної праці є її системний, синтетичний 

характер. Для всебічної обсервації історичного фольклору XX століття авторка 

залучає багаторівневий аналіз:

• Ґрунтовно вивчає епопею фольклорної творчості українського народу на 

воєнну тематику й науковий дискурс вітчизняної науки про народну 

творчість та зарубіжний досвід наукового осягнення колективної 

творчості, акумульованої драматичними подіями воєнного часу та 

міжвоєнних катастроф (голодомори, насильницьке переселення, 

невільницька праця); О. Кузьменко вводить в науковий обіг архівний 

матеріал, який з різних причин не було оприлюднено дотепер; 

експедиційні матеріали, накопичувані фольклористкою-практиком 

впродовж чверті століття (подекуди з повторною фіксацією), доповнюють 

трагічну «мапу» України, оскільки зразки з різних етнографічних регіонів 

«витворюють» фольклорний гіпертекст «війна»;

® Авторка монографічного дослідження залучає міждисциплінарний науковий 

інструментарій (методи лінгвістики, літературознавства, соціології,

культурної антропології, етнопсихології) для глибинного аналітичного



зондаж} проблеми, потверджуючи фольклористку як інтегративну

люлинопентричну науку про народні знання та колективний досвід,

перевірений поколіннями;

• Ф ольклорний масив, залучений до теоретичного осмислення, -  

строката жанрова палітра, власне саме це дозволяє дисертантці довести, 

що первинним для фольклорного текстотворення є генерування 

традиційних смислів, іцо «фольклор... не може мислитися інакше, ніж 

набір текстів, об’єднаних спільним см ислом ...»  (К. Богданов), що 

«фольклор є образною системою традиційних смислів та 

функціональною системою суб’єктності його носіїв» (авт. -  О.І.). Від 

«Присвяти» до останніх сторінок «Висновків» кожен читач відчуває свою 

причетність до великої історії і до великої трагедії народу, оскільки 

видобуває зі своєї персональної пам ’яті оповіді своїх родичів про життя і 

смерть, про війну і перемогу, про страждання і радість його подолання; 

такі родинні наративи -  немов пазли загальнолю дської панорами 

світового горя. «Унікальні зразки польових матеріалів становить проза 

воєнного часу (легенди, історичні, есхатологічні оповідання, оповідання 

у формі меморатів, хронікатів; перекази, чутки, анекдоти)', її доповнює 

та коментує п ісенність... зокрема ліро-епіки (співанки-хроніки, баладні 

пісні), лірики, а також поезії {анонімні вірші, вірш овані листи)»  (С.587). 

У пош уках точок смислової валентності творів, які належать до різних 

жанрово-тематичних груп, яким властиві відмінні родо-видові ознаки, 

варіантні парадигми, О. Кузьменко зупиняється на категорії 

«фольклорний концепт» як ядрі смислогенерації фольклорного тексту. 

Авторка зауважує на тендерній та віковій суб’єктності воєнного 

текстотворення. У процесі роботи над мотивемно-мотивним покажчиком 

дослідниця виокремлює 4 групи концептів, які є стрижневими для 

воєнного гіпернаративу: «1) універсально-екзистенційні {війна, молитва, 

смерть)', 2) персонажні {ворог, мати)', 3) емотивні {туга, сум, радість, 

страх)', 4) просторові {дім, неволя, могила, Україна)» (С.588).



•  У монографії доведено продуктивність аналізування фольклорного 

тексту будь-якого жанру через виявлення епізодів -  конститутивних частин 

композиції фольклорного тексту, «однотипних образних констант» 

фольклорної традиції (С.222), які забезпечують трансмісію  інфофакту.

© Як «один із найважливіш их інструментів пошуку, систематизації,

класифікації та дослідження фольклорних текстів різних жанрів» О.Кузьменко 

пропонує фольклорний покажчик, «важливий і для тих жанрів, які мають більш 

стійку форму (скажімо, для балад, казок), і для тих, у яких зміст важливіший за 

форму його вираження, зокрема в неказковій прозі (легенди, перекази та 

оповідання, особливо оповідання-меморати)» (С.203). Така методологія 

укладання фольклорного покажчика, продемонстрована авторкою, видається 

цілком обґрунтованою.

© На фольклорному матеріалі двох воєн та гуманітарних трагедій XX 

століття виявлено наріжний фольклорний концепт «смерть» та з ’ясовано його 

трирівневу семантичну структуру: фатальна, тотальна, героїчна.

© Оперуючи різночасовими зразками (од класичних текстів до

новотворів), дисертантка простежила модифікаційні зміни образів героя та 

ворога, зокрема довела розширення їх значеннєвої парадигматики у 

фольклорному репертуарі новітньої доби за рахунок прирощ ених ідеологічно 

маркованих понять та помітної деміфологізації. Концепт «ворог» стабільно 

формалізується через образ «москаля», саме «він є однією з найбільш  виразних 

етико-естетичних домінант історичної пам ’яті про зовніш нього й внутрішнього 

ворога» (с. 369).

© О. Кузьменко доводить, що в українському текстовому контенті

фольклору катастроф система жіночих образів фокусолізується на образі 

матері (матір воїна -  Божа М атір -- ненька-Україна), опозиційність 

сакральне/про фанне змінюється тотожністю, а фольклорний концепт 

«молитва» приводить в рух етнокультурний концепт «віра».

® Через фольклорний концепт «неволя» авторці рецензованої праці

вдалося простежити особливості національної ідентичності українців,



«закорінених у материзну «свого» світу, де незабутня «хата» виступає 

сакралізованим об ’єктом й антисвітом неволі» (с. 592).

• Декодування фольклорного ресурсу дало можливість О.Кузьменко 

виявити базові онтологічні цінності народу, його екзистенцію і світогляд, що 

увиразнюються у лихоліття, коли з особливою гостротою постає філософське

запитання: бути чи не бути. Так, дисертантка встановила семантичну спільність 

між різними типами концептів: мат и = дім  —> могила —> Україна, простежила 

еволюцію народнопоетичних образів, спродукованих концептами, зауважила їх 

фемінну специфіку.

«Головним лейтмотивом дисертації (монографії) Оксани М ирославівни 

Кузьменко, відтак і важливим внеском у фольклористику, є те, іцо 

«український фольклор -  це семіотичне поле, на якому ... місця 

екзистенційної травми-«кривди» приховані в індивідуальній свідомості та 

міфологізовані в колективній пам ’яті сучасних громадян України» (с. 595), а в 

словах-концептах “ВІЙ Н А ” і “ГОЛОД” «криється глибина смислів 

“драматичного”» (С. 595) декількох поколінь українців.

• Вельми позитивно, що дисертантка ввела у дослідження власні польові 

матеріали, які засвідчують тяглість етнокультурної традиції на змістовому та 

формальному рівнях.

Зміст рецензованої представленої до захисту дисертації свідчить про те, що 

дослідження науково виважене і має практичне значення, може успішно 

використовуватися у подальш их студіях; воно повноцінно апробоване на 

всеукраїнських та міжнародних конференціях, а також викладене у значній 

кількості публікацій. Аналіз і спостереження авторки дисертаційної роботи по- 

науковому глибокі, висновки аргументовані і не викликають застережень. Вони 

свідчать про успіш не досягнення п. Оксаною мети дослідження, а також про її 

вагомий внесок у розвиток сучасної фольклористики.

Нові факти, отримані дисертанткою, та значення для науки і практики

отриманих результатів
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Найвагомішими здобутками рецензованої праці, є:

© міждисциплінарне вивчення на рівнях діахронії та синхронії фольклору 

періоду Перш ої та Другої світових воєн як формалізації драматизму 

буття народу;

© укладення мотивемно-мотивного покажчика пісенних творів;

© термінологічне параметрування поняття «фольклорний концепт» 

(«стійка одиниця ментальних та психологічних ресурсів фольклорної 

свідомості, словесно виражена через ядерне слово й низку інших 

структурно-семантичних форм, яка дає змогу виявляти ієрархію 

цінностей та різні виміри життєвого досвіду: мовний, естетичний, 

чуттєвий, релігійний, тендерний» (С. 102-103));

® представлення різножанрового фольклорного контенту як цілісного 

інфо-культурного гіпернаративу, смислопродукуючими складниками 

якого є 12 фольклорних концептів;

© уведення в науковий обіг масиву фольклорного матеріалу, зібраного в 

різних регіонах України і поза її адміністративними межами;

© змістова частина та додатки мають прикладне значення і можуть 

прислужитися в діяльності громадських просвітницьких, військових 

та політичних організацій для глибшого розуміння ментальних й 

етнопсихологічних характеристик українського народу .

Повнота викладу матеріалу дисертації в опублікованих

працях  і авт ореф ерат і

Робота належним чином апробована. Її основні результати відображені в 

одноосібній монографії, розділах у 2 колективних монографіях; 22 статтях, що 

висвітлюють проблематику прямо, та 18 публікаціях, які додатково 

відображають результати дослідження, опублікованих в наукових журналах і 

збірниках наукових праць, затверджених ДАК України, 13 статтях -  у наукових 

виданнях зарубіжних держав, 4 з яких входять до наукометричних баз. 

Теоретичні положення та висновки роботи оприлюднено на 62 міжнародних,



всеукраїнській: наукових конференціях, симпозіумах упродовж 2006-2019 

років.

Автореферат відповідає змісту дисертації (монографії) та відображає її 

основні наукові положення і висновки у стислій формі.

Структура і зміст дисертації (монографії)

Робота складається зі вступу, шести розділів, висновків, списку джерел 

(427 позицій, із яких 105 рукописних одиниць) та наукової літератури (усього 

1230), переліку скорочень і додатків, у яких таблиці трьох пісенних парадигм, 

три покажчики (мотивемно-мотивний, іменний, предметний), 27 фольклорних 

текстів. Обсяг монографії становить 728 с., із них 596 с. -  основного тексту.

Розділи роботи («Джерала та історіографія», «Теоретико-методологічні 

засади дослідження драматичної екзистенції у фольклорі», «Фатум вояка: 

трагічне буття лю дини та концептуальні форми його вираження в 

необрядовому фольклорі» «Ж іноча недоля: константи емоційного буття у 

фольклорі перш ої половини XX ст.» «На межі: просторові концепти як форма 

структурно-семантичного моделювання історичних драм XX ст.»), кожен із 

яких зорієнтований на розкриття тих чи інш их граней заявленої мети 

відповідно до визначених завдань, детальні за змістом і багаті на 

ілюстративний матеріал, який деталізується додатками. Висновки є 

ґрунтовними, аргументованими, виваженими, оригінальними.

Автореферат дисертації (монографії) розкриває основні її положення, є 

ідентичним за структурою та змістом дисертації. Текст автореферату в повному 

обсязі відповідає змісту та основним положенням дисертаційної роботи.

Зауваження та дискусійні положення щодо змісту дисертації

Приймаючи основні концептуальні засади дисертаційної праці, віддаючи 

належне скрупульозності аналітики грандіозного масиву фольклорних зразків, 

поділяючи вибір авторкою методології дослідження фольклорного контенту, 

зважаючи на достатню  апробацію положень монографічного дослідження на 

численних наукових платформах, оприлюднення в серйозних наукових



виданнях, поважаючи багаторічний досвід польових досліджень авторки 

рецензованої праці та уведення нею в науковий обіг нового фактологічного 

матеріалу, ми залишаємо нашу рецензію без суттєвих зауважень. Однак для нас 

важливо отримати фахову думку дослідниці на низку запитань, які б 

випрозорили її розуміння деяких термінологічних проблем, що досі 

залишаються полемічними.

1. Як концепти можуть оприявлювати даність того, що фольклор є особливою 

культурно-семіотичною моделлю?

2. Наскільки словесна (вербальна) оболонка фольклорного концепту може 

охоплювати різні смислові рівні? Чи йому властива ієрархічність значень, як і 

будь-якому синкретичному знаку?

3. Чи можна вважати визначені у дослідженні фольклорні концепти (12 понять) 

найбільш важливими одиницями кодованих чи знакових слів, за якими 

можливий опис культурного простору українців та їхній діалог з іншими 

спорідненими та більш віддаленими національними культурами?

4. Чи звичаєвий досвід входить в орбіту визначення терміна «фольклорний 

концепт»?

5. Яке ваше розуміння «фольклорного тексту» з огляду на багаторічну практику 

записування «у полі»?

6. Яка питома вага часток «локальне» -  «регіональне» -  «загальнонаціональне» 

у концептуальному вираженні драм світових воєн?

Висновок щодо відповідності дисертації встановленим нормам

Вважаю, що до захисту подане ґрунтовне, оригінальне, завершене,

самостійне дослідження актуальної теми, яке виконане на високому науково-

методологічному рівні. Із упевненістю можна стверджувати, що дисертація

(монографія) «Драматичне буття людини в українському фольклорі: концептуальні

форми вираження (період перш ої та другої світових воєн)», подана на здобуття

наукового ступеня доктора філологічних наук зі спеціальності 10.01.07 -

фольклористика, за новизною і практичним значенням отриманих результатів,

обґрунтованістю наукових положень, висновків і рекомендацій, їх достовірністю і
8



повнотою викладу в опублікованих працях відповідає спеціальності 10.01.07 -  

фольклористика, профілю спеціалізованої вченої ради Д 26.001.15, вимогам, які 

встановлені у пп. 9, 10, 12, 13 «Порядку присудження наукових ступенів», 

затвердженого Постановою Кабінету М іністрів України № 567 від 24 липня 2013 

року (зі змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету М іністрів України № 

656 від 19.08.2015, № 1159 від 30.12.2015, № 567 від 27.07.2016), а також вимогам 

М ОН України щодо докторських дисертацій, а її авторка, Оксана М ирославівна 

Кузьменко, заслуговує на присудження їй наукового ступеня доктора філологічних 

наук зі спеціальності 10.01.07 -  фольклористика.

Офіційний опонент

доктор філологічних наук, професор 
кафедри фольклористики 
Інституту ф іл о л о г і ї^ д а ш ш г о  
національного 
імені Тараса Олена Івановська
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В І Д Г У К
офіційного опонента, доктора філологічних наук

Лабащук Оксани Василівни, 
доцента кафедри теорії та методики української і світової літератури 

Тернопільського національного педагогічного університету 
імені Володимира Гнатюка на дисертацію (монографію)

Кузьменко Оксани Мирославівни 
«Драматичне буття людини в українському фольклорі: концептуальні 

форми вираження (період Першої та Другої світових воєн)»

подану на здобуття наукового ступеня доктора ф ілологічних наук зі 
спеціальності 10.01.07 -  ф ольклористика

Дисертація Кузьменко Оксани Мирославівни «Драматичне буття людини 

в українському фольклорі: концептуальні форми вираження (період Першої та 

Другої світових воєн)» вражає і глибиною теоретичного осмислення глобальної 

проблеми художнього перекодування історичної пам’яті у фольклорний текст, і 

обсягом опрацьованого матеріалу. Саме тому робота справляє враження 

своєчасного і сучасного внеску не лише у вітчизняну, але й світову 

фольклористику. Авторка дослідження є серед тих українських гуманітаріїв, які 

спроможні фахово та амбітно, здавалося би, у добре розпрацьованій ділянці 

знаходити «білі» плями, оригінально увиразнивши їхні контури і ландшафт, 

пропонувати свіжі інтерпретації (мало)знаних і досі невідомих текстів. Оксана 

Мирославівна Кузьменко виявила багатогранну компетентність передусім в 

огромі різноманітних філософських, фольклористичних, історичних, 

лінгвістичних та антропологічних концепцій, що дозволило їй написати глибоку 

за змістом і бездоганну за формою книгу про способи запам’ятовування і 

трансляції історичної пам’яті в українському фольклорі.

Актуальність наукового тексту Оксани Мирославівни Кузьменко, який ми 

сьогодні повинні розглянути і відповідно поцінувати, є беззаперечною.

По-перше, дослідниці вдалося зняти з досліджень історичного фольклору 

штучні нашарування збанкрутілих ідеологем, застиглих постулатів, які втратили 

когнітивну еластичність і продуктивність. Робота «вписана» у надзвичайно 

широкий філософський, ідеологічний, історичний, культурний контексти. Книга

Г~ V-л
; від * гІР _г ..
► В і/ у р  яіповоДотеа та архіву 

*:иі8оького національного універсіада імі«й Щтщ Штеаднм



має переконливе теоретично-методологічне підґрунтя. Воно засвідчує, поміж 

іншим, ґрунтовний філософський вишкіл науковиці, послідовну розгорнуту 

концепцію, а, отже, безсумнівну практичну вартість роботи. Відтепер 

фольклорист, антрополог, історик, літературознавець зможе охопити поглядом 

систематизовану і фахово прокоментовану панораму фольклору, що відображає 

екзистенційний досвід народу за період двох світових воєн. Досі подібного 

компендіуму, вписаного в динамічну систему народної творчості й 

проаналізованого крізь теоретичну призму концепту, не було ні в Україні, ні в 

українській діаспорі.

По-друге, фольклор, якщо розглядати одну з перших його функцій, був 

діяльним механізмом пристосування до подій і викликів навколишнього світу. 

Фольклор повинен був пояснити людині те, що відбувається з нею і соціумом, 

давав механізми збереження «пам’яті поколінь» і передачі їх нащадкам. Він 

дозволяв вихлюпнути тугу, печаль, страх, сум’яття. Як пише дослідниця, її 

понад усе цікавило те, як «колективне пережиття жахливого трансформується у 

мистецтво»'. Саме такі онтологічні риси фольклору висвітлила Оксана 

Кузьменко у своїй роботі.

По-третє, вражає обсяг матеріалу, який опрацювала дослідниця. Численні 

архівні джерела, опубліковані збірки, приватні колекції, а також власні записи 

дисертантки, здійснені упродовж 1992-2018 років, дозволяють побачити 

широку картину трагічного буття українців упродовж першої половини XX 

століття.

Обираючи предметом дослідження «фольклорні концепти, у яких 

кодовано наскрізні символічні структури національної ментальності»2, 

звертаючись до фольклорного надбання української культури першої половини 

XX століття, науковець мусить бути дуже обережним у виборі методологічної 

стратегії дослідження. Оксана Кузьменко уникає методологічних пасток, уміло і 

цілеспрямовано застосовуючи структурно-семантичний, історико-типологічний,

1 Кузьменко О. Драматичне буття людини в українському фольклорі: концептуальні форми вираження 
(період Першої та Другої світових воєн): Автореф. д и с .... д-ра філол. наук. Київ, 2020. С. 1.

2 Кузьменко О. Драматичне буття людини в українському фольклорі: концептуальні форми вираження 
(період Першої та Другої світових воєн Львів: Інститут народознавства НАН України, 2020. С. 22.



порівняльно-типологічний та концептуальний методи. Оригінальність підходу 

дослідниці виявляється у можливості побачити в одиничному фольклорному 

тексті відображення концепту, що фіксує історичну пам’ять народу. Він 

дозволяє виявити закодовані в художньому слові найбільш драматичні емоції: 

від страху, відчаю, туги, суму до любові, радості та надії. Водночас сам концепт 

може бути виокремлений лише на підставі порівняльно-типологічного та 

порівняльно-історичного аналізу низки текстів різних жанрів.

Імпонує, що Оксана Кузьменко не проводить своє дослідження лише в 

межах певного фольклорного жанру, скажімо, пісні чи історичного наративу 

(що для докторської праці було б цілком достатньо). Вона охоплює практично 

усі види народної творчості, в яких відобразилися трагічні події першої 

половини XX століття. Вважаємо такий підхід цілком логічним, оскільки 

наукова традиція обмежувати студії певним жанром сьогодні виглядає вже 

дещо застарілою. Тут зішлемося на ґрунтовні міркування С. Грици: «Фольклор 

не мислить родами, жанрами, як значно пізніша за нього літературна культура. 

Він мислить субстанційними міфологемами, формулами, спроектованими на 

конкретну ситуацію. Цей спосіб мислення йде від інтуїтивного охоплення 

цілісності, від первісного синкретизму, який тотожний буттєвому досвіду 

самого життя. Він залежний не від одиничних явищ, а від просторово-часового 

руху і заданої цим рухом космогонічної циклічності3. Оксані Кузьменко 

вдалося показати домінанти цього руху, простеживши саморозгортання 

народної художньо-поетичної рефлексії про людину, яка потрапила у ситуацію 

історичного катаклізму: війну, повстанський рух, неволю, насильницьке 

переселення, Голодомор тощо.

Термін «концепт» вже прижився у роботах українських фольклористів 

останніх років (дослідження Л. Мушкетик, О. Гінди, Т. Шевчук, І. Коваль- 

Фучило та ін.), однак дисертантка вперше пропонує чітку дефініцію саме 

терміна «фольклорний концепт». Вона дає обґрунтування його виокремлення 

на підставі покажчика мотивів. Інформаційна насиченість, фактологічна

3 Грица С. Фольклор у просторі та часі. Тернопіль: СМП «Астон», 2000. С.99.



щільність перемежовуються в роботі Оксани Кузьменко з посутніми 

міркуваннями, поняттєво-термінологічними номінаціями, власними і 

доречними метакритичними заувагами, У се” це забезпечує достовірність і 

переконливість проведеного дослідження.

Імпонує також, що Оксана Кузьменко застосовує антропологічний 

підхід, який є одним із провідних у сучасних дослідженнях народної творчості. 

Адже «людиноцентричність» є тією ключовою оптикою, яка наскрізно 

застосована у роботі. З її допомогою дисертантка домоглася вагомого 

результату: показала як дванадцять базових фольклорних концептів, а саме: 

«війна», «молитва», «смерть», «ворог», «мати», «страх», «туга», «дім» тощо -  

знаходять своє втілення на макро- і мікрорівнях різножанрового фольклорного 

матеріалу.

Особливої уваги заслуговує досвід аналізу усних наративів про війну 

автобіографічного характеру. Ще донедавна правомірність залучення 

автобіографічної прози до фольклористичного аналізу мала дискусійний 

характер. Дослідниця притримується думки про те, що окремий 

автобіографічний наратив може містити низку епізодів фольклорного типу. 

Науковиця класифікує їх як епізоди-зачини, епізоди-кульмінації, епізоди- 

вставки та епізоди-авторські відступи. Вона також не відкидає факту тогощо в 

польових умовах розповідь дуже часто може мати нелінійну природу, що, 

закономірно, відображається на структурі тексту.

Сильною стороною роботи є те, що дослідниця будь-яку тезу свого 

дослідження не лише теоретично аргументує, «вписує» у науковий контекст, 

але й практично демонструє це. Скажімо, стверджуючи, що важливим 

інструментом сучасних досліджень народного пісенного фонду є метод 

укладання покажчиків, де структурними класифікаційними одиницями 

виступатимуть мотивема -  мотив -  аломотив, Оксана Кузьменко пропонує 

власний покажчик, укладений на основі емпіричного матеріалу.

Читання тексту Оксани Кузьменко переконує у тому, що науковиця не 

лише дає фаховий філологічний аналіз тому чи тому фольклорному переказу чи



пісні, але також глибоко знає і розуміє історичний і суспільний контекст, у 

якому народилися новотвори. Історичний фактаж, долі та біографії виконавців 

фольклору, матеріали з архівів доповнюють та увиразнюють науковий виклад 

дослідження, у якому постає багатогранний і трагічний образ епохи «кривавого 

століття».

Оскільки дисертація, що представлена на захист, є монографією, читач 

має можливість познайомитися з численними додатками. У них включено 

фотографії виконавців фольклору, рідкісних рукописів з архівних колекцій, 

листи, фрагменти фольклорних збірників, зразки гравюр та вишивок. 

Ілюстрації додають дослідженню виразності, роблять багатовимірним 

розуміння фольклору як особливого виду мистецтва, показують різні форми 

втілення драматично-трагічного досвіду, про який пише авторка.

Контекстуальність мислення і письма дослідниці дивовижним чином 

поєднуються з майстерним мікроаналізом фольклорного тексту: здатність 

підбирати ілюстративний матеріал, вибудовувати синонімічні ряди з 

різножанрових фольклорних текстів, долучаючи до них типологічні 

відповідності -  це ще одна прикметна особливість рецензованої праці. У цьому 

зв’язку хочеться наголосити на тих логічно лапідарних висновках, які 

увінчують окремі розділи і книгу в цілому. Вони, вважаємо, є зразком 

органічного поєднання теоретичного й практично орієнтованого підходів до 

досліджуваного матеріалу.

Однак, як і кожне новаторське самостійне дослідження, дисертація 

викликає низку запитань, які могли б стати приводом для подальших наукових 

дискусій.

1. Дисертантка застосовує в межах одного дослідження терміни 

«концепт» і «мотив». Термін «концепт» зародився в надрах дискурсивної 

лінгвістики і є її ключовим поняттям. У лінгвістиці зміст поняття «концепт» 

значною мірою залежить від напрямку досліджень (логічний, когнітивний, 

когнітивно-дискурсивний, лінгво-культурологічний напрямки). Термін «мотив» 

зародився у надрах літературознавчої компаративістики та пов’язаний,



передусім з ім ’ям О. М. Веселовського, який розглядав спільні для різних 

епічних традицій мотиви -  найпростіші неподільні елементи сюжету. Тому 

хотілося б почути від дослідниці, яким чином у її баченні співвідносяться 

поняття «концепт» і «мотив», та чому застосування його у межах однієї роботи 

євиправ даним.

2. З попереднього зауваження випливає наступне запитання. Авторський 

мотивемно-мотивний покажчик пісенних творів ґрунтується тільки на 

пісенності. Чи достатньо цього для виділення такого наджанрового поняття як 

концепт?

3. Книга Оксани Кузьменко має доволі великий довідковий апарат, який 

складається не лише зі списку використаної наукової літератури, але й 

розлогого переліку архівних матеріалів, а також використаних у роботі 

фольклорних збірників, періодичних видань, збірників усних спогадів, 

мемуарів, листів, щоденників, довідкових видань тощо. Однак, ні в межах 

окремих рубрик, ні в списку використаних наукових джерел немає наскрізної 

нумерації. Такий підхід авторки не утруднює читання книги, адже текст 

супроводжують посторінкові примітки, але не дає загального уявлення про той 

величезний масив роботи, який виконала дисертантка.

Подані матеріали дозволяють підсумувати наступне:

1) Дисертаційне дослідження Оксани Мирославівни Кузьменко є

одноосібним самостійним актуальним дослідженням, виконаним на

високому науковому рівні.

2) Методологія дослідження відповідає поставленій меті та завданням, 

що дозволило дисертантці послідовно й логічно вибудувати роботу, 

сформулювати чіткі, аргументовані висновки.

3) Робота засвідчує достатню джерельну базу, що була використана у

дисертації. Ретельно і скурпульозно опрацьовані друковані та

рукописні джерела (усього 427 позицій), з них 105 рукописних 

одиниць, що зберігаються у державних та приватних архівах.



4) Достатньо повно й вичерпно опрацьовані наукові роботи в галузі 

фольклористики та суміжних дисциплінах, що засвідчується списком 

використаної літератури (1230 позицій, з них 88 -  іноземними 

мовами).

5) Дисертація є новим словом в українській та світовій фольклористиці в 

осмисленні особливостей перекодування екзистенційного досвіду 

людини в умовах історичних і соціальних катаклізмів у художній 

текст, що фіксує та транслює історичну пам’ять поколінь.

6) Продемонстровано продуктивність концептуального підходу у 

фольклористиці для аналізу як прозових, так і пісенних творів. 

Показано, що фольклорний матеріал групується навколо певних 

концептуальних полів.

7) Авторська методика укладеного мотивемно-мотивного покажчика 

може бути застосована до опрацювання фольклорних текстів (як 

поетичних, так і прозових) інших тематичних груп.

8) Автореферат достатньо вичерпно та ґрунтовно відображає основні 

положення та висновки роботи, її структуру, зміст розділів, апробацію 

наукового дослідження.

9) Основні положення і висновки дисертації достатньо повно викладені 

у наукових публікаціях -  монографії (47,7 ум. авт. арк.) та 52 статтях, 

надрукованих в Україні та за кордоном.

10) Участь дисертантки у численних конференціях в Україні та за 

кордоном (Польща, Швеція, Німеччина, Словаччина, Болгарія) 

засвідчують, що з її доробком ознайомлені як українські, так і 

зарубіжні колеги.

11) Додатки, які містять таблиці мотивем, покажчик мотивем і мотивів 

української соціально-побутової лірики, демонструють складові 

аналітичної лабораторії дослідниці з фольклорними творами; тексти з 

архівних джерел (у тому числі -  з архіву авторки), фото виконавців 

фольклору, зразки листів, рукописів засвідчують естетичний смак та 

дослідницьку ерудицію дисертантки.



12) Окреслено перспективу функціонально-текстуального аналізу як 

фундаменту для міждисциплінарних теоретико-дослідницьких 

проектів, що вивчають екзистенцію людини на тлі глобальних змін та 

війн XX століття.

Отже, можемо зробити висновок, що монографія Оксани Кузьменко 

«Драматичне буття людини в українському фольклорі: концептуальні форми 

вираження (період Першої та Другої світових воєн)» зріле, науково вартісне, 

актуальне дослідження, яке відкриває нову і вагому сторінку у царині 

українських фольклористичних студій. Робота своїм змістом і оформленням 

відповідає сучасним вимогам ДАК Міністерства освіти і науки України щодо 

докторських дисертацій.

Це дає підставу стверджувати, що авторка цієї праці, Кузьменко Оксана 

Мирославівна, заслуговує присудження їй наукового ступеня доктора 

філологічних наук за спеціальністю 10.01.07 -  фольклористика.

14 серпня 2020 р.

Доктор філологічних наук,

О. В. Лабащук



ВІДГУК

офіційного опонента Ярмоленко Н аталії М иколаївни  

про дисертацію  (монографію) Кузьменко Оксани М ирославівни  

«Драматичне буття людини в українському фольклорі: концептуальні 

форми вираження (період П ерш ої та Другої світових воєн)», 

подану на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук 

за спеціальністю 10„01.07 -  фольклористика

Актуальність теми дисертації (монографії). Багатовіковий драматизм, 

спричинений обставинами історичного життя української нації, упродовж віків 

залишається невід'ємною рисою національного мистецтва, в тому числі й 

новітнього, попри “ш ліфування” та “відсію вання” багатьох його творів 

політичними режимами. На сьогодні в українській фольклористиці наявні лише 

поодинокі праці, що не претендують на комплексне висвітлення драматизму 

вербального фольклору “червоного століття” . Тому спроба Кузьменко Оксани 

М ирославівни дослідити трагізм буття українців у перш ій половині XX ст. на 

основі фольклорних текстів є дійсно новаторською. На відміну від науково 

кон'юктурних видань радянського часу, дисертантка залучає до аналізу досі 

невідомі широкому загалу записи локальних чоловічих та жіночих новотворів 

про війни, стихійний народний опір, колективізацію, різножанрові 

фольклоризовані твори про виселення на Сибір, Голодомор, новітні жанри 

політичного, пісенні хроніки невільницько-таборового фольклору, 

перетекстівки й пісні літературного походження, спогади-меморати 

острабайтерів та дітей Другої світової війни, співанки-хроніки, історичні 

баладні пісні, фольклорну прозу воєнного часу тощо.

Уперше оприлюднена та узагальнена в монографії інформація є 

безперечним здобутком вітчизняної фольклористики й має свою дослідницьку 

перспективу. Вона суттєво збагачує наукову парадигму вивчення вербального 

коду сучасного фольклору, оскільки не лише розкриває процес відображення 

культурних травм у фольклор ’ лює знаково-стресові

і Відділ діловодства та архіву 
! Китшого національного університету



концепти новітнього фольклору. Відтак докторська праця Кузьменко Оксани, 

безперечно, важлива й актуальна.

Наукова новизна монографії не викликає сумніву. У роботі вперше 

систематизовано маловідомі твори з архівних джерел, періодики; сформовано 

мотивемний і мотивний покажчики соціально-побутової пісенності; виявлено, 

структуровано й проаналізовано базові фольклорні концепти першої половини 

XX ст.; комплексно досліджено поетику різножанрових усних творів. Важливо, 

що дисертантка зафіксувала ряд новотворів та з'ясувала їхні жанрові й 

мотивемно-мотивні характеристики.

П рактичне значення одержаних результатів полягає у можливості 

їхнього використання для подальшого осмислення цілісної народної картини 

світу XX ст. у фольклорних вербальних текстах та творах із ознаками 

фольклорності. Робота може використовуватися як взірець при дослідженні 

динаміки й варіативності фольклору та слугувати прикладом при укладенні 

фольклорних мотивемно-мотивних покажчиків. М онографічні матеріали 

знадобляться фольклористам і культурологам для проведення досліджень, 

написання навчальних підручників, посібників, при створенні навчальних 

програм та викладанні курсів із теорії, поетики, класичного й новітнього 

фольклору, спецкурсів і спецсемінарів із фольклористики.

Повнота викладення наукових положень, висновків га рекомендацій  

в опублікованих працях. Основні положення дисертації опубліковані в 

монографії (59,15 друк, арк.) та 52 статтях, з яких 2 1 - у  фахових виданнях із 

філологічних наук, 1 3 - у  зарубіжних виданнях, 1 8 - у  додаткових виданнях. 

Апробацію дисертації засвідчують матеріали 62 міжнародних, всеукраїнських 

наукових конференцій і симпозіумів.

Обсяг друкованих робіт та їх кількість відповідають вимогам МОН 

України щодо публікації основного змісту дисертації на здобуття наукового 

ступеня доктора філологічних наук. Зміст автореферату є ідентичним до змісту 

монографії і достатньо повно відображає основні положення дослідження.
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Аналіз змісту монографії. Аналізуючи теоретичний, концептуальний, 

власне описовий аспекти дисертаційної праці Оксани Кузьменко, можемо 

зробити такі висновки, передусім щодо позитивних характеристик праці:

Робота об'ємна, але композиційно й логічно вмотивована (вступ, шість 

розділів, висновки, список використаних джерел (значну частину яких 

становлять архівні матеріали), додатків. Обсяг основного тексту роботи —  596 

сторінок).

У вступі дисертантка цілком переконливо обґрунтувала особливості 

фольклору як динамічної системи культури, що акумулює досвід виживання 

людини в деструктуризованому ірраціональному світі. Визначаючи мету, 

Оксана М ирославівна чітко окреслила комплекс фольклорних концептів, що 

об'єктивізують досвід виживання, та намітила гіпотезу дослідження. Поставлені 

завдання дали змогу дослідниці не лише найдоцільніше з'ясувати названу групу 

концептів, а й принагідно вирішити низку побіжних проблем, не менш 

актуальних для фольклористики. Кузьменко Оксана визначила хронологічні та 

географічні межі дослідження, достатньо обгрунтовано виклала наукову 

новизну та практичну значимість отриманих результатів, навела дані про 

особистий внесок, публікації та апробацію наукових розробок.

Перший розділ дисертації (монографії) вповні розкриває стан наукового 

розроблення проблеми. Дисертантка ретельно ревізує різножанрові джерела 

усного й писемного фольклору та інших вербальних текстів із ознаками 

фольклорності часу П ерш ої та Другої світових воєн, “Великого терору” і 

Голодоморів, долучаючи власні записи історичного фольклору; із проблемно- 

хронологічного погляду розглядає історіографію дослідж ення фольклорної 

рецепції війни. Новаторським і схвальним є залучення до аналізу не лише 

класичних жанрів пісенного фольклору, а й усних наративів, сатиричних 

мініатюр анекдотичного походження, чуток, літературних нарисів, запозичень 

та перетекстівок російських солдатських пісень, епістолярію, віршованих 

листів, воєнної документалістики тощо.

“Ревізуючи” наукову історію дослідження фольклору перш ої половини



XX ст., Оксана М ирославівна цілком обгрунтовано виявляє її стадіальність і 

визначає три посутні етапи -— дорадянський світоглядний, радянський 

фейклорний і пострадянський міждисциплінарний. Добре, що дисертантка 

акцентує увагу на працях, що не були включені у фольклористичний дискурс, а 

також підсумовує все, що зроблено її попередниками в плані дослідження 

драматичного буття українців у контексті європейських тенденцій осмислення 

воєн. Цілком слушно дослідниця акцентує увагу на проблемах “людина у війні”, 

“жінка і війна” , “культура мучеництва” , “жертовна смерть” .

Детальному визначенню напряму наукового пошуку сприяє й другий, 

теоретико-методологічний, розділ роботи. Авторка здійснила огляд 

теоретичних напрацювань з проблеми відображення історії воєн у фольклорі; 

зіставила й узагальнила наявні дефініції терміну “фольклорний концепт” та 

запропонувала його власне визначення; гіпотетично намітила 12 типових 

фольклорних концептів війни; цілком переконливо сформувала їх у структурно- 

семантичні групи й подала модель їхнього опису; представила графічну модель 

загальноукраїнського досвіду драматичної екзистенції людини у XX ст.; 

виявила дослідницький хист в оцінці різних наукових підходів щодо створення 

мотивемно-мотивних покажчиків та цілком логічно обгрунтувала свою 

методику укладення мотивемно-мотивного покажчика, який послугував 

підгрунтям для виокремлення типових концептів. Оксана М ирославівна 

переконливо обгрунтовує правомірність використання терміну “епізод” та подає 

вичерпну класифікацію головних епізодів у композиції наративу. Це дає авторці 

ключ до пошуків інформаційної бази концептів, що кодують драматичне буття 

сучасника XX ст.

Досить вагомий третій розділ дослідження, присвячений концепту 

“війна” та долі вояка. Очевидним здобутком авторки є прагнення 

проаналізувати ключові події в хронології розгортання воєн, що становлять 

комплекс народних знань про війну. Такий підхід сприяв виокремленню 

традиційних та інноваційних фольклорних образів, а також кореляції їхніх 

взаємозв'язків. Дисертантка залучає до осмислення фольклорного концепту



багато алюзій із ф ілософських праць, суміжних жанрів художньої літератури та 

публіцистики. Продумана й чітко вибудувана композиція дослідження 

дозволила Оксані М ирославівні не лише не загубитися в надмірному обширі 

досліджуваного матеріалу, а й суттєво розширити набір ознак концепту “війна” . 

Цілком переконливим у роботі є використання слов'янської традиції, 

різножанрових фольклорних творів із багатьох регіонів України з тяжінням до 

західноукраїнської фольклорної традиції. Цілком прийнятним є запропоноване 

дисертанткою дослідження концепту “молитва” та висновок про високу 

релігійну культуру українських вояків. Оксана М ирославівна також 

систематизує й аналізує широкий масив теоретичних досліджень, пов'язаних із 

концептом “смерть” . Ц інним у роботі є опис нових конотацій образу смерті у 

фольклорі перш ої половини XX ст., таких, як невільницька смерть, тотальна 

голодна смерть, жертовна смерть-подвиг.

Оригінальним, на наш погляд, є четвертий розділ, присвячений опозиції 

“добро / зло” . Дослідження потребувало насамперед звернення до модерних 

конотацій образу ворога та з'ясування загальнофольклорного портрету 

покараного антагоніста. Цілком переконливими є уведення в семантичне поле 

концепту “ворог” образів ляха, мадяра, німця, москаля та твердження про 

зовнішніх, внутріш ніх і амбівалентних антагоністів. Дисертантка цілком 

переконливо доводить, що концепт “ворог” у фольклорі ХХ-ХХІ ст. набув 

складніших та багаторівневих конотацій. Науково вивіреним і цікавим у роботі 

є аналіз концепту “мати” , що має семантичні конотації матері-страдниці. 

Новаторською є авторська концепція модерної функції образу матері як 

“оборонительки краю ”, яка заступила семантику “оборонительки життя” 

(с. 393).

У п'ятому розділі роботи Оксана Кузьменко зосереджує увагу на жіночій 

недолі та особливостях астенічних людських емоцій. На конкретних прикладах 

дисертантка обгрунтовує твердження, що образ туги у фольклорній свідомості 

XX ст. зумовлений передачею досвіду про світові війни та є поетичним 

відображенням адаптації героя в чужому просторі. Не викликає заперечення й



умотивоване виокремлення авторкою концептуальної пари “сум - радість”, а 

також висновок про тривожний внутрішній стан героїв пісенності як 

відображення загального народного пригнічення, викликаного політичними 

невдачами на дорозі розбудови української державності. У дослідженні 

обгрунтовано й положення про те, що в національних споминах смуток має 

більше значення, а радість лише підкреслює контраст та драматизм почуттів 

головних героїв. Теоретично вивіреним є твердження про психологічну 

дихотомію “відвага / страх” , продуктивну в українському історичному 

фольклорі нового часу, зокрема в повстанському циклі.

У шостому розділі дисертантка обрала для наукового аналізу просторові 

концепти. Авторка аналізує взаємодію “закритого” простору або “своєї 

сторони” й “відкритого”, або “чужої сторони” . Вона влучно відмічає 

возвеличення традиційної селянської хати, а також церкви та ширшого 

просторового образу - “села”, що слугує епіцентром та визначає траєкторію 

руху персонажів. Переконливим є висновок, що трагічна втрата дому в 

українському фольклорі відображає найяскравіші моменти людської драми. 

Вагомо, що дослідження концептів “могила” та “Україна” підкріплюється 

численними прикладами з героїчного епосу, власноруч записаних авторкою 

оповідей про стрілецькі кургани, повстанських пісень, новітніх гаївок 

соціально-політичного змісту тощо. Сильним і доказовим є твердження, що 

образ хреста, попри архаїчну семантику, починає втілювати ідею воскресіння 

національної свободи (С. 566). Драматичним пафосом пронизане з'ясування 

концепту “Україна” . Дослідниця справедливо зауважує, що фольклорний образ 

України-держави зіставляється з архетипом матері, нещ асної і безталанної, 

невільниці, воля якої здобувається у боротьбі.

Пронизаний оптимістичним пафосом традиційний образ слави та ідея 

оживлення, воскресіння України логічно завершує дослідження, а підсумковий 

розділ “Висновки” стисло, але точно підсумовує попередні розділи. Висновки 

дисертації є ґрунтовними і переконливими, вони повною мірою віддзеркалюють 

основні результати та відповідають поставленим завданням.



Отже, рецензована монографія є системним дослідженням фольклорного 

відображення драматичного буття людини у період Перш ої та Другої світових 

воєн. Завдяки копіткій, скрупульозній праці Оксані Кузьменко вдалося 

здійснити вартісне, глибоке дослідження. Водночас необхідно сказати й про те, 

що вартує уточнення чи пояснення під час захисту:

® У схемі семіотичної моделі (на с. 195) серед персонажних концептів 

наявний образ ворога але відсутній основний бінарно протилежний 

концепт —  вояк (герой, солдат). На наш погляд, частка світлих 

(позитивних) концептів у дослідженні замала, невже оптимізм —  ознака 

лише радянських фейклорних творів?

® Чи не варто було б застосувати при дослідженні концептів тендерний 

підхід? Наприклад, авторка простежує суто жіночі жертовні відповідники 

концепту “війна” - біда, страх, розлука, самотність тощ о (с. 270). Чи 

можна було долучити до переліку відповідників концепту “війна” такі 

чоловічі маскулінні відповідники, як перемога/поразка, помста, подвиг, 

сила, витримка, хитрість, мужність тощо?

® Дисертантка справедливо позиціонує страх як концепт найбільш ої 

семантичної напруги, але параграф 5.3., як вона сама зауважує, далеко не 

вичерпаний. Н а наш погляд, міфологему страху можна було б розглядати 

невідривно від моделей його подолання, зокрема, таких концептів, як 

сміливість, сміх (прагматика чарівної казки і страш илок полягає не в 

тому, щоб налякати, як зазначено на с. 478, а в тому, щоб ініціювати, 

навчити не підкорятися страху, переборювати його). Рецепти подолання 

страху у фольклорі відомі з міфологічних часів. У релігійному мисленні 

страх продуктивний на нижчих рівнях свідомості, далі у процесі 

духовного зростання особистості й колективу він починає замінюватися 

нормами сорому, а потім совісті. Якщо християнство культивує страх, 

підсилюючи його почуттям вини й гріха (с. 476), то, наприклад, близькі 

українцям ведичні знання розцінюють страх як поразку. Тому я б, 

наприклад, не говорила про “культуру страху” , а тим паче проігнорувала б



цитату О.Гнатюк про “страх як форму протиставлення людини 

тотальному злу” (с. 477). Не варто, на мій погляд, зводити в одну лінію 

страх жінки і страх воїна. Уже західноєвропейський епос раннього 

середньовіччя, що мав значний вплив на український фольклор, навчав 

воїна-вікінга (варяга) бути сміливим і лукавим хижаком і не боятися битв, 

бо тільки дурень боїться зустрітися зі смертю і не знає, що нікуди від неї 

не дінеться в старості (“Еда”), а родові саги повчали, що сміливість, 

шаленість, несамовитість, оскаженіння, незалежна поведінка воїнів є 

запорукою перемоги. Віра героїв зрілого середньовіччя в реінкарнацію 

анулювала страх смерті і воїн дбав лише про славу (билини й думи) чи 

про те, “аби пісень про нас не склали кривдних” (“Пісня про Роланда”). 

Варто було б простежити, чи реалізувалися ці моделі у фольклорі початку 

XX ст.?

Оксана М ирославівна продемонструвала послідовний та систематичний 

характер викладу думки, ґрунтовне опрацювання поруш ених теоретичних 

проблем, але у роботі мають місце й окремі недогляди чи неконцептуальні 

огріхи, зокрема:

« генезу концепту “війна” дисертантка виводить із рекрутських та 

солдатських пісень, історичних переказів, легенд (с. 238), козацького 

епосу (с. 241-242), а можна було б згадати й давніш і часи —  билини, 

“Слово про похід Ігоря” . Доказово виглядає положення про те, що 

семантичне поле концепту «неволя» сформувалося на ґрунті давньої 

народної традиції, одначе варто було б простежити це формування 

насамперед у циклі невільницьких дум, а вже потім у рекрутських та 

жовнірських піснях.

® Аналізуючи образ кулі через порівняння холодної й вогнепальної зброї ( 

с. 257), докторантка звертається до соціально-побутових та історичних 

балад (зокрема, “Бондарівна”), а тут доречніше було б говорити про образ 

гострої шаблі в козацькій пісенності. Новочасна пісенність зберегла і 

билинні мотиви “ясної зброї” , і козацьку символіку крові, як ріки.



Порівнюючи війну зі жнивами, досліджуючи міфологему крові-вина 

(с. 266), окрім календарно-обрядової пісенності, можна було б згадати й 

уже назване “Слово...” , до якого дослідниця апелює при розгляді 

мотивеми “туга”, цитуючи В. Перетца(с. 439).

© На с. 374 авторка говорить про страшні муки і терпіння як нові формули, 

що закріпилися в українській фольклорній традиції середини XX ст. Смію 

заперечити, що це традиційні формули українського фольклору. Мотиви 

муки й терпіння простежуються в біблійних колядках (образ Христа), 

козацьких піснях (образи Михая, М орозенка) тощо.

© Дисертантка констатує, що “Усні твори про Голодомор увели у 

фольклорну традицію  нові чи ускладнені когнітивні моделі 

концептуального образу матері, що представляють ш ироку семантичну 

градацію від “позитивного” до “негативного” : трудівниця —

годувальниця —  охоронниця сім'ї —  рятувальниця життя дитини —  

учителька —  божевільна —  людоїдка —  убивця” (с. 436). Зауважу, що 

негативна конотація образу матері (як і позитивна) не нові. Це прадавні 

міфологеми, що позиціонують животворну і руйнівну силу природи. Мати 

в негативній конотації —  первісні води і бездна страху, хаос і темінь (у 

шумерів - богиня Намі, в індійській міфології —  богиня Калі тощо). У 

світовому фольклорі вказана міфологема реалізується як мати-відьма чи 

проявляється як бінарні опозиції “мати / мачуха” .

© На нашу думку, цілком справедливим у шостому розділі є твердження, що 

функція “зруйнування” типологічно близька із мотивами розритої 

стрілецької могили, але зауважимо, що походження цього мотиву також 

значно давніш е міжвоєнного часу (с .5 18).

Вищезазначені запитання-побажання ніяк не применшують наукового 

значення дослідження, а є всього лише запрошенням до дискусії.

За рівнем виконання (за вірогідністю, самостійністю, актуальністю і 

новизною здобутків дослідження) рецензована монографія Кузьменко Оксани 

витримує всі критерії вимог, що їх ставлять перед докторськими працями.
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Засвідчуємо, що подана до захисту дисертація (монографія) “Драматичне буття 

людини в українському фольклорі: концептуальні форми вираження (період 

Перш ої та Другої світових воєн)” є науково вагомим дослідженням, а його 

авторка —  Кузьменко Оксана М ирославівна —  заслуговує присудження їй 

наукового ступеня доктора філологічних наук зі спеціальності 10.01.07 -  

фольклористика.
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