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ВІДГУК
офіційного опонента, доктора філологічних наук, доцента 

Ленської Світлани Василівни про дисертаційне дослідження у вигляді 
монографії Супруна Володимира Миколайовича «Аксіологічна 

концептосфера жіночої прози української діаспори середини XX століття», 
подане на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук

Серед численних ідеологічних та методологічних стратегій сучасного 

літературознавства помітне місце посідають Тендерні студії. Сформовані 

наприкінці XX століття на перетині феміністичної критики, 

постструктуралістських і деконструктивістських концепцій, психоаналізу та 

екзистенціалізму, вони впевнено розвивалися у площинах соціології та 

культурології. Упродовж XX століття склалися дві ніколи феміністичного 

спрямування -  французька, філософсько-теоретична, репрезентована іменами 

Сімони де Бовуар, Юлії Крістевої, Люсі Іригаре, Елен Сіксу, та 

американська, поетикально-історична, представлена працями Елейн 

Шовалтер, Сьюзен Губар, Сандри Гілберт та ін. Українське 

літературознавство не залишилось на марґінесах світового інтелектуального 

поступу, тож з початку 1990-х років серед полівекторних стратегій та 

методологічних матриць своє місце відвоювала і феміністична критика. 

Тендерні дослідження Соломії Павличко, Тамари Гундорової, Ніли 

Зборовської, Віри Агеєвої заклали підвалини вітчизняного феміністично- 

критичного дискурсу, що нині активно доповнюється й розширюється.

Хоча поняття фемінного / маскулінного неодноразово розглядалися в 

сучасному соціокультурному просторі у найрізноманітніших ракурсах і 

контекстах, поняття «жіноча проза» наразі залишається дискусійним, хоча 

упродовж останніх трьох десятиліть з’явилося чимало різножанрових праць, 

спрямованих на його конетитуалізацію. Відтак монографія Володимира 

Супруна вносить певний вклад у наукову розробку цього питання. Об’єкт 

дослідження -  українська еміграційна проза XX століття -  досі ще не

зі спеціальності 10.01.01 -  українська література

розглядалася під кутом

і щ ді; діж ведена та архіву і 
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прози. Тож



актуальність і наукова новизна роботи видаються незаперечними та 

викликають жвавий інтерес у читача.

Мета роботи -  «комплексне аналітико-синтетичне дослідження 

аксіологічної матриці в жіночій прозі української діаспори 40-60-х років XX 

століття» (с. 9) -  втілена у чітко продуманій системі завдань, що успішно 

реалізовані в структурі й змісті монографії.

У вступі лаконічно й водночас вичерпно висвітлені всі засадничі 

моменти дослідження -  обґрунтована актуальність і важливість порушеної 

наукової проблеми, сформульовані мета й завдання роботи, окреслена 

методологічна база, визначені наукова новизна та практичне значення.

Монографія має традиційну структуру: основна частина роботи 

міститься в чотирьох розділах, що супроводжуються вступом, висновками і 

списком використаної літератури.

У чотирьох підрозділах першого розділу «Теоретико-методологічні 

засади вивчення концептуального простору жіночої прози» Володимир 

Супрун стисло подає системний виклад «жіночого питання в соціокультурній 

матриці цивілізації» (с. 12-33), виокремлює жіночу прозу в українській 

діаспорній прозі, зосереджується на «понятті концепта в літературознавчому 

дискурсі» (с. 45-56) та окреслює аксіологічну парадигму в літературі. Звісно, 

кожна із зазначених наукових проблем є надто широкою і складною, аби в 

межах окремого дослідження, навіть найобсяжнішого, вичерпно та повно їх 

вирішити, але дисертант послідовно й лаконічно визначив основні віхи та 

сутнісне наповнення всіх цих питань. Наприклад, у першому підрозділі 

«Жіноче питання в соціокультурній матриці цивілізації» він простежує 

динаміку зміни ґендерної ролі жінки, починаючи від античності і 

завершуючи феміністичним рухом ХІХ-ХХ століть.

У підрозділі 1.2. «Феномен жіночої прози української діаспори» 

слушно зауважує про термінологічну неусталеність і розмитість поняття 

«жіноча проза» (с. 38), пропонує власну чотирикомпонентну структурну 

схему цього поняття. Аргументація дисертанта не викликає застережень,
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відбиває його концептуальний погляд на наукову проблему, що, на мою 

думку, заслуговує схвалення. Однак цей підрозділ викликав зустрічні 

розмисли: автор монографії, називаючи у першому розділі плеяду

інонаціональних та українських письменниць та слушно пов’язуючи 

виникнення специфічного феномена діаспорної літератури з добою 

розстріляного відродження, чомусь уникає згадок про таких оригінальних 

жінок-мисткинь, як Марія Галич, Наталя Романович-Ткаченко, Наталя 

Забіла, Галина Орлівна, Олександра Свекла, Варвара Чередниченко, 

Катерина Перелісна, дружина Сергія Пштапенка Тетяна Кардиналовська, 

Надія Суровцова, Ольга Чабан та інші. Звісно, кількісно та подеколи й якісно 

їхній творчий доробок поступається «чоловічому», але ці письменниці 

належать до одного покоління із розглядуваними авторками з діаспори, тож 

зіставлення, бодай побіжне, поглибило би роботу і розширило контекст. Тим 

паче, що упродовж 1924-1931 років у Харкові виходив двотижневик 

«Селянка України», де друкувалися переважно молоді письменниці, а твори, 

уміщені в ньому, промовисто демонструють аксіологічний простір жіночої 

прози.

Духовні цінності штучно знищеного розстріляного відродження 

зберегли й художньо продовжили митці в екзилі. Нерозривний зв’язок 

поколінь, тяглість морально-етичних традицій, проблему національної 

ідентичності -  всі ці ціннісні концепти блискуче втілили у своїй творчості 

письменники діаспори, зокрема й жінки. Вдалим й інтелектуально та 

емоційно насиченим є другий розділ роботи «Концепт «Батьківщина» як 

корелят «втраченого раю» в епічному жіночому письмі». Імпонує 

майстерне і глибоке володіння матеріалом автора дослідження, його особисте 

ставлення до складних і неоднозначних проблем, пов’язаних із поняттям- 

концептом Батьківщини у діаспорній літературі. Якщо у першому розділі 

Володимир Супрун виступає дещо скуто, що зумовлено, на мій погляд, 

прагненням стисло охопити надінироке поле теоретичних проблем, то у 

наступних розділах монографії він натхненно, глибоко аналітично, емоційно-



захоплено (наскільки це дозволяє науковий стиль) аналізує значну кількість 

художніх творів, переконливо доводить ціннісну значущість поняття 

батьківщини для людей, що її втратили. У цьому сенсі проза Галини Журби, 

Софії Парфанович, Олени Звичайної, Людмили Коваленко, Ольги Мак є 

промовистою і важливою. Позитивним моментом є аналіз семантичних 

нюансів художнього втілення концепту батьківщини, зокрема релігійних, 

питань національної ідентичності тощо.

Власне літературознавчий аналіз усіх текстів не викликає жодних 

застережень, навпаки, Володимир Супрун вільно володіє матеріалом, 

порівнює аналізовані твори з іншими зразками вітчизняної епіки, як 

класичного періоду (І. Франка, М. Коцюбинського, В. Стефаника, 

Г. Хоткевича та ін.), так і з літературою XX століття (М. Хвильового, 

О. Довженка, В. Близнеця, В. Симоненка та ін.), вдало й аргументовано 

вибудовує синхронно-діахронні зв’язки між авторами й творами. Усе це, 

безперечно, свідчить на користь дослідника.

Спостереження й аналітичні розмисли підтверджуються вдало 

дібраними цитатами з художніх текстів. Продовжуючи думку дисертанта, 

можна додати, що до проаналізованої у п. 2.1. повісті Галини Журби 

«Далекий світ» концептуально близькими є твори Докії Гуменної. 

Зображення батьківщини як втраченого раю притаманне, наприклад, новелам 

«Куркульська вілія» і «Поклонник зорі мудрих» (щоправда, перший твір 

згадано у монографії на с. 203-204, але в іншому контексті).

Однією з найталановитіших письменниць діаспори є Олена Звичайна 

(справжнє прізвище Дельгівська-Джуль). Тож з особливим зацікавленням я 

читала розділи монографії Володимира Супруна, присвячені цій мисткині 

(підрозділи 2.2, 2.3 і 4.1). Автор створює власний інтерпретаційний простір, 

вільно володіє художнім матеріалом, робить посутні узагальнення щодо 

функціонування окремих концептів в аксіологічній парадигмі діаспорної 

літератури.
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Одним із незаперечних позитивних моментів роботи є те, що дисертант 

уводить у широкий науковий обіг маловідомі твори Дарії Ярославської, Лесі 

Лисак, Іванни Чорнобривець, Ярослави Острук та багатьох інших забутих 

мисткинь, які довгий час залишалися на маргінесах, а тепер повернулися в 

широкий контекст вітчизняного письменства. Наприклад, цікавим і 

змістовним є аналіз оповідання «Мозаїка» Докії Гуменної, нарисів «Крізь 

вікно» й «Лист звідтіля» Лесі Лисак, повісті Олександри Шпак «До Канади» 

та інших.

Доречним, на мій погляд, є виокремлення підрозділу 2.5 «Віра в Бога 

як ідейно-аксіологічна константа концепту «Батьківщина»», оскільки 

релігійні почуття мисткинь в екзилі є справді концептуальними у 

сформованому ними художньо-ціннісному світі. Важливі для кожної 

особистості моральний імператив та етнонаціональні особливості, втілені у 

релігійних віруваннях українців у діаспорі, різко протиставлені атеїстичному 

середовищу тоталітарної держави. У проаналізованих Володимиром 

Супруном творах Лесі Храпливої (новела «Дзвони»), Ярослави Острук 

(повість «Хуртовина гряде»), Лесі Лисак (нарис «День перед заходом сонця») 

та інших відбиваються світоглядні та екзистенційні проблеми, важливі для 

кожної особистості. Повністю погоджуюсь із аксіологічною класифікацією 

концепту віри в діаспорній жіночій прозі, що включає такі значення: 1) «віра 

як каталізатор боротьби за свободу Батьківщини», 2) «...як антидот до 

совєтської репресивної машини», 3) «... як дисиміляційний чинник в умовах 

етнодисперності нації»; 4) «... як генетичний фактор тяглості поколінь»; 5) 

«... як комунікативна модель спілкування між «материковою» й діаспорною 

частинами України для пошуку національних духовних констант» (с. 150— 

164). Кожен пункт підтверджений переконливими, вдало дібраними 

прикладами і не викликає застережень.

Третій розділ монографії «Концепт «жінка» як об’єкт самопізнання 

фемінного світу» тісно пов’язаний із традиційними тендерними ролями 

жінки в соціумі -  матері, дружини, берегині сім’ї, продовжувачки роду. У
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чотирьох підрозділах послідовно розкрито художню реалізацію цих функцій 

у діаспорній літературі, а також акцентовано на аксіологічних домінантах 

фемінного контексту. Цікаво читати класифікацію «Ключові параметри 

літературного функціонування концепту «жінка»» (с. 183), адже створена ця 

схема чоловіком. Повністю підтримую включення до схеми психологічних та 

соціально-статусних параметрів. Спонукає до дискусії перша група. 

Другорядним, як на мене, і неконцептуальним є виділення «зовнішньо- 

фізіологічних чинників (вік, постава, фізіогномічний портрет)» (с. 183). Як не 

згадати «Тридцятилітню жінку» Оноре де Бальзака або «тургенєвську 

дівчину»? Але чи впливають вік і зовнішня привабливість на соціальну роль 

чи успіх жінки? Тим паче на аксіологічну проблематику творів? От, 

наприклад, в чому має переконати цитована у монографії новела Іванни 

Чорнобривець «Хрестик»? Так, морально-етичний конфлікт реалізується 

через зображення одинадцятирічної Маньки. Але тоді можна згадати й 

пронизливі, емоційно-експресивні новели «Сміх божевільної» та «Бабуня» 

Зосима Дончука. Щоправда, ці твори написані рукою чоловіка.

Але слід відмітити, що третій розділ насичений згадками і відсилками 

до маловідомих широкому загалові творів, які, однак, мають цінність для 

філолога. Володимир Супрун детально проаналізував окремі оповідання 

Марії Струтинської, Олени Звичайної, Іванни Чорнобривець.

Найважливіша роль жінки -  материнство -  детально виписана й 

проілюстрована у підрозділі 3.2. Концепт материнства розглядається у 

широкому контексті та розглядається в амбівалентній емоційно-етичній 

амплітуді: це і радість народження дитини («Благословенна ніч» Софії 

Парфанович), і горе втрати («Під чорним небом» Мирослави Ласовської, 

«Оля» Ярослави Острук). Оригінальністю змісту й форми позначене 

оповідання Докії Гуменної «Чотири сонця», винесене в заголовок 

однойменної збірки. Навіть материнство крізь призму сприйняття 

анімалістичного образу корови Махи детально і вдумливо проаналізоване у 

монографії.
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Особлива тема діаспорної літератури -  це етичне і психологічне 

моделювання / переживання трагедії Голодомору. Тож доречним та 

важливим вважаємо включення в роботу творів Іванни Чорнобривець зі 

збірки «З потоку життя». Володимир Супрун використовує аналітичний 

потенціал методу «повільного читання», що дозволило йому глибоко 

розкрити зміст творів, розглянути їх у порівнянні з класичною традицією та в 

широкому контексті. На прикладі повістей Ярослави Острук «Оля» й 

«Родина Ґольдів» розкрито аксіологічну парадигму реалізації «архетипного 

образу сім’ї / родини» (с. 231-253).

Перша асоціація, що спадає на думку, коли вимовляється слово 

«жінка» -  це «кохання», бо саме воно зв’язує всі гуманістичні концепти, 

виплекані людством упродовж тисячоліть, воєдино. Любов -  не лише 

почуття, що вивищує та окрилює людину в житті, а й одна із засадничих 

основ християнства. Тож логічним і виправданим, на мій погляд, є розгляд 

концепту «любов / кохання» у завершальній частині роботи (розділ 4 

«Концепт «любов / кохання» в аксіологічних координатах жіночої 

белетристики»). Відразу згадується відоме висловлення В. Винниченка про 

ці поняття, як про цвіт і плід. Але тексти, на прикладі яких розгортає свої 

аналітичні розмисли Володимир Супрун, далекі від романтичних. Хочу 

відзначити розмаїття семантико-психологічних та морально-етичних нюансів 

у художній реалізації концепту любові, які помітив і системно дослідив 

дисертант. Одним із кращих у роботі, на мій погляд, є підрозділ 4.1, 

присвячений романові Олени Звичайної «Страх». Це двотомне епічне 

полотно розгортає моторошне епічне полотно доби «єжовщини» -  доби, 

однією з жертв якої стала родина письменниці. Можна говорити про 

автобіографічність сюжетних колізій та образів головних героїв, адже 

чоловік Олени Звичайної, Михайло Джуль (псевдонім Михайло Млаковий), 

зазнав переслідувань (одинадцять арештів) і п ’ятирічного заслання на 

Колиму. Родина втратила єдиного сина. Тому в 1943 році подружжя 

емігрувало до Німеччини, а згодом до США.
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Романи «Страх» і «Ворог народу» -  це пронизливі й високохудожні 

твори з відвертим антитоталітарним спрямуванням. Тож знайти кохання у 

задушливому середовищі всезагального підступу, зради, наруги над людьми 

дуже важко, але саме любов залишається єдиним порятунком для героїв у 

нелюдських умовах. Дисертант переконливо довів цю думку, детально 

проаналізувавши перший твір. Цікаво, чому автор не розглянув другий, але 

це лише ремарка, що ніяк не применшує цінність проведеного дослідження.

Сповненими тонкими спостереженнями над художніми текстами 

Мирослави Ласовської, Ярослави Острук, Марії Цуканової, Олександри 

Шпак, Докії Гуменної, Олени Звичайної, Іванни Чорнобривець є наступні 

частини 4 розділу роботи. Володимир Супрун не оминув увагою й 

екзистенційний вимір концепту любові, висвітлений у п.4.4 і реалізований у 

мотиві самотності. Матеріалом для розмислів дисертанта стали маловідомі, 

але, безперечно, цікаві тексти Марії Струтинської, Марії Цуканової та інших.

Однією з особливостей роботи є те, що другий, третій і четвертий 

розділи завершуються однаково: «сенсорно-перцептивна репрезентація

концепту...» (с. 165, 253, 343), що доповнюють й увиразнюють попередні 

розмисли дисертанта крізь призму сенсорики, чуттєво-настроєвого, 

емоційного начала та їх утілення в текстах. З допомогою колористичних, 

візуальних та інших чуттєвих деталей визначається специфіка втілення того 

чи іншого концепту в діаспорній жіночій прозі. Загалом жанрова палітра 

залучених у монографії творів включає всі жанри епосу (нариси, новели, 

оповідання, повісті, романи).

Відмітивши низку позитивних сторін у дослідженні, як і кожна наукова 

робота, праця Володимира Супруна викликає кілька зустрічних розмислів, 

покликає до обговорення дискусійних моментів:

1) у теоретичному розділі, що містить загальний огляд 

інонаціонального і вітчизняного розвитку феміністичного руху та 

феміністичної критики зокрема, згадано письменниць зламу століть 

(О. Кобилянську, Лесю Українку, Н. Кобринську), а потім сучасних
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(Л. Костенко, Т. Зарівна, М. Матіос та інших), але відсутні імена 

мисткинь доби розстріляного відродження, які, поза всяким 

сумнівом, також зробили внесок у розвій вітчизняного письменства. 

Хотілося б дізнатися думку шановного дисертанта з цього приводу.

2) На вміщеній на с. 183 схемі, що ілюструє концепт «жінки», першу 

групу параметрів складають «зовнішньо-фізіологічні параметри». 

Отже, постає питання: яким чином, на думку дисертанта, портретна 

характеристика фемінних образів розкриває аксіологічну парадигму 

твору? (Молодість і врода ототожнюються з ідеалом, а старість і 

фізичні вади маркують негатив?).

3) Питання, що виникає після прочитання всієї роботи: які, власне, 

відмінності вбачає дисертант між чоловічою і жіночою прозою в 

ціннісному аспекті? Концепти, проаналізовані у роботі, є 

загальнолітературними чи притаманні саме жіночому дискурсові?

Проте ці питання аж ніяк не применшують значення зробленого в 

дослідженні. Захоплення автора темою відчувається в легкості і жвавості 

стилю, у широті асоціацій, виражених у принагідних репліках, побіжних 

нотатках. Термінологічна «густота» тексту не заважає сприйняттю думки 

автора, не відволікає від аргументації тієї чи іншої тези. Дисертант 

послідовно переходить від одного концепту до іншого, добираючи 

переконливі приклади. Кожний розділ завершується лаконічними 

проміжними висновками, а наприкінці подані стрункі, виважені загальні 

висновки, що не викликають заперечень.

До позитивних сторін монографії Володимира Супруна слід віднести 

те, що до наукового обігу введено значну кількість маловідомих творів 

забутих письменниць української діаспори, що розширюють уявлення про 

змістовий, жанровий і стильовий діапазон вітчизняної белетристики.

Дисертаційна робота належним чином апробована на наукових 

конференціях та в наукових публікаціях. Окрім монографії, основні 

теоретичні та історико-літературознавчі положення викладені у 24 статтях у
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фахових виданнях України та індексованих у наукометричних базах, п’ять 

статей -  у зарубіжних часописах, а також 17 додаткових. Текст монографії, 

список використаних джерел, автореферат роботи оформлені належним 

чином і не викликають зауважень.

Отже, монографія Володимира Су пру на вирішує важливу й актуальну 

наукову проблему, має незаперечне історико-літературне значення. 

Теоретичні узагальнення, здійснені в ній, роблять суттєвий внесок у 

вирішення дискусійних проблем сучасного літературознавства загалом і 

феміністичної критики зокрема.

Докторська дисертація у формі монографії «Аксіологічна 

концептосфера жіночої прози української діаспори середини XX століття» є 

завершеним, самостійним дослідженням, присвяченим важливій та 

актуальній темі. Робота виконана на високому науковому рівні, повністю 

відповідає вимогам п.п. 9,10,11,12,13 «Порядку присудження наукових 

ступенів», затвердженого постановою КМУ № 567 від 24.07.2013 р. (зі 

змінами, внесеними згідно з Постановами КМУ № 656 від 19.08.2015 р., № 

1159 від 30.12.2015 р. та № 567 від 27.07.2016 р.), а її автор, Володимир 

Миколайович Супрун, заслуговує на присудження йому наукового ступеня 

доктора філологічних наук зі спеціальності 10.01.01 -  українська література.

Офіційний опонент -  
доктор філологічних наук, доцент, 
доцент кафедри української літератури 
Полтавського національного педагогічного
університету імені В.Г. Короленка С.В. Ленська



ВІДГУК
офіційного опонента на дисертаційне дослідження В.М.Супруна

“Аксіологічна концептосфера жіночої прози української діаспори середини 
XX ст.”, подане до здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук зі 

спеціальності 10.01.01 -  українська література

Актуальність дисертаційного дослідження у формі монографії обсягом 

415 с. Володимира Супруна (досі науковець позитивно зарекомендував себе 

монографією про творчість діаспорного прозаїка Миколи Понеділка) 

опосередковано підтверджується зрослою в останні десятиліття увагою 

вітчизняного літературознавства до проблеми аксіологічних вартостей 

красної словесності, своєрідності жіночого письма з його неповторним 

художнім світом. їм присвячено низку поважних робіт -  як 

традиціоналістського типу, так і феміністично-ґендерного профілю (зокрема, 

дисертації А.Ільків, Л.Томчук, С.Барабаш, Т.Тебешевської-Качак, 

Л.Горболіс, Г.Іллєвої, С.Філоненко, Г.Маковей, І. Констанкевич, Н.Білоус, 

Г.Рижкової, Т.Ткаченко, Х.Стельмах, Т.Ткаченко, Ю.Кушнерюк і ін.). При 

жвавій зацікавленості учених Володимир Су пру н знайшов оригінальний 

предмет дослідження: аксіологічну концептосферу «дамської» (В.Сварог) 

прози української еміграції середини XX ст. У результаті автор успішно 

заповнив наукову лакуну, створивши перше у вітчизняній філології 

спеціальне, з інтердисциплінарним елементом, репрезентативне дослідження 

ціннісних матриць творчості грона діаспорних письменниць принаймні двох 

поколінь.

Вдячним його матеріалом стали різножанрові твори недостатньо ще 

знаних на батьківщині (чи й невідомих) літераторок, як реномованих, так і 

належно досі не поцінованих. Мова про О.Драгоманову, Г.Журбу, 

Д.Гуменну, О.Керч, Л.Коваленко, М.Ласовську, О.Храпливу, О. Звичайну, 

С.Парфанович, О.Мак, Я.Острук, Д.Ярославську, Л.Лисак, І.Чорнобривець,



М.Струтинську, М.Цуканову, О.Шпак, О.Василеву, О.Горянку та інших, 

усього понад двадцять письменниць.

Шкода лише, що ці «інші» на с.6 монографії не названі, а у книжці 

немає алфавітного покажчика, що спростило б пошук імен. У зв'язку з цим 

одразу висловимо принагідний закид щодо відсутності обґрунтування у 

вступі монографії критеріїв відбору персоналій. Чому, наприклад, до 

оперативного поля роботи не потрапили такі, не менш варті уваги, прозаїки- 

жінки, як Е.Андієвська, О.Вітошинська, О.Цегельська, М.Струтинська, 

М.Тарновська, У.Любович (перелік можна продовжити; пов'язуємо цю 

прогалину головним чином із браком необхідних видань в Україні та 

недоступністю багатьох рукописних джерел)? А проза згаданих авторок 

могла б доповнити аналіз концепту «Батьківщина» художніми значеннями і 

вартостями історії України не тільки новітньої доби (Вітошинська), збагатити 

аксіологічні концепти праці (Тарновська), переживань молоді (Цегельська), 

дискурси сюрреалістичного пошуку істини крізь інтелектуальну візію 

Всесвіту (Андієвська) чи й письмо публіцистичної репортажності (Любович, 

Струтинська).

Схвалення, як на нашу думку, заслуговує вже те, що літературні 

джерела осмислено не у дусі скрайнього тендеру та феміністичної нової 

критики, як практикують деякі сучасні філологині, а з літературознавчої 

рафінованої позиції визнання письменницької «жіночої рації», опозиції й 

антиномії, проте й збіжностей «чоловіче -  жіноче» у таких семіотичних 

константах, як, наприклад, Україна. Застосований В.М.Супруном варіант 

ціннісно-функціонального підходу дозволив автентично декодувати жіночий 

особливий олітературений pointe of view, що об'єктивно доповнює однобоку 

в деяких питаннях чоловічу рацію. Вже це укупі з сумлінним аналітико- 

синтетичним вивченням об'єкта визначило наукову новизну поціновуваної 

роботи. Переконливості пропонованій систематизації матеріалу у цілісному 

синтетичному дослідженні маркантного літературного явища -  українського



жіночого прозописьма у його ціннісних ідеино-естетичних маркерах -  надає 

вже продумана структура докторської монографії. Структурно необхідний 

теоретичний розділ, присвячений засадам вивчення концептопростору 

жіночої прози, змінюють три наступні. їх центровано довкруг тріади 

основних, належно широко потлумачених концептів емігрантської епіки -  

втраченої Батьківщини, жінки (утім матері) та кохання/ любові. Ці виявлені 

впродовж 40-60-х рр. минулого століття особливості жіночої мистецької 

аксіології вимушених емігранток іще не були предметом спеціального 

дослідження.

Монографія-дисертація В.М.Супруна, гадаємо, є однією з тих праць, 

що посприяють комплексному вирішенню проблеми функціонування у 

всьому понад тисячолітньому вкраїнському письменстві іманентно йому 

властивих непроминальних цінностей духа, що їх свого часу відчув і визнав 

іще норвезький нобеліянт Б.Бйорнстерне-Бйорнсон. Підстави для цього дає 

таке ствердження: рецензована праця актуальна, оригінальна, солідно 

продумана і густо «заселена» назагал переконливо потрактованими 

літературними артефактами. Дослідження вирішує важливу наукову 

проблему, охоплює широке коло літературних постатей і явищ, є вагомою 

науковою студією, яка виграє завдяки інтердисциплінарним паралелям із 

психологією і педагогікою, соціологією, лінгвістикою та спонукає до 

дискусії.

У теоретичному плані робота спирається на авторитетні праці

В.Агеєвої, О.Астаф'єва, М.Гнатюк, Л.Грицик, Т.Гундорової, Ю.Коваліва, 

Т.Мейзерської, А.Ткаченка та цілої низки інших сучасних дослідників, котрі 

уформували методологічну базу концептуальних проблемних студій 

художньої аксіології літературної творчості та вже цим прислужилися 

вивченню її гуманних фемінних вартостей В.М.Супруном. Його монографія 

засвідчила, зокрема, глибоке власне розуміння опрацьованого матеріалу, 

серйозний фаховий рівень аналітичного розв'язання проблеми, вивершений



вірогідними висновками та узагальненнями. Наслідком продуманої селекції і 

фахового аналізу художнього матеріалу в аспектах аксіологічного 

маркування стала якісна його систематизація й інтерпретація (чимало текстів 

досі ще не аналізувалися). Головними здобутими результатами дослідження 

стали, відповідно до його завдань, розкриття соціокультурної зумовленості 

«вибуху» жіночої словесно-образної творчості у 40-60-х рр. XX ст., природи 

її духової чуттєвості, значення базисних аксіологічних концептів 

емігрантської прози, її ментальних і етичних цінностей та особливостей 

фемінного епічного дискурсу. Також запропоновано продуктивну 

методологію, діючий науковий інструментарій дешифрування жіночого 

письма. Осмисливши його як «самочинний, самодостатній феномен» (с.11) у 

контексті українського письменства, дисертант збагатив і літературну 

персоналістику, здійснив певний внесок у поетологічні дослідження та 

вивчення еволюції стильових систем діаспорної прози.

У стислому «Вступі» до дисертації-монографії автор, як водиться, 

належно обґрунтував актуальність обраної теми, стан і головні проблеми її 

вивчення, наукову новизну, визначив мету, завдання і фактичний матеріал 

дослідження, його методологічну базу, а також окреслив можливості 

практичного застосування роботи. Розділ «Теоретико-методологічні засади 

вивчення концептуального простору жіночої прози» не творить якісь окремі 

засади для узагальнюючого вивчення концептосфери жіночої прози, що є 

правильним. Та при цьому В.М.Супрун слушно виходить із засади її ідейно- 

естетичної окремішності як суверенного феномену красної словесності. 

Розкриттю його підложжя, власне, слугують два перші підрозділи.

Одразу зауважимо: частина, названа «Жіноче питання в

соціокультурній матриці цивілізації», з одного боку, дозволила вивести 

науковий наратив у простір соціогуманітаристики й культурології. Проте -  з 

іншого, -  як на наш критичний погляд, дослідницький дискурс тут дещо 

розпадається на кілька окремих аспектів. Це: 1) роль жінки в історії людства



(не така вже «другорядна» й у давню добу, с.13, -  згадаймо хоч би царицю 

Савську, Клеопатру, Дебору й Аспазію, римських та візантійських 

імператриць, Семіраміду й княгиню Ольгу, Сапфо й Іпатію); 2) жіноче 

питання ХІХ-ХХ ст. і фемінізм (чомусь він тут без Ж.Санд); 3) літературна 

творчість жінок. Вона, до речі, розпочалася в Україні все ж не від Марка 

Вовчка і Н.Кобринської, а дещо раніше: жіночий досвід у нашій літературі 

перед авторкою «Народних оповідань» представили ще Олександра Псьол і 

Марта Писаревська, у Галичині Ганна Соколовська. А назвати лише 

«талановитими письменницями», с.31, нобеліянток С.Унсет і Д.Лессінґ -  

надто вже скромно. Крім того, на початку монографії, на нашу думку, бракує 

історично-статистичних узагальнень про шляхи українського жіноцтва по 

війні та про нові місця розселення й осередки творчості мисткинь слова. 

Певної корективи потребує і надто оптимістична реляція з приводу 

численності українських жіночих організацій і видань, зокрема на Заході: зі 

зміною поколінь українська діаспора, на жаль, втратила багато.

Не викликає суттєвих незгод чи заперечень обґрунтування поняття 

«концепт» та самої аксіології як когнітивного (і метакогнітивного, додамо), 

ціннісно-функціонального міжчасового та міжнаціонального механізму 

усвідомлення й відтворення реалій дійсності або суб’єктивних ментальних 

абстракцій. В. М. Супрун небезпідставно обстоює введення до академічного 

наукового тезаурусу терміну «жіноча проза» -  очевидно, як складника 

ширшого поняття «жіноча художня література» -  та паралельно, наприклад, 

із теж неусталеним іще термінологічним словосполученням «жіноча лірика».

Зосередження ключового II розділу на функціонуванні в творчості 

мисткинь концепту «Батьківщина» як кореляту втраченого раю посприяв 

літературознавчому усвідомленню специфіки мистецького сенсоутворення 

образу рідної землі на різних рівнях його етнодидактичного, націєтвірного й 

антитоталітарного спрямування -  подекуди у доречних зіставленнях із 

прозою ХІХ-ХХ ст., зокрема й чоловічою «материковою». Досвід буття в



СРСР і «дідівських» таборів (твори Д.Ярославської) інспірував активність 

таких аксіологічних констант концепту, як релігійне чуття (на с. 150-165 

виокремлено п’ять аксіологічних вимірів згаданого концепту «віра у Бога»), 

призвів до ревіталізації образу Батьківщини («До Канади» О.Шпак, дилогія

С.Парфанович). Письменницькі долі спричинили її художнє моделювання у 

форматі ностальгійного біному «Україна -  чужина» та функціонування 

екзистенціалу страждання духовної української людини (жінки) на 

заокеанських берегах (Д.Гуменна, Л.Лисак).

Ці й інші твердження доведено літературознавчим зануренням у 

текстуальні зразки цієї концептосфери, що так повноваго втілила суспільний 

ідеал, світогляд і ментальність українських вигнанців в екзилі. Мова про 

повість «Далекий світ» Г.Журби з її багатством образів української 

флористики, зооморфних, інтер’єрних тощо; художні знаки аксіодосвіду 

рідної нації у прозі С.Парфанович; літературне опосередкуванням трагедій 

України під більшовицьким обухом у писаннях О.Звичайної, Л.Коваленко, 

Л.Храпливої, О.Мак і ін. Сенсорно-перцептивне втілення концепту залучило, 

за справедливим спостереженням ученого, сенсорику чуттєвості жіночого 

письма, його кольористичну палітру (в Я.Острук, М.Ласовської), звукові 

проекції України в її одоративних (новела «Сушені сливи» Д.Гуменної) й 

ольфакторних перцепціях, смакових особливостях (хліб -  у Л.Лисак) та 

промовистих тактильних значеннях. Під кутом зору співдії смислів, 

синестезійного їх накладання у текстах діаспорних мисткинь, присвячених 

концепту України, творчість більшості з них досі не вивчалася.

Розділи III і IV «заякорено» у розкритті історичної детермінованості, 

психоментальної природи аксіологічних виявів фемінного світу в його 

репрезентаціях концептами жінки (зокрема, збуреним світом її почуттів), 

материнства і родини, а також естетико-емоційних особливостей 

белетристичного функціонування концепту «любов/кохання». На матеріалі 

повістей «Родина Ґольдів» Я.Острук, «Море житейське» О.Василевої, роману 

«Страх» Олени Звичайної та ін. розкрито аксіологічне значення родини як



схованки, що дає відчуття захищеності за воєнного лихоліття, 

націоконсолідуючого чинника. А образ матері в екстремах буття та 

реалістично-символічному письмі аксіологічного психоаналізу Д.Гуменної 

(«Романці на схилах»), О.Звичайної («Щаслива»), І.Чорнобривець (дилогія 

«Страшна весна» -  «В обіймах голодного міста») С.Парфанович 

(«Благословенна ніч») тощо відбив широкий спектр характерокреаційних 

вирішень мисткинь. Вони успішно репрезентували, за слушними й 

доказовими спостереженнями вченого, цілу низку іпостасей жінки: берегині 

родинного вогнища; патріотки; альтруїстки-порадниці; сподвижниці й 

страдниці; врешті духовної істоти тонкої душевної організації. При створенні 

пластичних жіночих характерів письменниці поєднали мистецький 

об'єктивізм із художнім дослідженням багатоманітності зв'язків індивіда і 

соціуму, а драматизм життя подпорядкували дії чинників, формуючих жінку. 

Екзильні авторки у кращих писаннях зуміли відтворити випуклу ментальну 

картину фемінної екзистенції в її поліфонічності, у повному «спектрі тонких 

почуттів та емоцій, інспіруючи індивідуально-неповторні способи їх 

сенсорно-перцептивної реалізації» (с.269).

Останній розділ, присвячений найціннішому інтимному почуттю, 

предметно висвітлив особливості індивідуальної психології й фемінної 

чуттєвості, розкрив специфіку аксіологічності характерокреаційності. Роман 

«Страх» О.Звичайної, повісті «Під чорним небом» М.Ласовської і 

«Хуртовина гряде» Я. Острук й інші твори послужили дієвим аргументом у 

ствердженні антитетичності жіночої прози щодо дегуманізуючих і 

знедуховлюючих підходів до концепту «кохання» пересічної підрадянської 

літератури, своєрідності концепції жінки діаспорного письменства. До того 

ж вона реалізувалася вже не спорадично, як за модернізму початку XX ст., де 

героїні намагаються самі влаштувати своє життя, зважуються на відкритий 

бунт проти світу, облаштованому чоловіками у власних інтересах байдуже чи 

вороже до їх потреб, набуваючи при цьому сумного життєвого досвіду. 

Значною мірою завдяки творчій практиці письменниць вільного світу вперше



літературна доба середини XX ст. стала часом глибинного проникнення у 

внутрішній світ та ієрархію цінностей героїнь, формування їхньої 

особистості, нерідко суперечливої, концептуальних моделей жіночого 

психотипу. Низка яскравих індивідуальностей героїнь емігрантської прози 

негує зраду, нетотожність дійсності з мрією, здатна на трагічну самотність 

після втрати коханого. Д.Ярославська, О.Керч, Д.Гуменна е tutti quanti, за 

справедливим судженням дослідника, сформували більш рафіноване 

літературне значення любові і кохання та успішно задіяли механізми 

чуттєвих презентацій цих емоцій у матриці ментального світу жінки-авторки.

Загальні висновки до монографії, резюмуючи наукові наративи 

основної частини, стверджують змістоформальну вартісність літературних 

ціннісних вимірів аксіологічної матриці буття екзильної прози, суверенність 

жіночої картини світу та концептуальних її вимірів і механізмів ретрансляції. 

В.М.Супрунові вдалося розкрити також реновацію і збагачення способів 

художньої актуалізації національної аксіосфери при опрацюванні концептів 

Батьківщини, жінки та любові/кохання, опозиційність творів мисткинь 

української діаспори до патріархального (за збереження ідейно-естетичних 

традицій літературної класики XIX -  початку XX ст.) й ідеологемно- 

соцреалістичного їх трактування.

Насамкінець -  іще кілька зауважень. На нашу думку, В.М.Супрунові 

варто було послідовніше окреслювати специфічність аксіологічної 

концептосфери жіночого письма крізь призму своєрідності концепції людини 

у філософських течіях і літературних напрямках ХІХ-ХХ ст. (адже специфіка 

моделювання образу жінки, наприклад, принципово різниться у письменстві 

романтизму, реалізму, модернізму й авангардизму, соц- і сюрреалізму). 

Також було б корисно вивірити основні аксіологічні наративи жіночої прози 

їх компаративним зіставленням із аналогічними у чоловічій прозі 

(наприклад, оповідань «Одна любов і дві дівчини», 1966, І.Качуровського і 

«Дві» Д.Гум енної), що дозволило б унаочнити специфічність їх 

олітературення. Крім того, очевидно, слід було повніше апелювати при



розгляді творів до їх рецепції и поцінування діаспорною критикою та 

літературознавством. Висловимо і частковий закид у неконсеквентності 

називання «Першого вінка» часописом' чи жіночим літературним 

угрупованням після слушної дефініції «альманах». Шкода, що при цьому не 

відзначено роль чоловіка, самого І.Франка, у знаменному видавничому 

проекті -  маніфестації людських і творчих устремлінь українок Сходу і 

Заходу другої половини XIX ст. обабіч кордонів.

Висловлені зауваження не применшують загальну позитивну оцінку 

роботи -  помітного наукового осягу вінницького літературознавця й 

здобутку «материкових» студій українського екзильного письменства. 

Ґрунтовне, завершене дослідження В.М.Супруна, результати якого 

візуалізовано графічними схемами, містить оригінальні спостереження й 

аргументовані висновки, що збагачують і розширюють знання предмета. 

Наукові концепти і висновки монографії літературознавця обґрунтовані 

теоретично й методологічно. Автореферат належно повно представляє 

композицію і зміст роботи, а сама вона відповідає вказаному шифрові 

наукової спеціальності.

Таким чином, дисертація у формі монографії «Аксіологічна 

концептосфера жіночої прози української діаспори середини XX ст.» 

відповідає, на наш погляд, чинним вимогам ВАК України до досліджень 

такого типу, а її автор, Володимир Миколайович Супрун, заслуговує 

присудження йому наукового ступеня доктора філологічних наук зі 

спеціальності 10.01.01 -  українська література.

Офіційний опонент -  доктор 
кафедри української літератури 
імені М.П.Драгоманова

діловодства та архіву 
'  шеського національного університету 

імені Тараса Шевченка

професор, завідувач 
університету



Відгук офіційного опонента на дисертаційне дослідження у вигляді 

монографії Володимира Миколайовича Сугіруна

"Аксіологічна концептосфера жіночої прози української діаспори 

середини XX століття", подане на здобуття наукового ступеня доктора 

філологічних наук (спец. 10.01.01 - українська література)

Ми поступово наближаємося до глибокого і всебічного знання про 

літературу діаспори. Захищаються докторські й кандидатські дисертації про 

чільні постаті —  такі, як Володимир Винниченко, Євген Маланюк, Докія 

Гуменна, Галина Журба, Василь Барка, Іван Багряний, Тодось Осьмачка, 

Улас Самчук, Олена Теліга, Юрій Косач, Емма Андієвська та ін. їх імена 

звучать в "Історії української літератури XX ст.", створеній в Інституті 

літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України. Лишень в останні роки його 

співробітниця С.І. Лущій захистила докторську дисертацію, присвячену 

романістиці української діаспори 1960-1980-х років, a B.C. Василенко —  

також співробітник Інституту літератури —  кандидатську дисертацію, 

присвячену травмі в українській еміграційній прозі другої пол. XX ст.

М.С. Васьків, викладач Київського університету імені Бориса 

Грінченка, свого часу зосередився на українському еміграційному романі 

1930-1950-х років.

Отже, проза, драматургія, поезія, створені українцями за межами 

України упевнено посідають належне їм місце в історії української 

літератури, набувають необхідної повноти.

Суттєво доповнює наші уявлення про українську діаспорну літературу 

й монографія Володимира Миколайовича Супруна "Акстологічна 

концептосфера жіночої прози української діаспори середини XX століття". Її 

автор вводить у науковий обіг імена українських письменниць, які стали
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жертвами ідеологічних догм і були винесені "за дужки вітчизняного 

культурного розвою". Це —  Олена Василева, Ольга Горянка, Докія Геменна, 

Оксана Драгоманова, Галина Журба, Оксана Звичайна, Оксана Кедрч, 

Людмила Коваленко, Мирослава Ласовська, Леся Лисак, Ольга Мак, Марія 

Остромира, Ярослава Острук, Софія Парфанович, Марія Цуканова, Іванна 

Чорнобривець, Олександра Шпак, Дарія Ярославська та ін. (автор дисертації 

наголошує що, скажімо, про Ольгу Горянку досі не знали навіть фахівці- 

філологи. —  с.6). Вивчаючи твори названих письменниць, В.М. Супрун 

мусив враховувати і складні та суперечливі соціальні детермінанти, які 

інтенсифікували їх прозомислення, і ментально-психологічну еклектику 

автобіографізму, й інтимізовану емоційність, й гіпертрофовану чуттєвість, 

явлену крізь призму специфічного жіночого приватного досвіду (с.7).

Щоб якомога об’єктивніше осмислити огром прозових текстів, 

написаних жінками, В.М. Супрун звертається до першопричин особливого 

становища жінки в суспільстві. Для цього він звертається до Біблійної 

історії, до античних часів, до доби Середньовіччя, доби Ренесансу, епохи 

Бароко, Просвітництва, віднаходячи в літературних текстах тих часів і вияви 

маскуліноцентризму, вияви ставлення до жінки як до гріховного, 

спокусливого, легковажного створення і паростки жіночої емансипації, 

тендерної рівності.

Оглядаючи історію виділення й дослідження жіночого письма, В.М. 

Супрун звертає увагу на висловлювання його дослідників, які вважають за 

необхідне вказати, що реципієнт обов’язково мусить знати стать автора 

тексту, щоб сприймати його "відповідно до гендерного типу мислення (с.36). 

Вказує автор і на проблем у "дамської прози для втішання" (с.37), і на вимогу 

жінок-письменниць, які хочуть, аби в їхній творчості бачили не жіночі теми, 

а "утвердження жіночих начал миру, добра, милосердя й терпимості", 

ексклюзивний жіночий погляд на цей світ, що виявляється на рівні 

аксіологічних координат фамільного простору" (с.37), і на боротьбу за
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виживання терміна "жіноча проза" без лапок (с.38), і на відстоювання 

жінками-авторами тих самих проблем, які розробляються чоловіками- 

авторами, лишень щоб були вони репрезентовані крізь призму жіночого 

світобачення (с.38), і місію жінки в соціокультурному просторі, 

ретрансльованій авторами, і на творенні жінками власного життя, яке 

реалізується в творчості, і на жіночий досвід, який здатна відтворити лишень 

письменниця, і на свідому апеляцію до внутрішнього жіночого досвіду (с.40- 

41), і на продуктивніше використання інтонаційної варіативності в жіночій 

прозі (с.42), і на тендерний чинник побудови концепту, який підсилює та 

індивідуалізує модус статі (с.53), і на функціонування концепту "жінка" в 

художньому дискурсі як на "своєрідній сильветці зрілості суспільства, його 

моральної свідомості й духовного універсаму" (с. 67).

Ось із таким багажем В.М. Супрун підходить до розгляду жіночої 

прози української діаспори середини XX ст.

Врахувавши, як уже мовилося вище, "складні та суперечливі соціальні 

детермінанти, які інтенсифікували їх (письменниць —  М.С.) прозомислення, 

і ментально-психологічну емоційність, й гіпертрофовану чуттєвість, явлену 

крізь призму специфічного жіночого приватного досвіду" (с.7), В.М. Супрун 

виділяє в жіночій прозі української діаспори три тематичні концепти/блоки 

—  "Батьківщина", "жінка" і "любов/кохання". На мій погляд, —- це досить 

вдалий вибір тем, адже він охоплює ввесь спектр думок і переживань 

письменниць, які опинилися за межами дорогої Вітчизни, на яких звалилися 

випробування відірваної від рідної домівки людини, та ще й жінки, 

переживань тих, що не втратили здатності любити, кохати, народжувати 

дітей.

В.М. Супрун у назві II розділу цілком слушно уточнює, що 

"Батьківщина" для українських письменниць діаспори —  це "втрачений 

рай". Дисертант пише, що авторки романів, повістей та оповідань, стояли
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перед вибором —  для кого писати?: для іноментального реципієнта, для 

старшої генерації українських емігрантів чи для молодшого покоління 

емігрантів, народжених поза Україною. Вибір' був очевидним —  писати треба 

для молодшого покоління, аби пробудити його генетичну пам'ять. Для цього 

письменниці вдаються до відтворення яскравих сторінок дитинства, 

пейзажного етносвіту (флорономени), мікрокосму сільського життя і 

розповіді про формування естетичного ідеалу жінки —  милування квітами, 

звертання до національного бестіарію, який виконує безліч функцій, до 

описів оселі, різноманітних святкувань, пригадування чутого мелосу, ролі 

батька-матері тощо. Усе це набуває в творах діаспорних письменниць 

особливого значення і навантаження, у першу чергу —  закріплення і 

передачі у спадок наступним поколінням для увічнення і збереження.

Поняття Батьківщина у творах українських діаспорних письменниць 

нерозривне з тоталітаризмом. Ця невигойна травма для жінок із особливою 

емоційною організацією дає про себе знати в численних прозових творах 

письменниць української діаспори. Вони повертаються до неї —  кожна зі 

своїм сюжетом, своїми уявленнями про державність, українізацію, репресії, 

табори. В.М. Супрун пише про спогади Ольги Мак "З часів Єжовщини" 

(інша назва "В кігтях НКВД"), які в 1950-х рр. висувався на Нобелівську 

премію (с. 110). Уже перебування в таборах Ді-Пі породило нові сюжети —  

не менш складні й драматичні, ніж спогади про життя в УРСР у довоєнні 

роки. Це, каже дисертант, —  положення, на якому зросла подальша 

діаспорна проза цієї тематичної групи (с. 118), де з'являється й проблема 

поколінь, і проблема вибору, і втраченої Батьківщини. І жінка тут стає, за 

визначенням В.М. Супруна, "емоційним індикатором дійсності" (с.126).

Не менш важливою у діаспорній прозі є проблема ностальгії, яка, 

попри гнітючі спогади про тоталітаризм, що панував і панує в материковій 

Україні, перетворюється на фантомний біль і призводить до зіставлення
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життя на Батьківщині й сучасних емігрантських буднів (с.137), до "створення 

емігрантами на нових територіях цілком самодостатніх власних батьківщин" 

(с.142), аж до описів "алгоритму побудови'традиційної" української хати 

(заміс ногами глини, рутинне вигладжування руками стелі тощо)" (с.144), 

побудови спільними зусиллями храму, називання ділянок так, як звучали 

рідні села на Батьківщині і т. і.

Важливе місце в прозі письменниць української діаспори посідає віра в 

Бога, яка стала ментальною духовною матрицею, бо в українців 

християнські цінності нерозривно пов'язувалися з національними 

пріоритетами (с.156). В.М. Супрун окремо зупиняється на сенсорно- 

перцептивній репрезентації концепту "Батьківщина" як ознаці жіночого 

письма, адже саме жінка володіє більшою чуттєвістю, ніж чоловіки. 

Дисертант зупиняється на колористиці, звуковій сенсориці, одоративній 

сенсориці, смакових компонентах тощо.

Другий розділ дисертаційного дослідження В.М. Супруна називається 

"Концепт "жінка" як об’єкт самопізнання фемінного світу". Іншими словами, 

він присвячений прозі жінок, у якій описано жінок. Жіночий світ включає в 

себе і дитинство, і дорослішання, і дозрівання до стану "дорослої жінки", 

жінки старої. В.М. Супрун знаходить у діаспорній прозі описи вірності 

кохання, саможертовності, милосердя, скромності, цнотливості, 

працьовитості, безкорисливості, патріотизму, альтруїзму, хоробрості. Тут є 

долі наречених-дружин-вдів, тут описано шляхи до соціальної реалізації, 

сім’ї, материнства. А ще показано дружин як вірних помічниць чоловіків, 

тобто жінок нової формації, як пише дисертант (с.236) —  саме їм судилося 

випробувати тиск двох тоталітаризмів.

В.М. Супрун пише про гіперчуттєвість жінки (с.254) і вдається до 

створення карти емоцій жінок, враховуючи жіночі погляди, зорову, 

ольфакторну, одоративну, тактильну та густативну сенсорику, роль усмішок,
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рис обличчя, музику, бо, на його переконання, "саме жінка-авторка 

спроможна відтворити ментальну картину світу жіночого буття з усім 

спектром тонких почуттів та емоцій, інспіруючи індивідуально-неповторні 

способи їх сенсорно-порцептивної реалізації в художньому дискурсі 

діаспорної прози" (с.269).

Важливе місце в дисертаційному дослідженні В.М. Супрука посідає 

розділ IV "Концепт "любов/кохання" в аксіологічних координатах жіночої 

белетристики". Пам'ятаючи про інтимізовану емоційність, гіпертрофовану 

чуттєвість, явлену крізь призму специфічного жіночого приватного досвіду, 

заявлені на початку дисертації (с.7), можна було сподіватися на якусь 

особливу діаспорну жіночу прозу.

Колись відомий російський поет Михаїл Свєтлов казав студентам 

Літературного інституту, що в жінки почуття любові розвинуте сильніше, 

проте поет висловить його краще. Як і при вивчені концептів "Батьківщина" 

та "жінка", дисертант помітив "вприсутнення перманентного відчуття 

фаталізму, зумовленого незахищеністю від масового контролю тоталітарно- 

репресивного державного апарату" (с.271). Виходить, що автори діаспорної 

прози, про що б вони не писали, повсякчас пам’ятали про оцей тоталітарно- 

репресивний апарат. Адже жили вони в такій країні, де думки про 

"Батьківщину" для чоловіків і жінок були злочином, особливо, коли ті думки 

пов'язувалися з незалежністю України. Злочинцями ставали і чоловіки, і 

жінки, —  якщо вони любили Батьківщину, жінки ставали злочинницями, 

якщо вони підтримували чоловіків-патріотів. Злочином ставала й любов, яка 

спалахувала між чоловіками і жінками... А ще письменниці зверталися до 

доль жінок, які не витримували страшних випробувань і піддавалися на 

спокуси, не мали сил, за словами дисертанта, "протистояти аморальній 

системі й поступово долучилися до "розпусної черви" якою раніше гидували 

(с.289), вдавалися до легких стосунків тощо. В.М. Супрун стверджує, що 

"дискурсивні літературні практики аксіологічних переорієнтацій не
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позначались на жіночій літературі діаспори, яка залишалась вірною одвічним 

людським цінностям, що вистояли не тільки під совєтським пресингом, а й 

капіталістичною прагматикою. АксіологічНе "калібрування" дозволило 

письменницям виділити цінні зерна ненаносних істин від плевелів і 

відтворити їх у проблематиці та художній формі своєї творчості" (с.294). 

Щоб оспівати любов/кохання, діаспорні письменниці вдаються до описів 

голосів і запахів жінок, їх доторків, до сенсорики тиші, болю і т. ііі. Тобто 

шукали засоби для вираження внутрішньої чуттєвості засобами фізіологічної 

перцепції" (с. 362). Щоправда, діаспорні письменниці, оспівуючи

любов/кохання, виявилися настільки стійкими у протистоянні совєтському 

пресингу та капіталістичній прагматиці, що в їхньому доробку дисертант 

знайшов лишень один відвертий опис чуттєвого ставлення героя до героїні: 

"... Його очі дивилися з насолодою на мої рамена, груди, шию" (це цитати з 

"Інших днів" С. Парфанович, 1948). І підкреслив, що "це чи не єдиний 

випадок у прозі української діаспори середини XX віку доручення до 

філософії жіночої тілесності, яку теоретично обґрунтувала Елен Сіксу" 

(с.356).

Мабуть, специфіка жіночої прози української діаспори, особливо прози 

про любов/кохання штовхала дисертанта на такі вирази, як "гносеологічні 

горизонти кохання, затерті нігілізованим совєтським підходом" (с.297), 

"неможливість ієрофанічно-високого вияву кордоцентричних почуттів у 

пролетарському середовищі (с.247), висування "до смислового компонента 

концепту онтології автентичної любові" (с.299), "антагоністичний контраст 

між концептом "любов/кохання" та його анропоцентричним антиподом" 

(с.300), "цей стан Миколи (мить щастя. —  М.С.) метафорично відтворено 

природною стихією -— образом весняного сонця як символу відображення 

кохання, що приносить у маскулінний світ героя фемінні психоемоційні 

риси естетичного потягу до краси" (с.300), "жінка водночас не зрадила 

ретроспективний простір власного кохання" (с.304), серце є "аксіологічним
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центром почуттєвої сфери людини й переважно атестує ознаку жіночої 

емоційності" (с.311), "його аксіологічна матриця зазнає поступової 

девальвації, підлягає духовному регресу" ('с.312), силу почуття закоханої 

людини, бо дає можливість залишитися в стані так званого екстатичного 

гомеостазу навіть за межами фізіологічної присутності об’єкта любові, 

пролонгуючи хвилини осяжності любові" (с.322)... Мабуть, можна писати й 

так, аналізуючи твори про любов/кохання. Проте в наш час ми пробували 

користуватися іншими термінами, коли писали про інтимні почуття героїв 

художніх творів.

На сторінці 25-й В.М. Супрун згадує праці Соломії Павличко, Віри 

Агеєвої, Оксани Забужко та ін., в яких розглядається функціональне 

навантаження чоловічих псевдонімів у жінок-авторок ( й не лише 

українських). На мій погляд, не зайвими були б і його міркування про 

псевдоніми жінок-письменниць, яких він в дисертаційному дослідженні 

"Аксіологічна концептосфера жіночої прози української діаспори середини 

XX століття" розглядає (здається, серед тих, що писали під псевдонімами, —  

немало). Бракує в дисертації й бодай коротеньких біобібліографічних довідок 

про діаспорних письменниць.

Мабуть, не зайвим у дисертаційному дослідженні В.М. Супруна був би 

компаративний аспект —  особливо у зв’язку з творами про репресії, про 

сталінські табори. Тут міркування про українську діаспорну прозу підсилило 

б порівняням творів наших письменниць із творами, скажімо, Євгенії 

Гінзбург "Крутий маршрут" (1967; 1975-1977) чи Ірини Ратушинської "Сірий 

—  колір надії" (1983-1986; видано 1987) та ін.

Міркування про особливості діаспорної жіночої прози увиразнило б 

зіставлення чоловічої табірної прози (І. Багряний, Вол. Гжицький, В. 

Шаламов, О. Солженіцин та ін.) з жіночою прозою про роки репресій та 

прозою про табірне життя.



Варто було б згадати й кількох українських жінок, які в тих чи інших 

обставинах демонстрували свій характер. Пошлюся для прикладу на 

"Літопис руський", де можна знайти такий запис: "У рік 6488 [980]. І сів він 

(Володимир. —  М.С.) у Новгороді, і послав [отроків] до Рогволода, князя 

полоцького, мовлячи: "Хочу взяти дочку твою за жону". Він тоді запитав 

дочку свою: "Чи хочеш ти за Володимира?" А вона сказала: "Не хочу я 

роззути Володимира, а Ярополка хочу".

Можна було б згадати й Марусю Чурай, першу українську поетесу, 

складачку пісенних текстів, що ставали народними піснями, дівчину, яка 

наважилася відстояти своє кохання. Мені здається, міркування про 

самореалізацію жіночої об’єктивності краще ілюструвати не іменами актрис 

(професійні актриси не завжди мають змогу самореалізуватися через 

залежність від волі режисерів), а іменами жінок-режисерок: Кетрін, Бігелоу, 

Лені Ріфеншталь, Анджеліна Джолі, Агнєшка Холланд, Ліліана Кавані, Кіра 

Муратова, Вєра Хітілова, Софія Коппола, Галина Волчек та ін..

На с. 236 помилково вказано, що поема "Віла-посестра" Леся Українка 

написала під сильним враженням від втрати Сергія Мержинського. Насправді 

в Мінську Леся Українка написала поему "Одержима".

Хотілося б, щоб В.М. Супрун підтвердив, що Докія Гуменна знала 

праці Едмунда Гуссерля, коли пише "влучно задіяний авторкою прийом 

феноменологічної редукції Едмунда Гуссерля наснажує її героїню відчуттям 

свободи, виявленим завдяки відкриттю Романові своїх почуттів" (с.337).

Проте ці зауваження не применшують ваги й значення дисертаційного 

дослідження В.М. Супруна. Воно належно апробоване, текст автореферату 

відповідає тексту дисертації.

Дисертація відповідає вимогам «Порядку присудження наукових 

ступенів», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 

24.07.2013 р. № 567 (зі змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету



Міністрів України №656 від 19.08.2015 р., №1159 від 30.12.2015 р. та №567 

від 27.07.2016 р.). Це й дає підстави вважати, що В.М. Супрун цілком 

заслуговує присудження пошукуваного 'наукового ступеня доктора 

філологічних наук зі спец. 10.01.01 -  українська література.

Відділ діловодства та аРх’̂
київського національного університету

імен) Тараса Шевченка

Сулима, д.філол.н., 

проф., акад. НАН України, 

заступник директора з 

наукової роботи 

Інституту літератури 

ім. Т.Г. Шевченка НАН України
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