
Відгук

офіційного опонента на дисертацію 

Оксани Олександрівни Гарачковської 

«Жанрово-стильові модифікації 

української віршованої сатири й гумору XX століття», 

подану на здобуття наукового 

ступеня доктора філологічних наук 

зі спеціальності 10.01.01 -  українська література 

(наук, керівник -  д. філол. н., професор В.І. Кузьменко)

Сміх як специфічна форма культури віддавна привертає увагу 

філософів, психологів, культурологів, ну, і, звичайно, літературознавців, 

фольклористів та мовознавців. Серед імен тих, хто брався осмислити 

природу сміху, природу комічного -  античні філософи Платон, Аристотель, 

Цицерон, Деметрій, Лукрецій, філософи ХУІ-ХУІІІ ст. Дж. Тріссіно, Р. 

Декарт, Т. Гоббс, Б. Спіноза, Н. Буало, Ж.Б. Дюбо, в XIX ст. про сміх і 

комічне писали С.Т. Колрідж, А.Е.К. Шефстбері, Ф. Шіллер, І. Кант, Ф.В.Й. 

Шеллінг, Жан-Поль, Ф. Ніцше, в XX ст. -  А. Бергсон; великої популярності 

набули праці М. Бахтіна. Питання сміху та комічного розглядали й 

українські дослідники -  здебільшого у зв’язку з творчістю того чи іншого 

письменника -  Г. Сковороди, І. Котляревського, Т. Шевченка, Остапа 

Вишні та ін.

Найяскравіше риси комічного проявилися в комедії -  розрізняють 

комедію античну, комедію-балет, комедію побутову, комедію високу й 

низьку, комедію ідей, масок, моралі, «плаща і шпаги», ситуацій, комедію 

сатиричну, сентиментальну, плаксиву, вчену, характерів.

Чималу територію в історії культури займає сатира -  вона може 

виливатися в етичні, драматичні й ліричні твори. А ще є гумор -  різновид 

комічного, що відзначається доброзичливістю. Проте межі гумору 

розширюються за рахунок т. зв. чорного гумору.



До сфери комічного належить і сарказм -  їдке висміювання 

зображуваного, а це вже вищий ступінь іронії.

Як бачимо, територія сміху відзначається неабияким розмаїттям -  тут 

уже є зразки локального сміху, -  це, скажімо, габровський чи англійський 

гумор тощо.

Варто відзначити, що майже всі перелічені вияви сміхової культури 

мають у своєму арсеналі шедеври світового рівня.

Є свій куточок і в українського сміху, в українського гумору, який 

репрезентує російськомовний українець Микола Васильович Гоголь.

Оксана Олександрівна Гарачковська зосередилася на українській 

сатирі й гуморі XX ст.. Позаяк періодизація української літератури не 

враховує періодизації, узаконеної до 1991 р., тепер не треба писати про 

гумор і сатиру до Великої Жовтневої соціалістичної революції і після цієї 

«епохальної» події, отож дослідниця дістала змогу зосередитися на всьому 

XX столітті, простежити особливості розвою нашого гумору й сатири від 

Т.Г. Шевченка до продукції групи «Нова дегенерація», запропонувавши 

тим самим думку, що вся наша сатира й гумор впродовж XX ст. розвивала й 

поглиблювала Шевченківське таврування й висміювання певних недоліків.

О.О. Гарачковська окреслює жанровий репертуар гумористично- 

сатиричної поезії -  це байки, гуморески, фейлетон, памфлет, шарж, 

усмішка, афоризм, пародія, епіграма, послання, гумористично-сатирична 

поема.

Виправданим у дисертації 0 .0 . Гарачковської є пунктирний екскурс в 

гумористично-сатиричну спадщину ХУІІ-ХУІІІ ст., тобто творчість 

мандрованих дяків, Г.С. Сковороди, І.П. Котляревського та ін.., бо саме в 

горнилі релігійної полеміки, в середовищі студентів Києво-Могилянської 

академії формувався й адресат, і об’єкт висміювання: ще в X ст.., під час 

вибору віри, смішними видавалися, скажімо, болгари -  «вони поклонялися 

в храмі, тобто в мечеті, стоячи без пояса. Отож, поклонившись, сяде 

[кожен] і глядить сюди й туди, як навіжений, і великий, і нема радості в



них, але печаль і сморід великий, і недобрий є закон їхній». Можна згадати 

й розкол Християнства, прийняття унії, про полеміку, яку вона викликала, 

про взаємні звинувачення, обзивання -  такі, як, приміром, «схизматик», 

«ортодокс», взаємне вишукування гріхів, відступів -  все це відкривало 

можливості для сатиризації в писемній і усній словесності. Для прикладу 

пошлюся на вірш «Серед поля широкого церковка стояла...», що датується 

1609-м, можливо, 1618, а, можливо, й 1647 рр.:

Серед поля широкого церковка стояла,

Там попадя до церкви люди звабляла.

Прийшли люде до церкви Богу ся молити,

А поп пошед до корчми горілочку пити.

Пошли люде до корчми попа вибавляти:

«Пора тобі, батухно, обідню співати!

Чи забув ся, батухно, що неділя нині?

Бути чортом, не попом, пасти тобі свині!»

Там попадя перед людьми попа оскаржала:

«Єще-м сі я таковего бачка не видала —

Пропив ризи і патрохаль, к тому всі убори,

А до того все домовство, коники і воли».

Там попадя просила, щоби попа били.

Били попа киями, обухами били,

Били попа киями, били обухами,

Казали му утєкати до церкви з книгами.

Поп, утєкаючи, зронив черевики —

Обадва му з ног спадали, били великі.

«Змилуйтеся, мужове, пустіте з душею,

Не розлучайте ви мене з мою попадею!

Да не буду, не буду до корчми ходити —

Буду за вас і за себе Богу сє молити».

Якщо заплющити очі, може здатися, що це писав Павло Глазовий...



Повз увагу простих людей не проходили зовнішні вади односельців, 

сусідів -  низькорослість, косоокість, рудоволосість, конопатість, скупість, 

зазнайство, недорікуватість -  усе це поповнювало банк об’єктів 

висміювання. Так само, як вияви соціальної несправедливості, жорстокості, 

підступності тощо.

Варто вказати й на те, що «Поетики» ХУІІ-ХУІІІ ст. включали в себе 

параграфи з порадами, як описувати людські вади, -  як правило, ними були 

наділені прості люди: пастухи, селяни та ін.

Одне слово, Іванові Котляревському було на що спиратися, так само, 

як і його дітям -  Т.Г. Шевченкові, П. Гулакові-Артемовському, Є. Гребінці, 

Л. Глібову.

Дисертантка слушно говорить, що «є підстави вважати, що сміхом 

людство не прощається зі своїм минулим, а навпаки: сміх стає чи не 

головним інгредієнтом засвоєння нашими пращурами минулого не як тої чи 

тої мислимої даності, а як невід’ємної відтепер частки духовного свого 

буття. Буття, підкреслимо, здорового». Це сказано у зв’язку з, можна 

сказати, вічними образами Санчо Панси, Шельменка-денщика, Чичикова, 

Швейка, Бендера, Чонкіна та ін. (с. 23).

На жаль, не всі твори, розглянуті в докторській дисертації О.О. 

Гарачковської, можуть претендувати на місце серед найзначніших світових 

взірців сатири й гумору. Можливо, це пояснюється тим, що, на відміну від 

виявів сміху епохи Середньовіччя та Ренесансу, наш сміх майже ніколи не 

мав змоги перебувати поза межами рампи (сміх у цей час, як вважає М. 

Бахтін, не має рампи, бо він спрямований і проти тих, хто сміється). Добре, 

що дисертантка розмову про українську сатиру та гумор розпочинає з Т. 

Шевченка, бо саме через його сатиричні твори поетові заборонили писати й 

малювати. Тим, хто його карав, було байдуже до того, що «сатира -  

найсильніша літературна зброя у боротьбі з усім потворним і соціально 

небезпечним», що «це викриття негативного через його різке висміювання з 

позицій високих суспільних ідеалів» (с. 32). Ця ворожість у ставленні до



української сатири й гумору часом тінню, а часом і чорною хмарою 

нависала над нашими гумористами й сатириками. Були часи, коли сатира й 

гумор творилися із зашморгом на шиї чи на мінному полі, адже, як 

говорилося в одній епіграмі, керівництво воліло, щоб у країні творили 

«подобрее Щедриньї и такие Гоголи, чтобьі нас не трогали».

Коли ми порівняємо кількість людських гріхів та недоліків, зібраних у 

книжці Інокентія Гізеля «Мир с Богом человї)ку» (1669) чи з кількістю 

грішників і «мирянських лих», зібраних у пеклі в третій частині «Енеїди» І. 

Котляревського (1798), а це понад 50 десятирядкових строф, а потім 

згадаємо рядки О. Підсухи, в яких порівнюється світ капіталізму і світ 

соціалізму:

-  Як прекрасно, що в нас навпаки -

Сотні за і лиш деякі проти,

а потім додамо до цього постанови ЦК про журнали «Перець», 

«Крокодил», то тільки й здивуємося, як серед цього соціалістичного миру 

та спокою, де все тихо та любо, ще можна було помітити якісь недоліки -  

їхніми носіями й справді могли бути лиш деякі, що проти...

Заборонені імена, гумористи й сатирики, які творили за межами 

України -  без них годі було уявити повну картину розвитку української 

сатири й гумору.

Події останніх років, зокрема дві революції -  Помаранчова й 

Революція гідності -  врешті дозволили українському гумору відігравати 

часом і вирішальну роль у розвитку суспільства, тобто долати страх перед 

можновладцями.

О.О. Гарачковська здійснює всебічний огляд оцінок українським 

літературознавством байки, гуморески, фейлетона, памфлета, шаржа, 

усмішки, афористики, пародії, епіграми, епітафії, сатиричного послання та 

поеми.

Є свої переваги в персональному розгляді набутків української сатири 

й гумору. Переконливим є сторінки про Миколу Вороного і розвинуті ним



Шевченківські мотиви -  про це й справді не писали, отож цей поет вперше 

постає «гостросоціальним автором, що відчуває пульс часу й оперативно 

реагує на його запити й потреби» (с. 106). Поглибленіше, у порівнянні з 

попередниками, досліджено сатиричні й гумористичні твори В. Самійленка, 

Б. Лепкого, П. Карманського (вражають сторінки про приписані йому 

антиватиканські твори). Посилаючись на опубліковану Віталієм Святовцем 

байку В. Сосюри «Осел і Соловей», створену в психлікарні, дисертантка 

доповнює портрет В. Сосюри-сатирика й гумориста дошкульними 

епіграмами, якісвого часу передавалися з вуст в уста. Невмирущим постає 

знаменитий «Лист запорозьких козаків до турецького султана», який, до 

речі, був відомий навіть Гійому Аполлінеру, що ожив і наповнився новим 

змістом під час Другої Світової війни. Як далеко пішли українська сатира й 

гумор, ми можемо зрозуміти з характеристик таких груп, як БуБаБу, «Нова 

дегенерація», ЛуГоСад, члени якої використовують здобутки української 

барокової та сучасної літератури, літератури Заходу і Сходу -  і все «задля 

змалювання не зовнішніх проявів людського, а внутрішньої біографії 

особистості, задля з’ясування найсуттєвішого -  бути чи не бути людиною» 

(с. 286). Опукло виглядають зміни в оперті на творчість Т. Шевченка: 

Микола Вороний підсилює свої думки рядками й образами Великого 

Кобзаря, а постмодерністи дозволяють собі навіть іронію в ставленні до 

класичних рядків та образів.

Про помітний прогрес у розвитку української сатири й гумору свідчать 

і підрозділи про сатиричний сонет, відродження паліндрома, виникнення 

шахопоезії.

Добре, що О.О. Гарачковська в IV розділі зосередилася на розгляді 

сатири й гумору на сторінках часописів «Шершень», «Перець» та «Слово і 

час»: перший «зумів стати дійовим пропагандистом соціальної боротьби 

проти царизму, проти поміщиків і буржуазії» (с. 349), другий «давав 

підставу простим людям сміятися тоді, коли слід було плакати» (с. 364), у



третьому робилися спроби наукового осмислення розвитку української 

сатири й гумору.

Немало цікавого, як говорить дисертантка, друкувалося на сторінках 

«Літературної Чернігівщини».

Цінний матеріал зібрано й осмислено в підрозділі про віршовану 

пародію на сторінках української періодики та окремих видань другої 

половини XX ст.

О.О. Гарачковській довелося знайти й перечитати величезну кількість 

віршованих гумористично-сатиричних текстів. Її дисертаційне дослідження 

цінне ще й тим, що його авторка фактично повертає з забуття багато імен і 

творів (я склав для себе перелік ряду поем і гуморесок, які хочу прочитати). 

А ще вона унаочнює тезу про вмирання літературного твору, про 

безжальність часоплину, хвилі якого поглинають зусилля ремісників, які 

писали на догоду, на замовлення, для того, щоб засвідчити лояльність і 

пильність -  такі роботи, як сьогоднішня дисертація, могли б притишити 

поривання графоманів і віршоробів, коли б вони здогадалися зазирнути в 

неї.

Разом із тим, дисертаційне дослідження 0 .0 . Гарачковської може бути 

відповіддю на закиди, що українська сатира й гумор часом бувають 

беззубими. А якими ж вони могли бути, коли ті байки й гуморески писалися 

поетами з вибитими зубами?..

Цікавими в дисертаційному дослідженні 0 .0 . Гарачковської є 

сторінки, де описана причетність Б. Палійчука до виникнення образу 

Василя Тьоркіна (с. 185-186).

Варто відзначити уважність 0 .0 . Гарачковської, яка дозволила їй 

виявити помилку в байці «Хміль на Дубі» В. Симоненка, яка переходила з 

видання у видання, хоча варто було зазирнути в рукопис, як це зробила 

дисертантка, щоб усунути недогляд -  поміняти дивився на довився (с. 215).



Доречними в дисертаційному дослідженні О.О. Гарачковської є 

вказівки на травестійну традицію в українській сатирі й гуморі другої пол. 

XX ст., як це зроблено у зв’язку з творчістю Миколи Хвильового (с. 239).

Приємним є здогад дисертантки про вплив однієї з байок Г.С. 

Сковороди на виникнення назви журналу «Шершень» (с. 342).

Разом із тим ми мусимо сказати й про те, чого бракує в дисертації О.О. 

Г арачковської.

1. Розглядаючи сатирично-гумористичні твори Михайля Семенка, 

варто було б зупинитися на таких же творах у доробку інших футуристів -  

Гео Шкурупія, Олекси Близька, Андрія Чужого.

2. О.О. Гарачковська, звичайно ж, час від часу вказує на недоліки 

сатирично-гумористичних творів, які розглядаються в дисертації (див. сс. 

358, 361). Проте таких недоліків вона не помічає, скажімо, в гуморесках, 

Михайла Стельмаха, Павла Глазового. Щодо П. Глазового, то тут можна 

було б обіпертися, приміром, на рецензію Г.М. Сивоконя на зб. гумориста 

«Сміхологія», опубліковану 25 березня 1982 р. в «Літературній Україні».

3. Варто було б згадати в дисертації сатирично-гумористичні твори Б. 

Олійника (вірші, поема «Дорога» та ін.), Миколи Вінграновського («Учора 

ще я в цьому колі жив...», зб. «Сто поезій», 1967; поема «Гайявата», 1975 та 

ін., а також вірші для дітей).

4. Не зайвим у дисертаційному дослідженні О.О. Гарачковської було б 

порівняння української сатири та гумору в умовах царської Росії та в 

Радянському Союзі.

А втім, ці зауваження не впливають на загальне позитивне враження 

від докторської дисертації О.О. Гарачковської.

Публікації та автореферат відповідають змістові дисертаційного 

дослідження «Жанрово-стильові модифікації української віршованої сатири 

й гумору XX століття», поданого на здобуття наукового ступеня доктора 

філологічних наук зі спеціальності 10.01.01 -  українська література.



Отож О.О. Гарачковська цілком заслуговує присудження 

пошукуваного наукового ступеня доктора філологічних наук зі 

спеціальності 10.01.01 -  українська література.

Дисертація відповідає вимогам «Порядку присудження наукових 

ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника», 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. №

567.

М.М. Сулима,

д. філрл.. наук, чл.-кор. НАН України, 

заст. директора з наукової роботи 

Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка


