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Теоретичні шукання в сучасній вітчизняній науці про мистецтва слова, 

у цілому, й необхідність віднайдення методів, підходів, стратегій осягнення 

художнього тексту зокрема, все ще не втрачають актуальності через серйозні 

втрати комунікації зі світовими тенденціями в період, коли ті методи, 

підходи та стратегії у світі формувалися, побутували, трансформувалися й 

відступали перед приходом наступних. Тож немає сумніву, що національний 

науковий дискурс потребує заповнення лакун, прочитання та перепрочитання 

текстів класиків, у тому числі й модерністських, під кутом зору новітніх для 

нього й узвичаєних для світу технологій. Врешті, це один із вагомих 

чинників поставання європейської України, крок до її входження у світову 

наукову спільноту. Тож, дисертація Галини Левченко «Семіосфера лірики 

Лесі Українки: становлення, типологія, контекст», де домінантними постають 

структурно-семіотичні та міфо-архетипні підходи, вже стратегічно й 

інтенційно актуальна і заслуговує на увагу науковців в обох заявлених 

сферах: теоретичній та історико-літературній. Перша, безумовно, потребує 

оновлення, друга – переосмислення з акцентом на поглибленні розуміння, 

виведенні з шор ідеологічної або ж виключно націоцентричної, як 

опозиційних, але типологічно близьких за духом руйнаторства естетичної 

значущості художніх явищ, парадигм. 

І в першому, й у другому разі здобувачка піднімається над матеріалом, 

засвідчує не просто й не лише прагнення до новаторства, її студія – 

безсумнівно, новаторський проект, результатом якого є розширення 

теоретико-методологічної бази сучасного українського літературознавства і 

можливість стереоскопічного осягнення ліричного доробку Лесі Українки, 

котрий, відверто кажучи, несправедливо раз у раз вичерпувався то 



«співачкою досвітніх вогнів», то будителькою націєтворчих інтенцій. Не 

заперечуючи ні тих, ні тих, Галина Левченко занурюється у знакову природу 

окремих образів, розширює розуміння їхніх значень до найдрібніших 

нюансів, породжених колосальною ерудицією Лариси Косач, помноженою на 

її ж феноменальну відкритість до сприймання й здатність до ретрансляції 

міфічних першооснов, архетипних моделей колективного несвідомого 

людства. Разом із розробкою «комплексної методики аналізу семіосфери 

індивідуальної творчості письменника», здійсненням «міфо-архетипної 

інтерпретації образної системи лірики письменниці», уточненням 

структурно-семантичних принципів «формування метамови авторського 

міфу» (с. 10) і далі за текстом блоку «Наукова новизна одержаних 

результатів» у вступі – дисертація представляє відкриття нового погляду на 

лірику Лесі Українки як систему знаків, які взаємодіють, взаємопроникають 

один в одного, утворюють складні структури, демонструють світоглядну 

модель, свідомі й несвідомі інтенції авторки у досить обширному контексті. 

Теоретико-методологічна база дисертації сприяє розв’язанню цілого 

комплексу поставлених у роботі завдань і реалізації її мети, досить 

амбіційної, враховуючи, що об’єктом дослідження є «відомі ліричні тексти 

Лесі Українки, взяті у контексті авторської творчості, літературно-

мистецького дискурсу доби та психобіографії письменниці» (с. 7), тобто, 

увесь доробок письменниці, її психосвіт та безмір літературно-мистецьких 

явищ fin de siecle. Наперед зауважу, що мети дисертантка досягла, і це 

помітно на кожному з етапів студії, у якій постає не калейдоскоп текстів, як 

могло б бути в такому разі, а їхній вдумливий аналіз, препарування 

семіотичним скальпелем по живому слову, втручання у його генотип і 

використання результатів із само- й світотерапевтичною метою (бавлення 

термінами – це неколюча шпилька дисертантці у її активному любуванні 

інородними відповідниками з медицини, фізики, хімії, лінгвістики, логіки, 

психології та ін.: адсорбція, дисперсія, субкод, терм, фідеїзм, фрейм тощо). 

Не викликає сумнівів і оперування дискурсом доби. Більше того, він 



розширений до Середньовіччя з екскурсами в Античність часів 

міфотворення, що не може не викликати поваги до наукової ерудиції Галини 

Левченко. Що ж до психобіографії як контексту, то, попри використання 

окремих штрихів (дуже цікавих, нових і значимих) психологічного портрету, 

психологічних станів та їхніх впливів на образотвоорення і, відповідно, на 

формування семіосфери письменниці, в роботі відчувається брак 

використання здобутків психологічної науки в контексті структурно-

семіотичних досліджень в цілому й докторської студії, яка подається до 

захисту зокрема. Адже ще у вступі, окреслюючи теоретико-методологічну 

базу, здобувачка свідомо дистанціюється від психоаналізу, віддаючи 

перевагу аналітичній психології та її прихильникам, як такій, що найбільше 

відповідає концепції дослідження, а здобутки інших напрямків науки про 

душу залишаються «за кадром». Думаю, це принципова позиція авторки 

дисертації, відомої в науковому світі психоаналітичним спрямуванням своїх 

досліджень, яка базується на принципі «не вступати в одну воду двічі», не 

повторити методологію кандидатської студії в докторській. Одразу зауважу, 

що з точки зору концепції дослідження, яка вибудовувалася й із врахуванням 

вторинності, а то й «смерті» автора, коли йдеться про структуралістську 

складову, такі втрати не суттєві й дають підстави говорити про значимість 

надкореляції літературознавчих і психологічних технологій для осягнення 

художнього світу лірики Лесі Українки в цілому. А симпатичні замальовки із 

застосуванням біографічних та психоавтобіографічних методик лише 

додають впевненості в істинності таких висновків. 

Не зайвим буде зауважити, що дисертантка дуже відповідально 

поставилася до вступної частини роботи, як, зрештою, й до усієї в цілому. 

Акцент на вступові не випадковий, адже представлена там стратегія 

засвідчує і особливості авторської зорієнтованості на структуралістські 

підходи, а, значить, не дає навіть найменшого натяку на невпорядкованість, і 

авторський психотип, характеризований скрупульозністю і системністю 

мислення, і, без сумніву, імпульси суб’єкта дослідження, Лариси Косач, яка у 



своєму мегатексті демонструє дивовижну цілісність, ретрансляцію якої і 

здійснила Галина Левченко. 

Чотири чітко, у відповідності до поставлених завдань, структуровані 

розділи – яскраве тому свідчення. Перший, занурений у вивчення 

теоретичних засад семіосфери і можливості структурно-семіотичних студій, 

представляє пошуки дослідницею власної методології при підході до 

матеріалу, який за масштабами не може не викликати остраху, а за глибиною 

проникнення в сутність світу – пошанування. З обома викликами дисертантка 

успішно впоралась, підпорядкувавши задуму й тексти Лесі Українки від 

перших спроб до зрілої лірики, і підходи до цих текстів. Найбільшим 

позитивом теоретичного розділу є його не зайвість, концептуальність для 

роботи в цілому. Основні його положення втілюються в кожному наступному 

розділі, уведені особисто й задіяні для слугування концепти, поняття та 

моделі використовуються, «працюючи» на результат. Це стосується і 

загальних засад структуралізму та семіотики й синтактики певного дискурсу, 

представленої як система наративних макропозицій, і переходу від 

синтаксичної моделі до значення, і оприявлення системи актантів, й 

орієнтації на міфо-архетипну критику та виокремлення двох типів 

міфологем: релігійного візіонера й культурного героя etc. Важливо, що 

дослідниця не лише озирає ті чи ті аспекти екзотичних технологій, 

підпорядковуючи їх поставленій меті, але й коригує із врахуванням 

попереднього та пізнішого відносно заявленого літературознавчого досвіду. 

Як от у випадку із семіотичним квадратом  Альгірдаса Жульєна Греймаса, 

побудованого на основі бінарних опозицій, коли представлена і еволюція 

поставання його в науковій практиці, і у висновку до п. 1.3 – власне бачення 

перспективи використання структурно-семіотичних методик, які «необхідно 

доповнювати з’ясуванням змінних семантичних величин – аксіології та 

прагматики наукового дискурсу, з огляду на культурні, літературні та 

психобіографічні контексти творчості автора» (с. 43). Остання заувага 

дослідниці, як зауважувалося вище, досить значима для розкриття знакової 



природи творчості Лесі Українки, як і будь-якої іншої, і цілком може 

претендувати на «олюднення» структуралістських методик. 

Зауважу, що місце Лесі Українки в теоретичному розділі, цілком, до 

речі, логічно, визначається лише спорадично. Водночас, екскурс в історію 

структуралізму та семіотики супроводжується висновками щодо їхньої 

ефективності при аналізі об’єкта студії. Активізація присутності відбувається 

вже у п. 1.3, де представлено таблицю 1.1. «Трансформаційно-генеративна 

модель ліричного дискурсу Лесі Українки» (с. 42), у якій лірика письменниці 

аксіоматично й безапеляційно окреслена на рівні заявлених понять у чіткій 

системі зв’язків, які, звичайно, передбачають осмислення, що, підкреслюю, 

блискуче здійснено у 2-му, 3-му, 4-му розділах, і цілком могло б бути серед 

остаточних висновків дисертації. Це ж стосується й ще непідтверджених 

текстом висновків щодо «мови творів із її тяжінням до алегорії, символу, 

стилізації», яка «переважно зіткана із семіотично «збіднених» і «неповних» 

образів» (с. 45), і таблиці 1.2 «Актанти і актори лірики Лесі Українки» 

(с. 45), де постулюється «еволюція героя» (йдеться про культурного) із 

відповідною класифікацією (герой-деміургійного типу, герой-цивілізатор, 

герой-воїн) та «візіонера» (відповідно – релігійного) із не менш складною 

систематизацією (боги, візіонер-жрець, візіонер-пророк, візіонер-Месія, 

візіонер-одержимий духом, візіонер-митець) (с. 60), знову ж таки у 

теоретичному підрозділі, де йдеться про засновки, а не висновки.  

У цілому ж 1-ий розділ виконує свою високу місію в дисертації – 

розроблена в ньому концепція діє бездоганно, а розставлені акценти 

знаходять відбиток далі в розлогих коментарях і точних висновках. Багато 

цікавих спостережень, констатацій (окрім зазначеного вище, див.: с. 83, 90, 

91, 92, 95, 96, 98, 105, 109, 113-114 (штрихи до теорії неоромантизму), 

можуть увійти до сучасних підручників та посібників із теорії літератури та 

історії української кінця ХІХ – початку ХХ століття, підтверджуючи таким 

чином уступи про теоретичне та практичне значення дисертації. А лірика 

Лесі Українки завдяки заявленій структурно-семіотичній моделі поки що на 



рівні матриці набуває статусу універсальності за онтологічною природою та 

структурованої осягнутості за знаковою суттю і образним втіленням від своїх 

витоків до поетикальної зрілості. 

2-ий, 3-ій, і 4-ий розділи почергово заповнюють названі, але не 

наповнені текстовим матеріалом місця в заявленій матриці, створюючи 

вивершену картину семіосфери Лесі Українки. Зокрема, у 2-му – 

«Семантичний простір міфу в ліриці Лесі Українки», вияскравлюються 

імпульси міфічного в ліричному дискурсі поетеси, його поставання, знакова 

природа та власне смислові домінанти, які формують її художній світ. 

Показовим є використання елементів біографічного методу, який 

об’єктивізує інформацію, літературно-критичних матеріалів та історико-

літературних студій, спрямованих на утвердження первинності міфу у тому 

світі. «Побивання» (див.: с. 18 автореферату) дисертантки (через наукову 

скромність, звичайно) щодо спорадичності в сучасному літературознавстві 

студій, які б оприявнювали авторський міф, як структуротворчий елемент 

поетики, видаються даремними після появи дисертації, що захищається, й, 

відповідно, монографії «Міф проти історії: Семіосфера лірики Лесі 

Українки», яка цей захист супроводжує і вже встигла знайти своїх 

прихильників. 

Це ж стосується і лірики як окремого явища в творчому доробку 

письменниці. Саме в другому розділі викладаються суттєві для виконання 

надзавдання роботи істини: представлення лірики, яка традиційно вважається 

етапом на шляху до розквіту драматургічного дару письменниці, 

формотворчим чинником у структурі авторської картини світу в цілому. Я б 

навіть сказав про особливе оксюморонно-толерантне «нахабство» дослідниці, 

котра неухильно вивищує об’єкт свого дослідження, увагомлює лірику, яка 

завдяки структурно-семіотичним прийомам уможливлює «простеження за 

формуванням домінантних образних структур творчості та для окреслення 

семантичних одиниць (міфологем, ідеологем, концептів)» (с. 150). Власне, 

чистота структурно-семіотичного методу для дослідниці понад усе і це 



викликає повагу, адже у її втіленні розрізнені загальновживані, часто навіть 

хрестоматійні образи набувають не просто смислу, а смислу, творящого 

цілісність. Те ж саме і з драматизмом, як ознакою художнього мислення, 

який, на думку Г. Левченко, цікаво «в режимі структурно-семіотичного 

експерименту поширити на всі ліричні тексти поетеси, розглядаючи 

ліричних героїв і персонажів як  акторів, котрі всі без винятку можуть 

бути зведені в єдину актантну схему…» (с. 159). Отож, перед нами 

захопливий експеримент над творчістю окремого автора, який приносить 

філологічну насолоду його творцеві. І, звичайно, завдяки струнко 

розробленій системі розкриває перспективи для наступників, які, обмовлюся, 

обов’язково побачать можливість синтезу, умовно кажучи, непсихологічних і 

психологічно наповнених тенденцій у літературознавчій науці.  

Питання, які при цьому виникають: чи є в експерименту побічні 

ефекти; хто і що залишається за його межами? Відповідь на перше: 

безумовно. Неможливо створити досконалу систему, яка б у процесі 

кореляції з іншими не давала збоїв. На друге – Лариса Косач і її психосвіт. 

Саме їй мало місця в структурно-семіотичному просторі. Якщо Леся 

Українка його господар, то донька Ольги Драгоманової та Петра Косача 

потрапила в зону дискомфорту. Заявлене вище дистанціювання від 

психологоспрямованих технологій й відповідно від постаті автора, цілком 

зрозуміле для структуралізму, дається взнаки і реалізується в оцінках, які 

потребують пояснення на захисті. Зокрема йдеться про тези, оприявлені у 

п. 2.3, які стосуються зв’язку реального світу й, відповідно, психоемоційної 

сфери поетеси і її художнього світу. Скажімо, «Реальне життя автора й 

актуального йому світу не постає об’єктом, вартим художньої уваги. 

Реальність подавала лише якісь поодинокі імпульси…» (с. 163) і далі за 

текстом. Або на цій же сторінці: «Ліричний дискурс Лесі Українки міг 

обирати об’єктом опису  (думаю, тут закралась граматична неточність) лише 

проблеми соціально та психологічно значимі в тому сенсі, щоб вони були 

пов’язані з різними видами людської неволі та боротьбою за визволення. 



Окрім світу, чітко розділеного на світ добра (волі) і зла (неволі) /…/, в поле 

художньої обсервації ніщо не входило» (с. 163). Це ж стосується і поем 

авторки, витоки яких дослідниця цілком логічно й услід за К. Квіткою веде 

від фольклору в п. 2.4. «Функціональний аналіз ліро-епічних поем». Та все ж 

відсутність психологічного аналізу, бодай реєстрації емоційно-почуттєвих 

імпульсів, які породжують ті чи ті образи веде, як на мене, до втрат при 

створенні цілісного уявлення про семіосферу мисткині. Тим більше, що 

«психобіографічний вимір» актуалізується дослідницею разом із «культурним 

та суспільно-політичним» як визначальний для формування загального 

поетичного міфу авторки (с. 228), а окремі штрихи психосвіту письменниці 

таки прозирають як інтенційні для творення семантики образів («Основні 

реалії життя в ідилічних творах подаються в пом’якшеному й певною мірою 

сублімованому вигляді» – с. 215). 

На загал, другий розділ демонструє системність мислення здобувачки. 

Аналіз структури авторського міфу супроводжується показом механізмів 

його художнього вираження, оприявлення в тексті. Ця система охоплює 

макро- і мікрорівні поетики. При цьому представлено еволюцію образу 

ліричної героїні, яка трактується як актант-суб’єкт (незважаючи на 

літературний рід, суб’єкт, котрий діє) від ранньої до зрілої лірики 

письменниці: від романтично-сентиментальної «дівчини несмілої» до типу 

романтичного героя-бунтаря і врешті, героя-візіонера релігійного типу 

(с. 253). 

Третій розділ «Магічно-міфологічний субкод» постає на матеріалі 

пошуків семантики окремих міфологем, міфомотивів, міфообразів, їхнього 

місця в авторському міфові та соціокультурному дискурсі. Йдеться про 

міфологеми Царівни, Орфея, Прометея, образи стихій – води, вогню, квітів, 

каменя, арфи тощо. Відчувається, що дисертантка розкошує в реконструкції 

знаково-семантичної парадигми поезій Лесі Українки. Образи одиничні, а 

надто повторювані, набувають в інтерпретації Галини Левченко 

стереоскопічності, вияскравлюються завдяки розшифруванню в межах 



міфологій світу, чи ж то, скоріше, завдяки позбуванню меж власне 

національної культури, яку Леся Українка силою свого генія вписувала в 

контекст світової. На особливу увагу заслуговує звернення до висоти, 

польоту, які постають в образах птахів, повітря, сходження на вершину, 

цілком слушно ототожнюючись із духовною організацією авторки. 

Суголосним із внутрішнім поривом поетеси, без сумніву, є й образ Прометея, 

який котрий постає у п. 3.4. «Прометеївський комплекс образів». У 

трактуванні Галини Левченко – це павутина «асоціативних образів, що їх 

зосереджує навколо себе образ античного титана в контексті різних 

міфологій світу», які зустрічаються в поезіях Лесі Українки: Перуна, Сізіфа, 

Орфея, Індри, Христа, в яких прозирає Прометей, як уособлення світлих сил, 

неба і світил, поступу й цивілізації. Дещо штучним при цьому видається мені 

трактування образу чорнильного сліду – вигорілого сліду від пожежі, 

спричиненої Перуном-Прометеєм (с. 304). 

До рівня концепту піднімається й образ квітів, семантичне поле якого 

розширюється до складної системи символів (п. 3.3). І хоч, як і в 

попередньому розділі, увага дослідниці зосереджена передусім на тексті, 

відчувається, що семіотичний аналіз сприяє розширенню інтерпретаційної 

парадигми, а найголовніше, дає матеріал для інших літературознавчих 

технологій. Тобто, з одного боку, розширення можливостей трактування, з 

іншого, шлях до кореляції наукових напрямків. Як приклад, дуже цікавий 

фрагмент у стилі осягнення творчої лабораторії, котра оживляє текст, 

наповнює його авторськими інтенціями, засвідчує можливості мегатексту 

митця на рівні семіотики й структуралізму, хоча з останнім досить важко 

уявити синтез із психологією (йдеться про уступ на с. 256–257, в якому 

розглядаються корені поеми «Віла-посестра»). 

Недаремно, мабуть, семантику текстів, жанри яких, на думку 

дослідниці, суголосні з релігійними, вона  взялася визначати у фінальному 

розділі своєї студії «Релігійний субкод». Непросто ж бо долучатися до 

містичного, потойбічного, сакрального, непросто подолати стереотипи, хоч 



вони вже поруйновані авторитетними авторами, особливо коли не лише на 

рівні смислу, а й на рівні структури бачиш відповідність текстів ледве не 

атеїстки до релігійних. Тож, коли методологія апробована на казковому й 

міфологічному матеріалі зайшлося про «умовно-релігійний» дискурс, що 

дало, як на мене, досить хороші результати. Передусім для генології, а 

ширше – і для теоретико-літературних практик. Томик вибраного лірики Лесі 

Українки після прочитання розділу може стати безцінним джерелом для 

студента-філолога при пошуках зразків жанрів одкровення, видіння, 

релігійного гімну, молитви, заклинання, прокляття, пророцтва, псалми тощо.  

Попри усвідомлену (с. 325) складність встановлення першоджерел, на 

які опирається Леся Українка при створення стилізацій, наслідувань, 

оригінальних текстів, суголосних із названими жанрами, Галині Левченко 

вдалося наблизитися до виконання цього завдання. Хрестоматійно відоме 

написання «Стародавньої історії східних народів» в рецепції дослідниці – не 

просто данина інтелекту та ерудиції їхньої авторки. Це й джерело для 

розуміння авторських інтенцій, розширення семантики окремих образів, 

підтвердження не випадковості окремих творів як елементів складної, але в 

оцінці дисертантки – прозорої структури семіосфери Лесі Українки. Це ж 

стосується й імпульсів середньовічної літератури та власне релігійних 

(фідеїстичних – у авторській редакції) текстів. А теза «Образність віршів 

«Досвітні вогні», «Нічко дивна», «Зоря поезії», «Мріє, не зрадь…», «Північні 

думи» стає об’ємнішою й інтертекстуально багатшою, якщо її розглядати 

в контексті гімнів Ріг-веди та індо-арійських релігійних вірувань» (с. 325) не 

просто розширює конотацію окремих образів і смисли творів, а й 

кардинально змінює їх у порівнянні з традиційним трактуванням.  

Обрані дослідницею концепти, образні системи в структурі, мовою 

оригіналу – «релігійного субкоду», які винесені в назви підрозділів, 

розкривають природу ще кількох сегментів семіосфери Лесі Українки: 

серцецентризм (п. 4.2. «Концепт серця»), обожнення світла (п. 4.3. «Світлові 

ієрофанії»), сутність жертовності (п. 4.4. «Концепт жертви»), вивищеність і 



аристократизм духовної еліти (п. 4.6. «Концепт духовної спільноти»). 

Можна, звичайно, сперечатись із окремими розшифруваннями смислів, як 

скажімо, біблійним трактуванням образу клинка в поезії «Не дорікати слово я 

дала»  на с. 362–363, де відчувається конфлікт семіотичного й біографічного 

прочитання, адже В. Панченко в книзі «Магічний кристал» на цілком 

перевірених фактах підтверджує автобіографічне походження цього образу 

(подарунок Нестора Гамбарашвілі), але в цілому, сакральний простір лірики 

Лесі Українки зримо постає на сторінках дисертації, набуває вивершеності в 

структурно-семіотичному сенсі. Дослідниця віртуозно змінює декорації 

розкодовуваних знаків, або ж навпаки, ці декорації сприяють розкодуванню й 

поясненню. Трактування здійснюється то крізь призму Біблії, то текстів 

алхіміків, то античних філософів.  

На ремарку-дискусію заслуговує п. 4.5. «Наративні структури 

інтимної лірики». Не заперечуючи глибину проникнення в сутність 

любовного дискурсу, прочитаного за методикою Р. Барта, зауважу, що в кінці 

цієї частини роботи відчув тугу дослідниці за почуттями, а не їхніми 

знаками. Досконало і глибоко представлені пракорені образів почуттів, 

наснаження наднебесною висотою і надтрагічною розпукою насправді 

позбавлені емоційності й почуттєвості. Тож, «чистоті» методології – vivat! 

Можливості відчути, співпережити, осягаючи той чи той текст, який 

належить до інтимних – зась!  

А ось виваженість і спокій, міркувальна впорядкованість і чітка 

структурованість думки, позбавлені зайвих емоцій, у Висновках 

заслуговують на повагу чіткістю, відповідністю поставленим у роботі 

завданням, які можна вважати виконаними.  

На чотирьохстах сторінках основного тексту дисертації авторка не 

вбереглась від орфографічних, граматичних та пунктуаційних помилок і 

неточностей, винесених на поля рукопису (с. 4, 26, 151, 233, 251, 263, 314 та 

кілька ін.); дискусійною, як на мене, є думка про фемінізм (с. 102) Лесі 

Українки, неприйнятною – про андрогінність, підтверджену хрестоматійним 




