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ВІДГУК 
 

на дисертацію Галини Левченко  
«Семіосфера лірики Лесі Українки: становлення, типологія, контекст» 
подану до захисту на здобуття наукового ступеня доктора філологічних 

наук зі спеціальності 10.01.01 – українська література 
та 10.01.06 – теорія літератури 

 

 

Вивчення проблем семіологічної структури авторського дискурсу 

(особливо у творчості тих авторів, які творили в епоху Бароко, Романтизму, 

Модернізму) видається вкрай важливим в сучасному літературознавстві, 

оскільки дозволяє розширити сучасні уявлення про методологічні підходи та 

можливості їх застосування до семіосфери творчості як окремого письменника, 

так і групи чи й цілого літературного напряму. Такий підхід дозволяє віднайти 

додаткові засоби ідентифікації ідейно-естетичних, стилістичних, поетикальних  

особливостей їх творчості. 

Одночасно підхід до семіологічної структури як явища динамічного (як у 

межах творчості одного автора, так і в стильових пошуках певних груп митців) 

дозволяє побачити та провести дескрипцію еволюційних змін у їх семіосфері, 

побачити різні типи перспектив інтерпретації структурних елементів 

семіосфери. 

Дисертація Галини Левченко «Семіосфера лірики Лесі Українки: 

становлення, типологія, контекст» покликана в цьому контексті простудіювати 

внутрішню структурно-семантичну організацію та принципи функціонування 

семіосфери Лесиної лірики. Для дослідження обрано ліричні та ліро-епічні 

тексти Лесі, які розглядаються, зокрема у контекстуальному просторі її доби та 

на основі реконструкції психобіографії мисткині. 

Дисертантка у своєму дослідженні розробила комплексну методику 

аналізу семіосфери індивідуальної творчості письменника; провела міфо-
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архетипну інтерпретацію образної системи лірики письменниці та системне 

структурно-семіотичне дослідження ліричних текстів Лесі Українки. 

Можна погодитися із твердженням авторки, що "провідна дія й тенденція 

складної будови семіотичного простору лірики Лесі Українки проймає 

засаднича визвольна інтенція, котра становить своєрідну морально-етичну 

вертикаль цього художнього світу. Тому закономірно, що відмінний за 

культурним походженням образний матеріал об’єднується на аксіологічному 

рівні концепціями творчості як утопії та волі до влади", а "художньо імітований 

релігійний дискурс, стиль «пророчої утопії» захоплював поетесу своєю 

сугестивністю, «пристрасним елементом», здатністю переконувати читача, 

здійснювати мовленнєвий вплив" (с. 398). 

Робота «Семіосфера лірики Лесі Українки: становлення, типологія, 

контекст» складається зі вступу, чотирьох розділів (які поділяються на 

підрозділи), висновків та списку використаних джерел. 

У “Вступі” обґрунтовано актуальність теми дослідження, 

охарактеризовано стан її наукової розробки, сформульовано мету і завдання 

дослідження, окреслено теоретико-методологічну базу, визначено об’єкт та 

предмет наукової роботи, новизну й практичне значення. Подано відомості про 

апробацію основних положень дисертації та публікацію праць. 

 У першому розділі дисертації «Теоретико-методологічна основа 

вивчення семіосфери» задекларовано методологічні підходи до аналізу 

семіосфери індивідуальної творчості письменника. 

Дисертантка детально розглядає загально-епістемологічні параметри 

літературознавчого структурно-семіотичного дослідження, з’ясовує головні 

методологічні поняття (структури як оперативної моделі та інструмента 

пізнання, «поверхневого» і «глибинного» рівнів культурних феноменів, 

екстраполяції лінгвістичної опозиції «мова» – «мовлення» на матеріалі 

художньої літератури, визначення тексту як комунікативного сигналу, а 

художнього коду як системи відповідностей між означальником та 
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означуваним, яка впорядковує повідомлення, передбачаючи певний репертуар 

символів та правил їх комбінування).  

У дисертації Галина Левченко проводить студії семіосфери на основі 

тектонічної концепції структури художнього тексту. Запропонована модель 

дослідження дає змогу залучити різнопланові аспекти й розглядати дискурсивні 

структури на різних теоретичних рівнях: синтактиксичних макропозицій  

(з’ясуванням актантної схеми дискурсу), семантичних констант (певних 

міфологем, які обираються для моделювання образів і певних елементів 

мікропоетики), аксіологічних і прагматичних аспектів авторського дискурсу; 

мовно-стилістичного кодування та міжкультурної і внутрішньокультурної 

комунікації. 

Виходячи з того, що літературна творчість письменника як вторинна 

моделювальна система є явищем культурно-стильовим, структурно-

семіотичним і комунікативно-прагматичним, дисертантка приходить до 

закономірних висновків, що структурна організація семантичного простору 

лірики Лесі Українки визначається принципом аналогії (еквівалентності) 

(йдеться зокрема про паралелізми, синтаксичні повтори, метафоричні і 

метонімійні ланцюги, алегорії тощо) та принципом ієрархічного 

підпорядкування (символізації) (маються на увазі символи, трансформовані 

традиційні іконічні образи). Ці принципи дають змогу мисткині витворити 

своєрідне «роздвоєння» світу на фізичний та метафізичний, що загалом є 

характерним для поетики багатьох авторів епохи Модернізму. 

Другий розділ «Семантичний простір міфу у ліриці Лесі Українки» 

присвячений моделюванням структурного каркасу авторського метаміфу через 

актантну схему дискурсу та через часопросторову модель світу й міфологічну 

включеність у неї ліричних героїв. У цьому розділі міфологізм розглядається як 

іманентна властивість ліричного дискурсу Лесі Українки у літературознавчій 

проєкції. 

Розглядаючи проблему трансформації міфологізму в літературі – від 

рецепції до авторського міфотворення, дисертантка аналізує два типи 
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літературознавчого потрактування проблеми міфологізму у творчості: як 

творчого запозичення і художньої обробки та як іманентної властивості 

людської свідомості. Дослідницька позиція в дисертації співпадає з іманентним 

потрактуванням міфу в міфознавстві. Авторка виходить із того, що 

ідіосеміосфера окремого мистця приймає міф як структурну чи матричну 

архетипну основу. Надалі вона реактуалізується в текстах через певний набір 

архетипно-міфологічних структур, що можуть трансформуватися, занепадати 

та відроджуватися. Проте динаміка цих структур і є історією індивідуальної 

семіосфери того чи іншого мистця.  

Таким чином, роль міфологічних компонентів у літературній творчості не 

обмежується виключно художньою рецепцією традиційних сюжетів та образів. 

Метамова авторського міфу стає надбудовою над дискурсивно-мовленнєвим 

простором творчості, формуючи ядро письменницької семіосфери.  

При дослідженні творчої спадщини Лесі Українки варто зважати, зокрема 

(як справедливо зауважує дисертантка) й на структуротвірну та 

трансформаційно-ґенеративну роль міфологічних елементів у процесі творення 

літературних текстів. 

Поруч із цим у дисертації продемонстровано як авторський міф, який є 

необхідним чинником творчої свідомості та ядром письменницької семіосфери, 

витворює над дискурсивно-мовленнєвим виміром творчості структури власної 

метамови. 

 У третьому розділі «Маґічно-міфологічний субкод» дисертантка аналізує 

семантику та структуротворну роль міфологем, які пов'язані з маґічним 

простором. Дисертантка зауважує, що глибинна уґрунтованість поетичної 

образності у певній матеріальній субстанції програмується самою мовою. 

Художня література актуалізує структури колективного несвідомого людства у 

вигляді матеріальних архетипів, віднесеність яких до певної стихії (води, 

вогню, повітря, землі) виражає психологію самого мистця і його творчий 

темперамент, а також вказує на культурно-міфологічні контексти постання 

образного ладу його творів. Вона доводить, що мікропоетика лірики Лесі 
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Українки виявляє її особливу прихильність до мислення парадоксальними та 

контрастними образами, народженими синтезом властивостей різних 

матеріальних стихій, часом непоєднуваних між собою. Ця тенденція, на її 

переконання, є свідченням ізоморфізму різних рівнів художньої картини світу 

письменниці. Цікавою бачиться ідея дисертантки про «квітковий стиль» у 

ліриці Лесі Українки, який, з огляду на частотність використання і символічну 

багатозначність, гармонійно вписує творчість письменниці в актуальний її 

епосі культурний і мистецький сецесійний контекст (Можна, наприклад, 

відповідні паралелі знайти й у Уляни Кравченко, й у Дарії Віконської). 

Завершує дисертацію розділ четвертий – «Релігійний субкод», у якому 

зосереджено увагу на структурах ліричного дискурсу Лесі Українки, які 

споріднюють її із релігійними творами. Авторка наголошує, що багато з 

ліричних творів Лесі Українки за своїм комунікативним спрямуванням, а 

подекуди й за формально-змістовою організацією, стилізовані під жанри, які 

з’явилися в Античності та Середньовіччі й мають релігійне підложжя. 

Літературні стилізації релігійних жанрів у її ліриці, будучи вагомим елементом 

релігійного субкоду, утворюють досить розгалужену систему, в якій 

найповнішого втілення набули жанри одкровення, видіння, релігійного гімну, 

молитви, заклинання, прокляття, самопроголошення бога. Наголошуючи на 

тому, що любовний дискурс у ліриці Лесі Українки позначений сильним 

тяжінням до фігур і прийомів релігійного дискурсу, дисертантка приходить до 

обґрунтованого висновку про те, що "любовний дискурс у ліриці Лесі Українки 

позначений сильним тяжінням до фігур і прийомів релігійного дискурсу, 

додатково підтверджуючи «високу знаковість» її текстів. Лірична героїня 

інтимних віршів найчастіше зливається із типом релігійного візіонера, 

реалізуючи коло дій, пов’язаних із релігійним культом: адорація, поклоніння, 

молитовні звертання, самопожертва, здійснення різноманітних ритуалів" (с. 

394). 

Запропоноване до розгляду дослідження Галини Левченко «Семіосфера 

лірики Лесі Українки: становлення, типологія, контекст» з теоретичного 
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погляду поглиблює знання про окремі аспекти трансформації індивідуального 

досвіду творчого суб’єкта у текст та з’ясовує структуротворну функцію 

метамови авторського міфу у формуванні семіосфери індивідуальної творчості 

мистця. Одночасно з практичного погляду у дисертації запропоновано 

комплексну методику системного аналізу семіосфери індивідуальної творчості 

письменника. 

Разом з усім у дослідженні вперше в українському літературознавстві 

задекларовано цілісну концепцію і комплексну методику аналізу семіосфери 

індивідуальної творчості письменника. На основі цієї концепції та методики 

аналізу здійснено системне структурно-семіотичне дослідження ліричних 

текстів Лесі Українки та проведено міфо-архетипну інтерпретацію образної 

системи лірики письменниці. У роботі детально простудійовано й структурно-

семантичні принципи формування метамови авторських міфів та його 

визначального впливу на асоціативну мережу образів і значень у творчості 

мистця. Обґрунтовано підтверджено (на основі ліричної спадщини поетеси) 

ідею гомологічної подібності авторського міфу та міфотворчої матриці 

художнього напрямку, у конвенційних рамках якої творить мистець. 

Перейдемо до критичної частини. Як і кожна неординарна праця, 

дисертація викликає низку роздумів, суб’єктивних незгод, побажань. 

1. У теоретичній частині дисертації лише побіжно (за Янушем 

Славінським) згадується теорія Романа Інґардена щодо теорії будови 

художнього твору, наймаркантнішою особливістю якої є те, що твір 

складається з кількох різнорідних шарів. Як видається,  у запропонованованому 

дослідженні можливим було значно ширше застосування ідей Р. Інґардена. 

Надзвичайно цікавим було б порівняння в теоретичній частині дисертації теорії 

Р. Інґардена та У. Еко, за яким (Еко) читання мистецького твору  

«безперервний коливний процес, у якому від самого твору переходять до 

прихованих у ньому вихідних кодів і на їх основі – до більш правильного 

прочитання твору, і знову до кодів і підкодів» (с. 22). Дослідження структури 

художнього твору, в такому випадку, потребувало б узгодження розуміння 
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концепції кодів та феноменів, а, одночасно, посилювало б релевантність 

наукового дослідження художніх текстів. Ідеї Р. Інґардена могли б, на наше 

переконання, посилити методологічну складову структурно-семіотичної 

парадиґми буття літературного твору. 

2. Займаючись проблемами "глибинних структур" дослідниця 

обмежується тільки увагою до їх адаптації до ідей поверхневих і глибинних 

структур мовлення та елементів оповіді.  Однак не до кінця розглянута ця ідея 

на іншому, вищому, рівні – рівні художнього тексту (хоча латентно в дисертації 

ця ідея У. Еко задекларована: "Так розкривається парадоксальність буття 

художнього твору: з одного боку, це повідомлення, структура якого забезпечує 

можливість численних прочитань; а з іншого – це прочитання може бути «до 

такої міри вільне, що не дозволяє формалізувати структуру повідомлення»" (с. 

24)). Ця ідея Умберто Еко, сформульована в "Структурі, яка не існує" (в 

бібліографії дисертації – № 468) дозволяє окреслити багатомірну глибинність  

більш глибинної структури художнього тексту, побачити його відкритість та 

потенційну можливість нових смислових відчитувань. Але, найголовніше: 

підхід до кожної з структур як неостаточної, яка перебуває в динамічному 

процесі становлення й прямує до наступної, глибиннішої структури, стаючи 

верифікаційним ситом, яке відсіює можливі надінтерпретації, невластиві 

підходи, даючи, в кінцевому, на виході одну з моделей глибинної структури, 

яка, в свою чергу, дозволяє рухатися в напрямку більш глибинної структури, 

останньої на теперішньому етапі дослідження. 

3. Дисертантка лише побіжно у теоретичній частині згадує (цитуючи Ц. 

Тодорова) концепт "можливих світів" (с. 23). Наступного разу такий концепт 

задекларований при аналізі поезії Лесі Українки у контексті форм східних 

релігійних практик (с. 346). Вживання таких омонімічних термінів у 

теоретичному плані вимагало б точнішого окреслення: чи у першому випадку 

йдеться про "можливі світи" як фрактальні структури художніх світів (які є 

видозміненими когерентними художніми представленнями реального світу), чи 

йдеться усе ж про теорію "можливих" або "фікційних світів" (яскравими 
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представниками якої є Любоміл Долежел, Томас Павел, Мері-Лора Раян, Рут 

Ронен, Браєн МакГейл). Чи у другому випадку вживання йдеться про 

метафізичні світи? 

4. Як видається, при перегляді історії прочитання творчої спадщини Лесі 

Українки увступі до дисертації можна було б виокремити й українське 

еміґраційне літературознавство, точніше окреслити різні рівні протиставлення 

радянського лесезнавства та лесезнавства еміґраційного. Зокрема П. Одарченка 

можна було б віднести й до першого, й до другого напрямку, оскільки 

Одарченко й на еміґрації займався творчістю Лесі Українки.  

5. Як продовження попереднього зауваження, слід було б згадати й 

такого цікавого й важливого дослідника-лесезнавця як Юрій Бойко (Блохин). У 

його літературознавчій спадщині такі фундаментальні розвідки як «Естетичні 

погляди Лесі Українки та її стильові шукання» (Вибране. – Т. 3. – Мюнхен, 

1981. – С. 241-286) та, зокрема, «"Камінний господар" Л. Українки» (Вибране. – 

Т. 2. – Мюнхен, 1974. – С. 327-362). Перше з цих досліджень – це власне 

системне дослідження, яке, «спираючись на активне апелювання до авторських 

текстів» зосереджене, як пише дисертантка, «на поетикальних особливостях 

лірики письменниці та [її] стильовій еволюції» (с. 6). 

Загалом же дисертація Галини Левченко засвідчує можливість 

застосування у літературознавчих дослідженнях певних теоретичних моделей 

для вивчення, аналізу та інтерпретацій семіологічної структури авторського 

дискурсу та ідіопоетики лірики окремого автора. Залучені до наукового обігу й 

проаналізовані та проінтерпретовані наукові та художні тексти демонструють 

перспективу дослідження цього феномена, уводять в українське 

літературознавство продуктивні й провокативні ідеї, викликають на дискусію, 

що є безперечним позитивом. Наукова новизна дослідження теж не викликає 

сумніву.  

Засвідчую також ідентичність змісту автореферату й основних положень 

дисертації. 




