
ВІДГУК
про дисертацію ТЕЛЕШМАН Світлани Іванівни «Поетична творчість 
Михайла Ткача: жанровий і змістовий аспекти», подану на здобуття 
наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 
10.01.01- українська література.

Один із урочистих вечорів з нагоди ювілею Михайла Ткача затягнувся до 

1-ї години ночі; а мав закінчитися о 23-й минулого вже дня; десятки вокалістів і 

музичних колективів вважали за обов’язок узяти участь у тому вечорі і відмовити 

їм не посміла навіть дуже «сувора» дирекція палацу «Україна». Такого цей палац 

не чував ні до ні після тих урочистостей. Ішлося ж про найвідомішого в останні 

принаймні чверть століття поета-пісняра, про якого склалася непохитна думка, 

що найбільшим літературним досягненням Ткача є таки його пісенна творчість. 

Авторка рецензованої дисертації Телешман Світлана Іванівна у першій половині 

своєї роботи намагається частково спростувати її, але зрештою до неї пристає і 

п’ятий підрозділ третього розділу її так і називає: «Пісні як вершинне (виділено 

мною -  М. Н.) творче досягнення Михайла Ткача» (с. 98). Мені, тим часом, 

здається, що про літературну вершину поета слід говорити у зв’язку з його 

поемою «Хата»... Але -  про все по порядку.

Є поети, що протягом усього творчого життя пишуть одну-єдину книгу; 

все в них ніби писане «однією рукою» і водночас -  «про те ж саме». Інші ж -  

багатомотивні, через що їхня Муза заводить їх у лабіринти найрізноманітніших 

естетичних і філософських проблем. Михайло Ткач -  серед цих останніх. Його 

вчителями в цьому плані були насамперед фольклор, Тарас Шевченко, почасти 

Іван Франко та деякі інші класики XIX століття. Своєрідний синтез думки 

авторки дисертації на цю тему не важко помітити в її судженні, зокрема, про 

текст пісні на слова М. Ткача «Ой висока та гора». «...Ностальгійна атмосфера 

твору, -  читаємо в дисертації, -  образи жури й туги, емотивно підсилені з 

допомогою народнопісенних засобів на кшталт “тяжка жура”, “серце завмира” 

або ж стилізованих під народнопісенні, як от “б’ється туга”, -  наближають цей 

твір до фольклорних зразків і романтичної поезії Л. Глібова, С. Руданського, Т.
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Шевченка. У “Посвященії” до Шевченкової поеми “Невольник” знаходимо 

звертання “О мій тихий світе, / Моя зоре вечірняя”... Порівняймо з ним Ткачеве: 

“Де ж ти, моя зоре? /.. .Мій далекий світе”» (с. 134).

З поетів XX століття найближчим йому був, мабуть, Максим Рильський
*

(як автор і пісенних, і філософсько-естетичних медитацій), але подекуди й 

Володимир Сосюра з його мелодійними поезіями («Коли потяг у даль загуркоче» 

Сосюри і Ткачева «Марічка» виросли, звичайно ж, з одного почуттєвого кореня) 

та глибоко патріотичними, з дидактичним відтінком віршами-трактатами на 

зразок «Любіть Україну» чи «Юнакові». У Михайла Ткача до таких творів близькі 

«Моя Україна» та вірші з поетичним осмисленням історичного шляху українців. 

У дисертації такі перегуки М. Ткача з поетичною традицією попередників 

постійно або наголошуються, або вгадуються, а часом -  тлумачаться як 

ремінісценції. Коли ж ідеться про перегуки з іншими класиками української 

поезії, зокрема -  зі «Скорбною матір’ю» П.Тичини чи піснями про матір А. 

Малишка, то тут найперше напрошуються на згадку «Балада про скорботну 

матір», «Чуєш, мамо», «Мама Марія» та деякі інші знакові для М. Ткача поетичні 

тексти.

Досліджуючи творчість одного автора, дисертанти нерідко «збиваються» 

на монологічність у науковому трактуванні його. Тобто -  ідуть у своєму 

дослідженні від твору до твору, від тексту до тексту основного предмета свого 

дослідження і він постає тоді в них у вигляді (прошу вибачення за не дуже 

наукову метафору), у вигляді телеграфного стовпа: обтесаним, високим, прямим 

та майже таким «величавим», як відомий Еней. Робота Світлани Телешман -  це 

розлоге дерево, дивлячись на яке часом розгублюєшся: чи не важливішим у тому 

дереві видається кучеряве його гілля (поетичний контекст), а не стовбур з 

корінням (поезія М. Ткача)? Таке побоювання тим часом не тільки марне, а й 

безпідставне: осмислення літературної постаті завжди має бути (якщо йдеться про 

справді наукове осмислення) саме таким, контекстовим. Бо ж не тільки відомого 

короля грає його відоме оточення («свита»), а й митець-літератор сприймається
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як справжній та оригінальний лише тоді, коли глянеш на нього в порівнянні чи 

зіставленні з творчістю і літературних класиків, і його сучасників.

Сучасники М. Ткача, як справедливо доводить дисертантка, це покоління 

шістдесятників. Хоча «протовпитись» у те покоління було не просто; їхнє коло на
р

самому початку поставало дещо звуженим (до чого, мабуть, найбільше приклав 

руку М. Рильський, коли опублікував статтю «Батьки і діти», 1962). За цією 

статтею шістдесятниками в ній оголошувалися тільки три поети -  М. Драч, М. 

Вінграновський, В. Коротич. Творчість М. Ткача тоді ще залишалася ніби поза 

будь-яким контекстом, хоча його «Марічка» була відомішою (точніше -  

«розспіваною» в загальнонародному середовищі), ніж поезія всіх названих поетів 

разом узятих. Коло шістдесятників згодом таки розширилося, до нього 

долучилися і В. Симоненко, і Д. Павличко, і Ліна Костенко і кілька інших, а от М. 

Ткач у ньому (колі) фактично не з’являвся. Дисертантка справедливо показує, що 

його місце було там не тільки в суто творчому розумінні, а й, сказати б, фізично: 

в нього ще в 50-х роках зав’язалися особисто-творчі стосунки, зокрема, з М. 

Вінграновським, згодом -  з і. Драчем, а з поетичними мотивами В. Симоненка чи 

В. Підпалого (теж дуже «тихого» в сприйнятті критикою шістдесятника) його 

мотиви майже цілком збігаються. Особливо, коли йдеться про найбільше, на мою 

думку, ліро-епічне досягнення М. Ткача «Хата». Важливо наголосити, що коли 

зважити на літературно-критичну рецепцію творчості М. Ткача, то найточнішою 

вона постала саме під пером самих, до того ж -  чолових шістдесятників. 

Дисертантка, щоправда, наголошує, що його як «чистого» поета (а не пісняра) 

«відкрив» науковець з академічного Інституту літератури імені Шевченка Віктор 

Іванисенко (с. 25), але не менш примітне «відкриття» його звучало також у 

міркуваннях про Ткачеву творчість Д. Павличка (передмова до одного з видань 

поета) та І. Драча у його судженні про три визначальних складники 

шістдесятницької поезії («Альфа і омега Михайла Ткача»). Одним із тих трьох 

складників, про які говорив І. Драч, була пісенна лірика М. Ткача, в якій чи не 

найоригінальнішою поставала в нього лірика інтимного плану. Дисертантка

приділила їй, мабуть, найбільше уваги в своїй роботі і продемонструвала при 
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цьому справжній літературознавчий хист. Хоча інколи й оперує не до кінця 

проясненою (чи «точною») термінологією. Вона беззастережно вживає, 

наприклад, термін «лірика про кохання», а мені здається, що цей термін потребує 

певного уточнення. В роботі наводиться моє міркування про те, що твір про саме
р

кохання література ще не запропонувала; у багатьох поетів осмислено хіба що 

передчуття його, наругу над ним або ту печаль, яка настає тоді, коли кохання не 

збулося, виявилося не розділеним і т. д. Що я мав на увазі? Думаю, що суте 

кохання -  це все одно, що ідеальна краса в житті і мистецтві. Платон, як знаємо, 

говорив, що коли хтось колись натрапить на красу в ідеалі, то смерть йому 

забезпечена. Те ж -  і з коханням. Його можна відчути, ним можна захворіти, але 

побачити «живим» та ще й описати в поезії чи інших мистецьких жанрах ще 

нікому не вдавалося. Ось чому Овідій у своєму «Мистецтві кохання» 

наголошував: кохання (любов) -  це заборонна зона для поета і тому він навіть 

попереджав свою Музу: «Музо, не входьмо туди!». Зате розкішними та 

детальними в нього постали картини гри, залицянь та звабливих мрій-порад, які 

сприймаються щонайбільше як вступ, пропілеї до кохання, але не ним самим... Те 

ж саме і в сучасних поетів: воно в більшості випадків є мрією чи й безнадією, а не 

ним самим, хоча в М. Ткача стрічається й виняток: його ліричний герой (у 

«Марічці», зокрема) переконаний, що до серця своєї мрії кладку він все одно 

прокладе. «Приємної забави!», -  як сказав би І. Франко, коли говорив про подібні 

поетичні мрії його молодших сучасників -  «молодомузівців», хоча з ним, як 

знаємо, досі дискутують деякі сучасні дослідники модернізму, говорячи що І. 

Франкові завадило зрозуміти модерністів його «народницьке» уявлення про 

літературу. З моїм твердженням, що поезія про «саме кохання» неможлива, теж 

можна полемізувати, хоча з вибором наукової термінології слід бути загалом 

обережним; вона в літературознавстві хоча й не «точна», як у фізиків чи біологів, 

але має бути бодай наближеною до «точності». Таку «точність» (у лапках, 

звичайно) дисертантка демонструє найбільш очевидно в аналізі баладної та 

поемної спадщини М. Ткача, у міркуваннях про естетично-філософське підґрунтя 

його творчості. Особливо -  коли йдеться про балади й поеми М. Ткача, серед
4



яких я особисто найвиразніше виділяю поему «Хата». Філософський зміст у 

цьому творі дисертантка найпереконливіше означила чи не в такому своєму 

міркуванні: «На противагу розумінню хати як споруди зустрічаємо (в поемі. -  М 

Н.) смислове наповнення “хата -  жива істота”... Семантичне наповнення “хата -  

внутрішній світ” М. Ткач проектує в духовну сферу, інтерпретуючи (його. -  М 

Н.) як “хата -  внутрішній світ людини”: «Пускати в господу, хто чесний до 

скону, 11 Як в душу, що чиста, мов рання роса» (с. 92).

Суто філософське осмислення проблеми дисертантка розпочала ще, 

либонь, у третьому розділі роботи «Жанрова специфіка поезії», де є такий 

підрозділ: «Жанр в об’єктиві наукової уваги. Теоретичні засади дослідження» (с. 

49-57). Теоретичну природу жанру, як знаємо, вперше в європейському 

літературознавстві осмислив Аристотель у своїй «Поетиці» (IV ст. до н. е.). 

Літературознавство тоді ще цілком справедливо вважалося філософією і так його 

трактували фактично аж до XX століття. Про жанр існує велика наукова 

література (Д. Чижевський пропонував вживати щодо нього «наш» синонім 

«ґатунок»), але дисертантка, зосередившись переважно на природі суто 

поетичного жанру, додала до нього й суто своє міркування. На її думку, сучасна 

«жанрова система є недостатньо розробленою, і багато поезій не вписуються у її 

межі (тут твердження С. Крижанівського про необхідність планувати жанр твору 

зазнає поразки). Тому в кінці низки традиційних ліричних жанрів (ода, пісня, 

елегія, епіграма, псалом, дифірамб, памфлет, гімн) з’являється слово “тощо”. Під 

час літературознавчого аналізу воно не конкретизується, але перейменовується у 

“вірш”. Це в корені неправильний, ненауковий підхід, використання якого є 

показником відставання теоретичної думки і гальмом для досліджень з історії 

літератури» (с. 56). Можна сперечатися з таким міркуванням дисертантки 

(особливо щодо термінів «правильний -  неправильний», оскільки 

літературознавство -  живий у розвитку організм і в ньому має значення не 

«правильність» суджень, а відповідність їх сучасним уявленням про предмет), 

однак важливою в ній залишається філософічність теоретичного посилу: без 

нього будь-яке трактування художнього тексту залишатиметься справді не
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науковим. Цю думку дисертантка значно розвинула в окремому розділі дисертації

із назвою «Філософські мотиви лірики» (с. 173-191). Тут розкрито природу

Ткачевих уявлень про магію художнього слова, про красу як ідею (в

платонівському розумінні), про істину як мету художніх медитацій тощо.
*

«Здавалося б, що істини, задекларовані М. Ткачем, лежать на поверхні, що вони 

тривіальні, -  пише дисертантка. -  Але ми стверджуємо, що праця письменника 

полягала не лише в огранюванні, а й у видобуванні цього коштовного каміння з 

життя та літератури» (с. 173). Кращі твори поета Михайла Ткача якраз і є отим 

коштовним камінням, значущість якого в українській літературі XX століття 

починаєш глибше усвідомлювати тоді, коли до нього торкнеться скальпель такого 

дослідника, яким постає в аналізованій дисертації Світлана Телешман. У ньому 

бачиш те найголовніше, що добачали в літературній критиці ще класики XIX 

століття: інтелектуальний потенціал самої літератури і стильове обличчя її. 

Філософське наповнення літератури (зокрема, поетичного слова М. Ткача) якраз і 

демонструє згаданий інтелектуальний потенціал та стильові особливості 

художнього вираження його.

Звичайно, М. Ткач не одразу став філософським інтелектуалом у поезії та 

здобувся на суто свій поетичний стиль. Він був дитиною свого часу і зазнавав на 

собі не тільки «позитивного впливу» його на себе, а й згубних для творчості його 

ідеологічних негацій. Йдеться насамперед про радянську ідеологію, яка, 

наголошує дисертантка, інколи дуже відчутно збивала поета з істинно художніх 

позицій. Авторка дисертації наголошує, що М. Ткач устиг особисто переоцінити 

ті свої «збочення» і по-своєму розкаятись («Але не в той ходив я бік...», говорить 

один із його ліричних героїв). Сам поет, отже, розкаявся, а коли розкається ще й 

його епоха -  питання, мабуть, для нащадків; нинішні державні закони про т. зв. 

«декомунізацію» тут навряд чи зарадять справі; половинчастість їх цілком 

очевидна, оскільки потрібне, мабуть, не любительське виконання тих законів, а 

міжнародний суд над злочинами радянізму, що мав би бути своєрідним 

Нюрнберзьким процесом номер 2. Шкода, що М. Ткач його не дочекається...

б



На щастя, він «дочекався» серйозної наукової розмови про свою творчість.

І саме в дисертації Світлани Телешман. Новизна її роботи в тому, що творчість М.

Ткача введено в науковий дискурс українського літературного процесу ХХ-го -

початку XXI століть, залучено до аналізу його найвідоміші теоретичні погляди на
*

поезію класиків літературознавства Арістотеля, Гегеля, Потебні, Веселовського, 

Франка, Бахтіна, Тодорова й ін., а також -  провідних українських дослідників 

поезії останніх десятиліть І. Дзюби, С. Крижанівського, М. Коцюбинської, Б. 

Мельничука, Г. Нудьги, К. Фролової, А. Ткаченка, Т. Салиги та ін. Особливістю 

дисертаційної роботи є ще й те, що вона сповнена внутрішнього полемізму, а, 

крім того, сама залишає ряд думок, які кличуть до полеміки. Застарілим, як 

здається, залишилося оперування в роботі поняттями «зміст» і «форма», якого 

досі не позбулося наше літературознавство як рудименту історичної методології. 

Розділ дисертації «Змістове розмаїття поезії» (с. 141) мав би звучати як 

«Розмаїття поетичних мотивів», оскільки (за модерністськими уявленнями) в 

поезії (і літературі загалом) змістом для літературознавця є її (поезії) художня 

форма. Не усвідомлення цього нашим літературознавством триватиме, очевидно, 

ще довго, аж поки воно остаточно не засвоїть основних уроків філологічної 

методології, фундамент якої заклали в українській науці про літературу Іван 

Франко («З останніх десятиліть...», Богдан Лепкий («Начерк історії української 

літератури», Володимир Перетц («Из лекцій по методологи...», Микола Зеров 

(«Нове українське письменство»), Микола Гнатишак («Історія української 

літератури, т. 1»), Дмитро Чижевський («Історія української літератури. Від 

початків до доби реалізму», та лиш почасти Олександр Білецький. Певну 

корекцію в модерну філологічну методологію внесла й методологія постмодерну, 

від якої (хоча б вибірково) відмежовуватися теж не слід. Зокрема, коли йдеться 

про рецептивну естетику, феміністичну критику чи трансформовану 

психоаналітику.

Змістовнішим, як здається, міг би бути автореферат дисертації. Він лише 

частково відбиває багатство наукових міркувань авторки роботи і справляє

враження не повного відтворення її змісту.
7



Дрібнішим зауваженням авторці дисертації слід вважати деякі її словесні 

недоречності чи неточності. Є в роботі слова, які є, мабуть, суто авторськими 

«пропозиціями»: що означає, наприклад, слово «висновку є» (с. 27) чи 

словосполучення «виводить образ» (84)? Або: слово «мати» в називному відмінку

слід таким же і вживати, а не... «матір порівнюється з вишнею» (с. 123). І ще: в 

автора «Марічки» лірична героїня, мабуть таки, «спідлоба», а не «на воду», гляне, . 

як у дисертантки...

Висловлені зауваження і побажання не знижують, звичайно, високого 

наукового рівня дисертаційної роботи Світлани Телешман. Маємо дуже глибоке 

прочитання творчості і предмета дослідження -  поезії Михайла Ткача, і того 

літературного процесу, в контексті якого він розвивався як митець. Авторка 

дисертації вперше в українському літературознавстві цілісно схарактеризувала 

жанрове розмаїття поетової творчості, зв’язки її з епохою шістдесятництва та 

основними етапами мистецького і суспільного життя України другої половини 

ХХ-го -  початку XXI століття. Зміст дисертації відбито в авторських публікаціях, - 

які вміщені у фахових виданнях, та в монографії «Пісня Михайла Ткача» (2012). 

Практичне значення одержаних наукових результатів дисертантки полягає в 

можливостях використання їх з метою розробки лекційних курсів і спеціальних 

семінарів для філологів вищої школи, створення для студентів гуманітарного 

профілю навчальних посібників з літератури та музичного мистецтва. Окремі 

положення дисертації можуть бути використані також у шкільному викладанні 

української літератури та літератури рідного краю, у подальшому науковому 

дослідженні творчості поета аспірантами й докторантами.

Дисертаційна робота С. Телешман «Поетична творчість Михайла Ткача: • 

жанровий і смисловий аспекти» є завершеною науковою працею, а її авторка 

заслуговує присудження їй наукового ступеня кандидата філологічних наук зі

спеціальності 10.01.01 -  українська література.

Доктор філологічних наук, професор Інституту філології 
Київського національного університету імені Тараса

Михайло НА6
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