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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність дослідження. Когнітивна генологія – новий напрям у 
літературознавстві, що досліджує жанр як стійке й водночас динамічне явище, що 
формується як вияв типу авторського мислення. 

Жанрова система як сукупність жанрів у творчості певного письменника є 
унікальним утворенням. Характер взаємодії патернів і жанрових моделей у цій 
системі зумовлений психотипом автора, власне іманентною здатністю митця 
«мислити жанром» (Н. Лейдерман). Художня спадщина Лесі Українки як автора, що 
проявив себе у трьох родах літератури, є зразком об’ємної різновекторної жанрової 
системи. Специфіка генерування драматичних жанрів у письменниці поставала як 
наукова проблема у працях І. Франка, М. Драй-Хмари, М. Зерова, Л. Дем’янівської, 
Б. Мельничука, Ю. Десятової, П. Хропка, М. Кадубіної та ін., епічні жанри 
досліджували Н. Балабуха, Л. Кулінська, Т. Третяченко, Б. Якубський. Жанрова 
парадигма ліричної творчості Лесі Українки потрапляла в поле зору 
літературознавців принагідно. Однак ці роботи стосуються творів окремого 
літературного роду або жанру в художній спадщині Лесі Українки.  

Відповідно актуальність роботи зумовлена потребою з’ясувати способи 
прояву авторського мислення через жанрову систему творчості Лесі Українки, в 
якій, взаємодіючи, співіснують три мікросистеми – лірика, епос і драматургія. Досі 
немає праці, присвяченої жанрологічним параметрам літературної практики 
Лесі Українки в когнітивному аспекті. Тому питання специфіки жанру та жанрової 
системи як цілісного утворення, що функціонує за єдиним законом авторського 
мислення, залишається важливим. 

Когнітивний аспект дослідження дає змогу аналізувати жанр як унікальне 
поєднання різних жанрів шляхом кількісного та якісного співвідношення патернів, 
що формують когнітивну жанрову модель.  

Жанрова система є дисипативною – вона розвивається хаотично, проходить 
певні етапи еволюції та фіксує кінцеву стадію розвитку в точці атракції. Вчення про 
дисипативні системи (І. Пригожина) в поєднанні з когнітивним аналізом жанру дає 
змогу з’ясувати, яким чином окремий жанр відображає характер мислення автора на 
певному етапі розвитку системи.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 
виконано на кафедрі теорії літератури та зарубіжної літератури 
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки в межах 
планової наукової теми «Леся Українка і національна література» (№ держ. 
реєстрації 0111U002142). Тему дисертації затверджено на засіданні Вченої ради 
університету (протокол № 6 від 27 грудня 2012 року). 

Мета роботи – окреслити жанрову систему творчості Лесі Українки як 
дисипативну в аспекті когнітивної теорії жанрів. Поставлена мета передбачає 
виконання таких завдань: 1) з’ясувати основні підходи до аналізу жанру як 
когнітивного утворення; 2) визначити диференційні ознаки трьох когнітивних типів 
автора – лірика, епіка і драматурга; 3) окреслити особливості жанротворення крізь 
призму біографізму; 4) встановити жанрові особливості драми «Блакитна троянда» 
Лесі Українки як тексту відмінного від авторської манери; 5) сформувати жанрові 
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моделі малих драматичних жанрів (драматичної сцени, діалогу та етюду); 
6) простежити ґенезу і форми втілення жанру драматичної поеми; 7) виявити 
особливості взаємозв’язків жанрових патернів у драмі-феєрії; 8) дослідити 
парадигму ліричних жанрів, з’ясувавши способи прояву драматизму в них; 
9) диференціювати ознаки ліричного циклу та книги віршів як метажанрових 
утворень; 10) окреслити жанрову парадигму сюжетної лірики Лесі Українки; 
11) встановити вплив «колективної пам’яті» (П. Рікер) на формування апокрифу як 
сюжетного ліричного жанру; 12) з’ясувати особливості соціально-психологічної 
повісті в аспекті епічної прози Лесі Українки; 13) простежити способи прояву 
ліричного начала в жанрах ліричної прози; 14) встановити специфіку вияву 
драматизму в малих прозових жанрах письменниці. 

Об’єкт дослідження – жанр (жанровий патерн) як стереотипний спосіб 
художнього письма, що є одним із елементів жанру і базовим механізмом жанрової 
системи. 

Предметом дослідження є жанрова система творчості Лесі Українки у всій 
сукупності її родо-видових проявів. 

Теоретико-методологічною основою дослідження є наукові досягнення у 
сферах когнітивної психології та літературознавства (праці Дж. Андерсона, 
Е. Боно, М. Крейн, Дж. Лакофа, Я. Ласло, О. Лозинської, А. Річардсона, Е. Рош, 
Е. Спольськи, М. Тернера, Д. Хермана, Р. Цура, В. Шміда), синергетики (праці 
І. Пригожина та Г. Хакена), теорії родів та жанрів (праці Аристотеля, 
С. Аверинцева, М. Бахтіна, Т. Бовсунівської, Л. Гінзбург, Ч. Добрева, 
І. Качуровського, Н. Копистянської, Н. Лейдермана, Н. Малютіної, Платона, 
Ц. Тодорова, О. Фрейденберг, В. Халізєва, Л. Чернець, А. Чиркова, Ж.-М. Шеффера, 
В. Ярхо), історичної поетики (праці М. Бахтіна, О. Веселовського, С. Павличко, 
О. Потебні), рецептивної поетики та естетики (праці Н. Астрахан, М. Бахтіна, 
Г. Блума, І. Зварича, А. Сажиної, О. Червінської), здобутки у сфері 
компаративістики (праці О. Білецького, В. Будного, В. Жирмунського, 
М. Ільницького, Ю. Лотмана, Д. Наливайка, Н. Фрая, І. Франка, Д. Чижевського), 
аналітичної поетики (Б. Бунчука, М. Гіршмана, В. Жирмунського, 
М. Коцюбинської, М. Ласло-Куцюк, Ю. Лотмана, М. Моклиці, Г. Поспєлова, 
П. Рихла, Ю. Тинянова, Б. Томашевського, В. Шкловського), герменевтики (У. Еко, 
З. Лановик, М. Лановик, П. Рікера), міфології, міфокритики та структурної 

антропології (праці В. Гнатюка, В. Давидюка, М. Еліаде, І. Зварича, Л. Леві-Брюля, 
К. Леві-Строса, Є. Мелетинського, А. Нямцу, Н. Фрая), психоаналізу (праці 
Т. Гундорової, Н. Зборовської, Р. Піхманця, І. Франка, З. Фройда, Е. Фрома, К.-
Ґ. Юнґа), ґендерних студій (праці В. Агеєвої, Т. Гундорової, О. Забужко, 
С. Павличко). У полі зору перебували також здобутки науковців ХХ–ХХІ століть у 
галузі лесезнавства, зокрема праці О. Бабишкіна, І. Бетко, Б. Бунчука, О. Вісич, 
В. Агеєвої, Л. Дем’янівської, І. Денисюка, А. Диби, М. Драй-Хмари, М. Євшана, 
О. Забужко, Н. Зборовської, М. Зерова, Н. Колошук, С. Кочерги, Л. Кулінської, 
Г. Левченко, Л. Масенко, Б. Мельничука, Л. Міщенко, М. Моклиці, О. Огнєвої, 
П. Одарченка, В. Панченка, В. Петрова, О. Рисака, С. Романова, Л. Скупейка, 
Т. Третяченко, Р. Тхорук, І. Франка, С. Хороба, П. Хропка, Б. Якубського та ін. 
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Методи дослідження: жанровий аналіз, застосований з метою встановлення 
особливостей сюжету, пафосної та стильової складових тексту; когнітивний підхід в 
інтерпретації літературного твору виявляється в аспекті особливостей мислення і 
пізнання письменника, а також в особливостях компонування жанрів; за допомогою 
біографічного методу творчість Лесі Українки розглядається як безпосереднє або 
опосередковане втілення фактів з життя, а біографізм тлумачиться як основний 
чинник у формуванні жанрів; формальний метод сприяє дослідженню елементів 
форми в художніх творах Лесі Українки як таких, що вказують на наявність певного 
жанрового патерну; на рівні художнього мовлення, композиції, віршування та 
сюжету використаний структурний метод як спосіб докладного аналізу 
внутрішньотекстових відношень, виявлення бінарних опозицій на різних рівнях 
структури художнього твору; встановлення особливостей психологічного типу 
Лесі Українки та декодування її художніх творів потребує використання методів 

психоаналітичного аналізу текстів, а також герменевтики; методи 

компаративістики (зіставний та генеалогічно-контактологічний) застосовано під 
час порівняльного аналізу творів Лесі Українки з творами Платона, О. Пушкіна, 
Г. Ібсена, І. Франка, А. Чехова, О. Кобилянської; творчість Лесі Українки як автора-
жінки зумовила використання елементів ґендерної критики, зокрема в аспекті 
тлумачення письменницею жіночих характерів у прозових творах. 

Наукова новизна роботи. Уперше в сучасному українському 
літературознавстві: цілісно вивчена творчість Лесі Українки в аспекті жанрології; 
жанр у Лесі Українки тлумачиться як набір патернів – стандартизованих схем 
художнього письма, які, поєднуючись між собою, утворюють когнітивну жанрову 
модель; доведений вплив біографічних факторів на формування жанру; жанрова 
система творчості авторки розглянута як дисипативна, відкрита, зі спонтанною 
самоорганізацією (І. Пригожин), в якій лірика та епос розпочали свою траєкторію 
руху приблизно в одній точці і рухалися паралельно; згодом через дифузні явища 
утворився жанр драматичної поеми. 

Апробація результатів дисертації. Наукові здобутки, які є основою 
дослідження, були виголошені в доповідях під час участі у 9 міжнародних 
конференціях, що відбувалися в Україні та поза її межами, серед яких: 
1) Міжнародна наукова конференція «Леся Українка і національна література», (17–
18 травня 2013 р., м. Луцьк – с. Колодяжне); 2) ІІІ Міжнародна наукова конференція 
«Мова і вірш» (20–21 червня 2013 р., м. Луцьк); 3) Міжнародна наукова конференція 
присвячена 100-й річниці від дня смерті Лесі Українки (1–2 серпня 2013 р., Тбілісі, 
Грузія); 4) Міжнародна наукова конференція «Ольга Кобилянська в культурному 
просторі fin de siécle» (25–26 листопада 2013 р. м. Чернівці); 5) XІ Міжнародна 
поетологічна конференція «Біографія як текст» (16–17 жовтня 2014 р., м. Чернівці) 
та ін. 

Публікації. Результати дослідження представлені у 14 одноосібних 
публікаціях, 8 з яких надруковано у фахових виданнях, 2 – у закордонних. 

Структура і обсяг дисертації: текст складається зі вступу, трьох розділів, 
висновків і списку використаних джерел, який налічує 251 позицію. Загальний обсяг 
дисертації становить 218 сторінок, з них 193 сторінки – основного тексту. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У Вступі простежено вивчення наукової проблеми, обґрунтовано актуальність 
теми, сформульовано мету і завдання, об’єкт і предмет, окреслено теоретико-
методологічну базу, визначено наукову новизну, практичне й теоретичне значення 
дисертації. 

У першому розділі «Когнітивний аналіз жанру як літературознавча 
проблема» здійснено огляд основних жанрологічних концепцій, сформульовано 
теорію когнітивних типів творчої особистості. Запропоновано гіпотезу щодо 
вирішальної ролі біографізму у формуванні жанру. 

Підрозділ 1.1. «Жанр крізь призму деканонізації та інтеграції» присвячений 
дискурсивному огляду когнітивних концепцій жанру у світовому та українському 
літературознавстві. Жанр як когнітивне утворення у творчості окремого 
письменника відходить від канону, оскільки формується за законом індивідуального 
авторського мислення. Інтеграційні процеси в жанротворенні полягають у тому, що 
письменник несвідомо обирає кілька стереотипних способів (жанрів, жанрових 
патернів) для реалізації творчої ідеї, які об’єднані під спільним знаменником 
центрального жанру. 

Жанрова система визначена як дисипативна. Кінцева точка в розвитку системи 
– атрактор (І. Пригожин) – вершинний жанр, в якому автор проявив себе 
найяскравіше. Перехідним явищем у розвитку нелінійної системи є точка біфуркації, 
в якій, за Г. Хакеном, «з’ясовується», чи система досягне ентропії, чи перейде на 
більш якісний рівень розвитку.  

В аспекті когнітивного жанрового аналізу тексту використані поняття: 
«ментальний простір» або «ментальна репрезентація» (Дж. Лакоф), теорії 
прототипів (Е. Рош) і фреймів (Ч. Філлмор), жанровий патерн, когнітивний дисонанс 
(Л. Фестінгер).  

Головними проблемами когнітивної науки вважаються такі питання: 1) як 
організовано мисленнєвий апарат людини та який тип мислення властивий тому чи 
іншому індивіду; 2) як людина здобуває певну інформацію (знання); 3) яким шляхом 
відбувається обробка отриманих знань і їх диференціація; 4) якою є модель 
застосування (використання) тих чи інших знань. Когнітивна генологія з’ясовує ці 
питання крізь призму жанрового аналізу художнього тексту, виокремлюючи 
патерни. Патерн – мінімальна жанрова константа, яка носить аглютинативний 
характер; є сталим, незмінним, упізнаваним складником жанрової системи. 
Специфіка поєднання патернів – вияв авторського «мислення жанром».  

У підрозділі 1.2. «Лірик, епік, драматург – когнітивні типи творчої 

особистості» сформовано концепцію когнітивних типів автора. Психологічна 
основа у ліриці та епосі визначена за принципом юнґівської теорії 
інтроверсії / екстраверсії. Ліричний когнітивний тип активно проявляє себе як носій 
образного мислення. Образ у лірика завжди стоїть на першому місці і виконує роль 
стимулятора творчого процесу. Вербальний чинник тут відіграє роль інструмента. 
Епічний когнітивний тип як інструмент використовує образ, а вербальний чинник 
стає основою його творчого процесу. Епічний тип – це тип ученого, який щось 



5 

 

досліджує, тоді як лірик виражає власну суть. Драматичний когнітивний тип є 
синтетичним, адже містить у собі риси лірика та епіка водночас.  

У підрозділі 1.3. «Біографізм як чинник жанротворення» обґрунтовано 
гіпотезу щодо впливу життєвих фактів та особистої долі митця на формування 
центрального жанру творчості. Відомо, що більшість письменників увійшли в 
історію літератури як автори певного жанру. Наприклад, Ч. Діккенс, Г. Флобер, 
Е. Золя, Л. Толстой, М. Пруст, В. Шевчук – відомі романісти. Серед всесвітньо 
відомих ліриків найчастіше пригадуються Т. Шевченко, О. Пушкін, А. Рембо, 
Р. М. Рільке, О. Блок. Найвідоміші драматурги – В. Шекспір, Б. Шоу, А. Чехов, 
Б. Брехт, М. Куліш, С. Беккет. Майстрами малої прози зазвичай вважаються 
П. Меріме, Г. де Мопассана, І. Бунін, В. Стефаник, Х. Л. Борхес, Г. Тютюнник. 
Передумови такого вибору – у царині мислення і психології автора.  

Когнітивний тип Лесі Українки – драматичний. Природа мислення авторки 
зумовлена роллю в її житті матері й батька як первинної дилеми й  втілення 
відповідно епічного та ліричного начал. Ця дилема зникла після знайомства 
Лесі Українки з С. Мержинським. Відтоді жанрові домінанти зосередилися на 
драматичній поемі як найбільш органічному для письменниці способі письма.  

У другому розділі «Драматизм художнього мислення» окреслена палітра 
драматичних жанрів у творчості Лесі Українки. 

Підрозділ 2.1. «”Блакитна троянда” Лесі Українки в контексті жанрових 

пошуків на межі ХІХ–ХХ століть» містить порівняльний аналіз творів Г. Ібсена 
(«Ляльковий дім» і «Привиди»), А. Чехова («Чайка») та Лесі Українки («Блакитна 
троянда»). П’єса А. Чехова «Чайка» поєднує патерни трагедії та комедії. Автор у 
своїх п’єсах епізує повсякденність, перейнявши цей прийом у Г. Ібсена.  

Епічний когнітивний тип А. Чехова та ліричний когнітивний тип 
Лесі Українки ставлять цих авторів на протилежні полюси одного явища – 
драматизму. «Блакитна троянда» Лесі Українки випадає із загального ряду 
драматичних творів письменниці саме через надмірну епічність. Проте 
Леся Українка, на відміну від А. Чехова, зберегла і вдосконалила важливу рису 
ібсенівських драм – дискусійність, що виражається через полемічні монологи 
Любові та Ореста.  

У підрозділі 2.2. «Малі драматичні жанри у творчому просторі 

Лесі Українки» з’ясовано особливості жанрових моделей драматичної сцени, 
діалогу та етюду. Зокрема, пункт 2.2.1. «Когнітивна модель жанру драматичної 

сцени» окреслює коло жанрових патернів, наявних у драматичній сцені 
Лесі Українки «Іфігенія в Тавріді»: міф, сцена, драма, трагедія, монодрама, сповідь 
об’єднані наджанровою характеристикою лезедрами.  

2.2.2. «Драматичний діалог як спосіб інтелектуальної суперечки» – пункт, у 
якому на основі твору Лесі Українки «Три хвилини» зроблено висновок, що 
драматичний діалог органічно поєднує традицію античного філософського діалогу 
та драми як жанру. Діалог – явище в першу чергу філософського плану, не тільки 
тому, що виникло у сфері античної науки, а й тому, що характер цього жанру 
вимагає активної інтелектуальної роботи. У цьому аспекті жанр драматичного 
діалогу ідеально накладається на теорію когнітивного дисонансу (Л. Фестінгер). 
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Протистояння когніцій, тобто протилежних поглядів на одне і те ж явище, 
представлене у драматичному діалозі у «чистому» вигляді.  

У пункті 2.2.3. «Жанрові параметри драматичного етюду» диференційовані 
основні ознаки жанру, приміром, динамічність фабули, афористичність, стислий 
сюжет, максимально напружені колізії. Жанр драматичного етюду у творчості 
Лесі Українки досліджено в контексті світової та української літератур. Першими 
зразками цього жанру визначено «маленькі трагедії» О. Пушкіна («Пир во время 
чумы», «Каменный гость»), а твори І. Франка «Кам’яна душа» та «Будка ч. 27» – 
яскраві приклади стислого, концентрованого розвитку сюжету. Леся Українка ввела 
в літературний обіг термін «драматичний етюд». Формально-змістові 
характеристики таких текстів письменниці, як «Одержима», «Вавілонський полон», 
«На руїнах», «В катакомбах», «На полі крові», «Йоганна, жінка Хусова» цілком 
вкладаються у рамки, необхідні для реалізації когнітивної моделі драматичного 
етюду.  

Підрозділ 2.3. «Жанр драматичної поеми крізь призму ментальної 

репрезентації світу» містить дослідження психологічних основ і передумов у 
формуванні жанру драматичної поеми як центрального у жанровій системі. 
Боротьба двох начал, батьківського і материнського, ліричного та епічного, стала 
основним психологічним фактором впливу на характер творчості Лесі Українки. 
Звідси походить драматизм лірик та епосу. Пишучи вірші і таким чином реалізуючи 
своє «Я», Леся Українка зуміла «приміряти» й роль матері, створивши прозові 
твори. Драматургія загалом і драматична поема зокрема – результат «примирення» 
двох протиборчих начал, шлях до якого письменниця знайшла підсвідомо, 
опинившись у надскладній життєвій ситуації (втрата близького друга 
С. Мержинського). Драматична поема – це спосіб самозцілення у гармонії. Два 
базові роди літератури в Лесі Українки беруть початок із її підсвідомого уявлення 
про батьківський і материнський первні, а взаємодія цих родів у драмі спричинила 
появу когнітивного жанру, тобто жанру, яким мислить авторка. 

Концептуально драма базується на конфлікті. Драматична поема будується на 
конфлікті ліричного та епічного. Поему авторка співвідносить із ліричним началом, 
оскільки означує свої драматичні тексти як драматичні поеми саме через «надмірну» 
ліричність. 

Драматичні поеми Лесі Українки поділяємо на три групи: перша, 
найчисленніша, де ліричність «перемагає» епічність, такі тексти написані 
«звичайною манерою» («У пущі», «Кассандра», «Адвокат Мартіан», «Оргія», 
«Бояриня», фантастична драма «Осіння казка», драма-феєрія «Лісова пісня»); за 
принципом «епічності більше, ніж ліричності» побудований жанр драматичної 
поеми в «Руфіні і Прісціллі»; епічність і ліричність врівноважилися лише у 
драматичній поемі, або ж, за визначенням авторки, «драмі, не затопленій лірикою», 
«Камінний господар». 

У підрозділі 2.4. «Драма-феєрія: мнемосхема жанру» йдеться про жанр 
драми-феєрії як такий, що сформувався за принципом гештальту, тобто спонтанного 
поєднання елементів (патернів) на основі двох потужних мнемонічних джерел – 
язичництва і християнства. Жанрова модель «Лісової пісні», інтерпретована через 
драматичну поему як жанр, яким «мислить» авторка, вміщує низку жанрових 
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патернів, які відкривають шлях до тлумачення системи образів і ситуацій у творі: 
апокриф, веснянка, замовляння, казка, колискова, коломийка, легенда, міф, переказ, 
пісня, прокляття.  

У третьому розділі «Драматизм лірики та епосу» розглядається поняття 
драматизму у жанровій системі Лесі Українки як чинника, який вводить у цю 
систему атрактор, що визначає кінцевий стан дисипативної системи.  

Підрозділ 3.1. «Драматизм лірики Лесі Українки: жанровий аспект» 
присвячений ліричній творчості Лесі Українки, що представлена у вигляді ряду 
жанрів, серед яких – фабульні (апокриф, гумореска, казка, легенда), власне ліричні 
(балада, елегія, ода, поема, сонет), мемуарно-епістолярні (лист, спогад), народно-
пісенні та музичні (веснянка, гімн, імпровізація, колискова, марш, пісня, романс). 
Загалом ліричні твори Лесі Українки практично завжди містять патерн елегії, який є 
універсальною схемою для реалізації суб’єктивних переживань. 

Сонет як канонічний жанр у системі лірики Лесі Українки трансформувався з 
огляду на специфіку авторського мислення (тип драматурга), набувши статусу 
«драматизованої розмови» з уявним адресатом («Fa», «Сонет», «Дивлюся я на 
смерть натури»).  

У підрозділі 3.2 «Ліричний цикл: принципи побудови та змістове 

наповнення» розглядаються причини об’єднання віршів у цикли. Леся Українка 
тяжіє до об’єднання поезій у цикли. Загалом у її творчості вісімнадцять циклів, які 
авторка писала протягом усього життя (з 1888 р. по 1911 р.). Ліричний цикл – це 
когнітивна жанрова модель, що містить у своїй структурі жанрові патерни, тісно 
пов’язані між собою формально-змістовими чинниками. 

Цикл «Сім струн» є показовим явищем у ліричній творчості письменниці, 
оскільки дає можливість простежити схему побудови її ліричних циклів загалом. 
Нотна гама, в якій звуки-ноти розташовані за висхідною градацією, демонструє 
принцип «нанизування» віршів, кожен наступний з яких більшою мірою розкриває 
суть тієї чи іншої ідеї.  

Підрозділ 3.3. «Книга віршів як метажанр» містить малодосліджений аспект 
у царині ліричних жанрів – об’єднання віршів у книгу або збірку. Суб’єкт і сюжет є 
жанровими домінантами книги віршів. Сюжет будується на основі низки 
мікросюжетів, в яких вирішальну роль відіграє суб’єкт (ліричний герой), який 
протистоїть іншим персонажам. Таким чином виникає конфлікт – основна риса 
драматизму. Численні конфлікти ліричного героя з дійсністю та іншими 
персонажами побудовані на основі чотирьох магістральних тем збірки «Думи і 
мрії»: 1) антиномія дитинства і дорослого життя; 2) національна свобода і гордість; 
3) особиста свобода; 4) місія поета.  

У підрозділі 3.4. «Сюжетна лірика» як прояв ліричного типу мислення 

через епічний тип письма» осмислена висока частотність використання 
Лесею Українкою жанрів поеми та легенди, що походить від зацікавлення епохою 
середньовічного лицарства. Патерн поеми входить до жанрового ядра практично 
усіх драматичних творів письменниці. «Грішниця» – ліро-драматична поема, 
оскільки ліричне і драматичне – це домінантні елементи, а поема – жанр, 
максимально зручний для розлогої думки. Подібного типу твори письменниці 
визначаються, з одного боку, тяжінням до стилізації народнопісенної творчості – 
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української, німецької, англійської, сербської («Русалка», «Ізольда Білорука», 
«Роберт Брюс, король шотландський», «Віла-посестра») чи інтерпретації 
античних / біблійних сюжетів («Самсон», «Що дасть нам силу», «Орфеєве чудо»); з 
іншого боку, менш частотним, проте оригінальним використанням власних сюжетів 
(«Місячна легенда», «Давня казка», «Одно слово», «Се ви питаєте за тих…», «Про 
велета»). Поема – «старший» жанр в аспекті сюжетної лірики, так само, як елегія 
серед класичних ліричних жанрів. Відповідно, будь-який сюжетний об’ємний 
ліричний твір є перш за все поемою, а вже потім слід говорити про інші патерни, 
реалізовані в ньому.  

У пункті 3.4.1. «Жанр апокрифу крізь призму теорії “колективної пам’яті” 

П. Рікера» на прикладі твору «Прокляття Рахілі» встановлено мнемонічні 
властивості апокрифічного жанру як давнього явища, яке містить невідповідність 
конфесійній догмі. «Пам’ять жанру» накладається на поняття «колективної пам’яті»: 
архетипний образ Рахілі, праматері Ізраїлю, інтерпретований за допомогою 
апокрифу, що будується на основі мнемонічних зв’язків із Біблією. Профанація 
сакральних образів, водночас сакралізація земних, філософська насиченість, 
реміфологізація та деміфологізація біблійних сюжетів – це основні риси авторського 
апокрифу Лесі Українки, який накладається на патерн апокрифу як давнього типу 
неканонічного релігійного письма.  

Підрозділ 3.5. «Епічна проза» присвячений жанру повісті. Соціально-
психологічні повісті «Жаль» і «Приязнь» демонструють вміння Лесі Українки як 
психоаналітика. Порівнявши сюжетні особливості творів А. Чехова «Наречена» та 
Лесі Українки «Жаль», виявилося, що когнітивні жанрові моделі цих текстів 
побудовані на основі різних жанрових патернів: у Чехова це оповідання, а 
Леся Українка використала більш масштабну схему нарації – повість, в якій 
детально описала життєву драму жінки, що прагне кращого життя. Драматизм 
полягає у тому, що Софія не може подолати моральну прірву між реальністю та 
мрією. 

 У прозових текстах Лесі Українки присутня романтична складова, яка 
виражається у схильності до ліризованої оповіді, медитативних відступів. 
Леся Українка-прозаїк демонструє схильність до модерністської поетики, на відміну 
від А. Чехова, який більшою мірою все ж залишається реалістом. 

Так звані безсюжетні тексти Лесі Українки, які визначають як ліричну прозу, 
філософсько-імпресіоністичну, власне безсюжетну, стали об’єктом дослідження у 
підрозділі 3.6 «Лірична проза». Твори «Пізно», «Примара», «Сліпець» реалізовані 
як філософські етюди з тяжінням до символістської та експресіоністської поетики. 
Патерн листа об’єднує у когнітивну жанрову пару твори Лесі Українки «Помилка 
(думки арештованого)» та О. Кобилянської «Лист засудженого вояка до своєї 
жінки». Відвертість персонажів зумовлена присутністю у творах патерну сповіді, що 
одночасно спрямовує тексти у сферу лірики, надаючи їм медитативного характеру. 

У підрозділі 3.7. «Малі епічні жанри» йдеться про закономірність 
використання Лесею Українкою коротких жанрів у прозі. Афористичність і 
драматизм – це ті риси, які дозволяють за допомогою максимально стислого обсягу 
спроектувати масштабну думку чи ситуацію. Приміром, драматизм новели 
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«Одинак» виявляється у протистоянні головного персонажа Корнія вітчимові, 
зведеним братам, життєвим обставинам, натовпу.  

Малі прозові жанри втілюються і як лірична проза, і як епічна. В аспекті 
малих ліричних прозових жанрів слід виділити образок, що корелюється із 
модерним жанром етюду: цикл «Святий вечір!», «Пізно», «Мгновение», «Примара», 
«Сліпець», «Враги», «”От вона, тая жадана рівність…”», «”А все-таки прийди!”». 
Особливим жанром у ліричній прозі Лесі Українки є жанр «силуети», яким означено 
«”Місто смутку”». Серед ліризованих оповідних жанрів диференційовані також 
когнітивні жанрові моделі на основі спогаду і листа («Весняні співи», «Спогади 
тітки Люсі», «Ein Brief ins Weite» («Лист у далечінь»), «Помилка (Думки 
арештованого)»).  

Епічні прозові жанри малої форми у Лесі Українки містять натяк на 
побутографічність та насичені психологізмом, відчутне намагання авторки 
зобразити життя таким, як воно є. Тут Леся Українка також використовувала 
образок («Така її доля»), який у цьому випадку співвідноситься з патерном новели. 
Втіленням цього жанру є твори «Чашка», «Одинак», «Школа», «Голосні струни», «З 
людської намови», «Екбаль-ганем». Їхній стиль однотипний, відчувається манера 
автора, сюжети послідовні, почасти уривчасті, присутній властивий новелі 
анахронізм та прийом замовчування.  

Афористичні жанри казки та легенди («Метелик», «Біда навчить», «Лелія», 
«Щастя») насичені фантастичними елементами, які спрямовують ці твори у сферу 
суб’єктивного, ліричного, що заховане під химерними образами і не менш 
химерною оповіддю.  

У Висновках узагальнено і систематизовано результати дослідження. 
Жанрова система творчості Лесі Українки – це багаторівневе утворення, де кожен 
твір концептуально пов’язаний з попередніми.  

Жанр як мисленнєве утворення, що складається із жанрових патернів, фреймів 
і прототипів, характеризується синкретичною будовою, в основі якого знаходиться 
жанрове ядро, тобто центральний або домінантний патерн, який визначає жанрову 
природу цілого тексту. З точки зору когнітивної генології, текст художнього твору 
завжди накладається на когнітивну жанрову модель, яка є неповторною, винятковою 
вже тому, що містить хоча б один диференційний патерн.  

Згідно вчення про дисипативні системи, атракцією жанрової системи 
творчості Лесі Українки є драматична поема, за допомогою якої авторці 
найзручніше висловлюватися. Це зумовлено особливостями мислення письменниці, 
які формуються на межі ліричного та епічного начал. Боротьба цих первнів 
спричиняє драматизм. Письменниця належить до вроджених ліричних натур, проте 
очевидний значний вплив на неї епічного (материнського) начала. Таким чином 
виник драматизм, що спричинився до атракції жанрової системи Лесі Українки 
перетворивши письменницю на драматурга.  

Поділ творчих особистостей (письменників) на три групи систематизує 
особливості таланту, зокрема диференціацію основних когнітивних та 
психологічних рис автора. Когнітивні типи драматурга, лірика та епіка існують 
відповідно до драматизму, ліричності та епічності. Два останні явища є базовими і 
первинними за своєю суттю, драматизм виник згодом як результат протидії двох 
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протилежних начал. Тип драматурга може виражатися у два способи: ліризований та 
епізований. Іншими словами, драматург-інтроверт і драматург-екстраверт 
розвиватимуться відмінно, відштовхуючись від різних точок відліку. Перший 
рухатиметься від суб’єктивного, другий – від об’єктивного. 

Біографізм у жанротворенні є передумовою формування когнітивного типу 
творця. 

Жанри вибудовуються в результаті тривалої міжособистісної комунікації, 
відповідно містять у собі «пам’ять» про всі попередні свої втілення. Як літературне 
явище вони змінюються завдяки діяльності конкретних письменників. Проте автор 
обирає жанр з огляду на власні особливості характеру, психології та менталітету. 
Так, письменник, який має на меті ґрунтовно дослідити певне явище або цілу низку 
взаємопов’язаних явищ чи проблем, заглибитися у природу людини, її характер, 
особливості мислення, обирає позицію спостерігача-дослідника і жанр роману чи 
повісті. Водночас цей жанр буде винятковим порівняно з іншими, адже на це 
впливатиме стиль письменника. Особа, виключно зосереджена на собі, що прагне 
з’ясувати свої внутрішні проблеми, обиратиме ліричні жанри, проте їхні когнітивні 
моделі не будуть ідентичними моделям попередників. Таким чином, біографія – це 
потужний фактор впливу на особливості жанрової системи того чи іншого автора. 
Драматична поема Лесі Українки – це унікальне утворення, що містить деякий 
відсоток традиційних рис, проте більшою мірою вирізняється оригінальним 
поєднанням жанрових патернів. 

Драматичні твори Лесі Українки – визначальна складова її художнього 
доробку. «Блакитна троянда» – зразок так званого «екстравертного драматизму», не 
властивого стилю Лесі Українки. Ця драма належить до експериментаторського 
періоду творчості, тому відчутний вплив Г. Ібсена, власне авторські когнітивні 
домінанти у цьому творі ще не проявляються.  

Значну частину в драматургії Лесі Українки складають малі драматичні жанри 
– етюди, діалоги та сцени. Причина зацікавлення малими жанрами полягає у тому, 
що одним із компонентів мислення письменниці є лаконізм. Звідси походить 
афористичність висловлювань персонажів.  

Когнітивна модель драматичної поеми повністю корелюється з когнітивним 
типом Лесі Українки. Драматична поема – результат «примирення» двох 
протиборчих начал – ліричного та епічного. Така бінарна опозиція підсвідомо 
асоціюється письменницею з батьківським і материнським началами, а їхня 
взаємодія (у драмі) дала можливість письменниці реалізувати своє давнє бажання 
«примирити» реаліста і романтика.  

Особливим твором із точки зору жанру є «Лісова пісня». В основі тут також 
драматична поема, проте з суттєвим доповненням: текстове полотно твору містить 
масу різних жанрових патернів, що мають фольклорне походження. Драма-феєрія – 
це феєрія жанрів (жанрових патернів), що наповнюють твір, надаючи йому не 
просто казкового характеру, а збагачуючи складною системою міжтекстових 
зв’язків.  

У ліричній парадигмі творчості письменниці музичні, зокрема пісенні, жанри є 
частотним явищем. Причина – нереалізований талант музиканта. Ліричний 
когнітивний тип, який яскраво проявлявся в особі Лесі Українки з дитинства, 
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активно намагалася «змінити» матір. Значний вплив Олени Пчілки відчутний у 
ранній народницькій ліриці дочки. Згодом боротьба цих жінок проявилася у текстах 
ліричних творів Лесі Українки як художня риса – драматизм. Це вплинуло на 
побудову когнітивних моделей ліричних жанрів. Циклізація поетичних текстів – 
показник, який безпосередньо пов’язаний зі зміною когнітивних домінант. Цикл 
розширює можливості для висловлювання, містить схематичний сюжет, конфлікт та 
певні відомості про характер ліричного героя. Ці явища посилено виражені у книзі 
віршів – метажанровому утворенні, яке, об’єднуючи значно більшу кількість 
ліричних жанрів, драматизує їх за допомогою сюжету, другорядних персонажів, 
риторичності та локальних конфліктів. 

Сюжетні ліричні жанри наближають Лесю Українку з одного боку до епічного 
когнітивного типу. Проте з іншого боку письменниця намагається таким чином 
драматизувати їх, оскільки сюжет будується на основі діалогів-агонів.  

Показовим є жанр поеми, патерн якої входить до когнітивних моделей усіх 
сюжетних ліричних творів. Ліричний апокриф, реалізований крізь призму жанру 
поеми, демонструє оновлені художні можливості: невідповідність конфесійній 
догмі; наративний синкретизм, що зумовлений синтезом родів літератури; 
фрагментарний дискурс; профанація біблійних образів; філософська насиченість; 
спроба кардинально нового тлумачення Святого Письма через «зміну ролей».  

У прозі Леся Українка реалізувала себе і як епіка (об’єктивного дослідника, 
який спостерігає за дійсністю, аналізує соціальні та психологічні явища), і як лірика 
(самозаглибленого творця, який осягає своє Я), що зумовило домінування в 
прозових жанрах епічного та ліричного начал. По суті, епос дзеркально відображує 
жанрову специфіку лірики, адже в обох літературних родах поділ ідентичний: 
власне лірика та епізована (сюжетна) лірика / власне епос (епічна проза) і лірична 
проза. Драматизм як когнітивна риса проявляється в усіх прозових жанрах з різною 
мірою інтенсивності, поєднуючись з епічною чи ліричною домінантами. 

Активне використання малих епічних жанрів корелюється з частотністю 
використання малих драматичних жанрів і вказує на сталу рису мислення 
Лесі Українки – лаконізм.  

Отже, Леся Українка за когнітивним типом – драматург. Жанри в її творчості 
становлять цілісну систему, позначену домінуванням драматизму як зв’язкової 
ланки між трьома літературними родами. Найінтенсивніше і найбільш послідовно 
він проявився у драмі; у ліриці та епосі – спорадично, зумовлюючи специфіку 
формування жанрів. 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ  
ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Основні публікації 

1. Левчук Ю. О. Драматизм художнього мислення Лесі Українки (на 
матеріалі поезії «Грішниця») / Ю. О. Левчук // Науковий вісник ВНУ імені Лесі 
Українки. Філологічні науки. Літературознавство. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 
2011. – №11 (222). – С. 55-60. 

2. Левчук Ю. О. Драматичний етюд: до проблеми жанру / Ю. О. Левчук // 
Науковий вісник ВНУ імені Лесі Українки. Філологічні науки. Літературознавство. 



12 

 

– Луцьк : ВНУ імені Лесі Українки, 2012. – №13 (238). – С. 81-87. 
3. Левчук Ю. Мнемонічні властивості жанру апокрифу (на тлі 

різнорівневого аналізу твору Лесі Українки «Прокляття Рахілі») / Ю. Левчук // 
Волинь філологічна : текст і контекст. Мова і вірш : зб. наук. праць. / упоряд. 
Т. П. Левчук. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2013. – С. 138-148.  

4. Левчук Ю. Концепти «зрадник» та «в’язень» як жанрові домінанти 
творів О. Кобилянської та Лесі Українки / Юлія Левчук // Науковий вісник ЧНУ 
імені Юрія Федьковича : зб. наук. праць / наук. ред. Бунчук Б. І. – Чернівці : 
Чернівецький нац. ун-т, 2013. – Вип. : 697-699 : Слов’янська філологія. – С. 140-146.  

5. Левчук Ю. Біографізм як чинник жанротворення (на матеріалі творчості 
Лесі Українки) / Ю. Левчук // Питання літературознавства : науковий збірник / гол. 
ред. О. В. Червінська. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. – Вип. 89. – С. 126-
136. 

6. Левчук Ю. Ліричний цикл як когнітивне жанрове утворення (на 
матеріалі поезії Лесі Українки) / Юлія Левчук // Studia methodologica. Themed issue: 
Narrative pragmatics. – Тернопіль: Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка, 
2014. – Issue 37. – С. 235-240. 

7. Левчук Ю. Латеральне мислення як основа комунікативного ланцюга 
автор-жанр-читач / Юлія Левчук // Наукові записки Нац. ун-ту «Острозька 
академія». Серія «Філологічна» : збірник наук. праць / укладач Р. А. Криловець. – 
Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2014. – Вип. 41. – С. 184-187. 

8. Левчук Ю. Драматична поема Лесі Українки: психологічні фактори 
творення жанру / Юлія Левчук // Науковий вісник Східноєвропейського 
національного університету ім. Лесі Українки. Філологічні науки. 
Літературознавство. – Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2014. – № 19 (296). – С. 81-86.  

9. Левчук Ю. А. Актуализация национальной мифологемы в условиях 
иностранного топоса («Лесная песня» Леси Украинки) / Ю. А. Левчук // VІІ 
International Symposium. Contemporary Issues of Literary Criticism. Literature in Exile. 
Emigrants’ Fiction (20th century experience). – Tbilisi: TSU Shota Rustaveli Institute of 
Georgian Literature, 2013. – V. II. – P. 431-436. 

10. Левчук Ю. Драматичний діалог у творчості Лесі Українки / Юлія Левчук 
// Scientific Proceedings (Dedicated to the centenary of Lesya Ukrainka’s death). – Tbilisi: 
Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, 2014. – V. XIV. – С. 201-219. 

Додаткові публікації 

11. Левчук Ю. Книга віршів як метажанр / Ю. Левчук // Міжнародна 
науково-практична конференція «Сучасні наукові дослідження представників 
філологічних наук та їхній вплив на розвиток  мови та літератури» м. Львів, 22-23 
лютого 2013 року. – Львів : ГО «Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 2013. – 
С.11-14. 

12. Левчук Ю. Драматична поема у творчості Лесі Українки як когнітивне 
жанрове утворення / Юлія Левчук // Матеріали VІІІ Міжнародної науково-
практичної конференції студентів і аспірантів «Молода наука Волині: пріоритети та 
перспективи досліджень» (14-15 травня 2014 року) : у 3 т. Т. 3. – Луцьк : 
Східноєвроп. нац.. ун-т ім. Лесі Українки, 2014. – С. 145-147. 



13 

 

13. Левчук Ю. Когнітивна модель жанру драматичної сцени у творчості Лесі 
Українки / Юлія Левчук // Scripta мanent : молодіжний науковий вісник Інституту 
філології та журналістики : зб. наук. праць / укладач Л. Б. Лавринович. – Луцьк : 
Вежа-Друк, 2014. – С. 95-98. 

14. Левчук Ю. Оповідання Лесі Українки «Одинак»: жанрова специфіка / 
Юлія Левчук // Scripta мanent : молодіжний науковий вісник Інституту філології та 
журналістики : зб. наук. праць / укладач Л. Б. Лавринович. – Луцьк : Вежа-Друк, 
2015. Вип. 2. – С. 67-70. 

АНОТАЦІЯ 
Левчук Ю. О. Жанрова система творчості Лесі Українки (когнітивний 

аспект). – На правах рукопису. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі 

спеціальності 10.01.06 – теорія літератури. – Чернівецький національний 
університет імені Юрія Федьковича Міністерства освіти і науки України. – Чернівці, 
2015. 

У дисертації досліджено систему жанрів у творчості Лесі Українки. Жанровий 
аналіз текстів письменниці реалізовано в аспекті когнітивної генології, зокрема, на 
прикладі художньої спадщини авторки інтерпретовані поняття когнітивного 
дисонансу (Л. Фестінгер), жанрового прототипу (Е. Рош), фрейму (Ч. Філлмор), 
ментальної репрезентації (Дж. Лакоф). Жанрова система творчості Лесі Українки 
потрактована як дисипативна (нелінійна) (за І. Пригожиним), атракцією якої є жанр 
драматичної поеми.  

Уперше жанр розтлумачено як результат особистих інтенцій автора, що прямо 
пов’язано з біографією письменника. Сформульовано теорію когнітивних типів 
творчої особистості, згідно якої лірик та епік – це протилежні типи творця. 
Драматург – синкретичний тип, який вирізняється схильностями до рольової гри, 
акумулює у собі риси лірика та епіка, що дає змогу спроектувати конфлікт – основу 
драматичних жанрів. 

У творчості Лесі Українки представлені всі роди літератури. Опрацьовано 
ліричну спадщину письменниці, так званий ліро-епос, прозові тексти, а також 
драматургію у повному її обсязі. Це дало змогу простежити схему розвитку 
жанрової системи від зародження до атракції.  

Ключові слова: Леся Українка, жанр, жанрова система, когнітивна генологія, 
фрейм, патерн, ментальний простір, біографізм, когнітивний тип, дисипативна 
система, атрактор, рід, епос, лірика, драма. 

АННОТАЦИЯ 
Левчук Ю. А. Жанровая система творчества Леси Украинки 

(когнитивный аспект). – На правах рукописи. 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.01.06 – теория литературы. – Черновицкий национальный 
университет имени Юрия Федьковича Министерства образования и науки Украины. 
– Черновцы, 2015. 

В диссертации исследовано систему жанров на материале творчества 
Леси Украинки. Жанровый анализ текстов писательницы реализован в аспекте 
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когнитивной генологии. На примере художественного наследия автора 
интерпретированы понятия когнитивного диссонанса (Л. Фестингер), жанрового 
прототипа (Э. Рош), фрейма (Ч. Филлмор), ментальной репрезентации 
(Дж. Лакофф). Жанровая система творчества Леси Украинки трактуется как 
диссипативная (нелинейная) (за И. Пригожиным), аттракцией которой является 
жанр драматической поэмы. 

Впервые жанр объясняется как результат личностных интенций автора, что 
напрямую связано с биографией писателя. Сформулировано теорию когнитивных 
типов творческой личности, в соответствии с которой лирик и эпик – это 
противоположные типы творца. Драматург – синкретичный тип, который 
выделяется склонностями к ролевой игре, то есть сохраняет в себе черты лирика и 
эпика, что дает возможность создать конфликт – основу драматических жанров. 

В творчестве Леси Украинки представлены все роды литературы. Обработано 
лирическое наследие писательницы, так называемый лиро-эпос, прозаические 
тексты, а также драматургию в полном ее объеме. 

Ключевые слова: Леся Украинка, жанр, жанровая система, когнитивная 
генология, фрейм, паттерн, ментальное пространство, биографизм, когнитивный 
тип, диссипативная система, аттрактор, род, эпос, лирика, драма. 

ABSTRACT 
Levchuk Y. Genre System of Lesia Ukrainka’s Creative Work (Cognitive 

Aspect). – Manuscript.  
The thesis for a Candidate Degree in Philology, specialty 10.01.06 – Theory of 

Literature. – Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, the Ministry of Education 
and Science of Ukraine. – Chernivtsi, 2015.  

The paper focuses on  a complex study of the system of genres in Lesia Ukrainka’s 
creative work. The lyrical legacy of the writer, the so-called lyrico-epos, the prose texts 
and the drama taken in full size became as a material for researching. 

The genre analysis of the author’s texts is implemented in the cognitive aspect of 
genology, in particular a concept of cognitive dissonance (L. Festinger), a genre prototype 
(E. Roche), a frame (Ch. Fillmore), a mental representation (G. Lakoff) are interpreted on 
the example of the writer’s artistic heritage. The genre system of Lesia Ukrainka's creative 
work is clarified like dissipative (nonlinear) (I. Prigogine), the attraction of which is a 
genre of dramatic poem.  

For the first time the genre is explicated as a result of personal intentions of the 
author, that it is directly related to character traits, life circumstances, the writer’s 
biography. In the thesis the theory of cognitive types of a creative personality is 
formulated, according to what a lyric and an epic are opposite types of a writer and they 
are opposed like an introvert to an extrovert. A playwright is a syncretic type, which is 
characterized by a penchant for a role-playing game, that is, he accumulates into himself 
the features of a lyric and an epic, and that gives the opportunity to design a conflict – a 
base of drama genres. 

The Lesia Ukrainka’s cognitive type is defined as dramatic. A drama as a dynamic, 
sharply emotional genre serves like the main artistic tool of the writer in crisis situations.  
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A palette of dramatic genres in the works of Lesia Ukrainka is circled in the paper. 
"A blue rose" falls out of the total number of dramatic works through an extreme epic, but 
the author has maintained and improved the important feature of Ibsen’s dramas – a 
controversy, what is expressed through monologues of a great size in the characters’ 
conversations. 

The genre models of a dramatic scenes, a dialogue and an essay and their features 
are studied. The main features of these genres are associated with taxonometrical 
parameters of the texts. A short story, an aphoristic nature, a restricted issue, a minimum 
number of actors are characteristics of Lesia Ukrainka’s small dramatic genres. 

The thesis deals with the psychological basis and background that play a great role 
in creating the genre of dramatic poem as central and such as the writer thinks. A dramatic 
poem contains a certain imbalance of a lyric and an epic, what is found mainly in the 
notion of "poem", and the author correlates this notion with the lyrical beginning 
unconsciously. A drama in Lesia Ukrainka’s creative work, that has a lyric and an epic as 
it is, includes an optional lyrics (poem) in most of her dramas. 

A genre model of a drama-fairytale play holds a range of genre patterns that open 
the way to the interpretation of the images’ and situations’ system in a creative work: an 
apocrypha, a spring song, a charm, a fairytale, a lullaby, a kolomyika, a legend, a myth, a 
tradition, a song, a curse.  

The concept of drama in the works of Lesia Ukrainka is seen as a factor that enters 
the attractor into the system of genres and the last one defines the final state of a 
dissipative system. 

The Lesia Ukrainka’s lyrical works contain the pattern of the elegy almost always, 
what is a universal scheme for the realization of subjective experiences. Lesia Ukrainka 
tends to the unification of poems in cycles. "Seven strings" is a revealing phenomenon in 
lyrical creative work of the author, as it gives the opportunity to follow the scheme of the 
construction of her lyric cycles in general. A musical scale, in which the sounds-notes are 
situated on the ascending gradation, demonstrates the principle of "stringing" verses, each 
of which reveals increasingly the essence of one or other idea. 

A book of poems is interpreted as an unique genre formation. The collection 
"Thoughts and dreams" is an example of a philosophical metagenre, because of every 
verse of the book is a part of reflection on the meaning of life, on the complexity of the 
existence, on the problem of the will and freedom of a choice. An analyzed collection 
demonstrates the complicated dynamics of thoughts - from melancholic and frail to 
conflicting, historiosophic. 

A high frequency of using genres of a poem and a legend by Lesia Ukrainka, that 
comes from the interest of the era of medieval chivalry, is realized in the paper. We are 
talking about the poem, which is part of the genre nucleus almost of all dramatic works of 
the writer.  

We have set mnemonic traits of the apocrypha genre as an ancient phenomenon, 
what marks the inconsistency to a denominational dogma. 

In the Lesia Ukrainka’s prose texts there is a romantic component, which is 
expressed in the inclination to a lyriced narration, to meditative retreats. Lesia Ukrainka-
prosaist demonstrates a tendency to a modern poetics.  
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The so-called plotless texts of Lesia Ukrainka is defined as a lyrical prose, a 
philosophical and impressionistic one. A regularity of the Lesia Ukrainka’s using short 
genres in prose is observed. Small prose genres are presented both as a lyrical prose and an 
epic, i.e. narrative.  

As a result, it was found that the genre system of Lesia Ukrainka's creative work 
contains the binary opposition of "lyric – epic". The struggle of these principles have led 
eventually to the emergence of a main genre - a dramatic poem.  

Key words: Lesia Ukrainka, a genre, a genre system, a cognitive genology, a frame, 
a pattern, a mental space, a biographism, a cognitive type, a dissipative system, an 
attractor, a genus, a lyrics, an epos, a drama.  


