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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність дослідження. Михайло Ткач (1932 – 2007) – Шевченківський 
лауреат, письменник щедрого обдарування, утіленого в поезії, кіносценаріях, 
перекладах, публіцистиці, прозі. Для загалу він виступає автором пісень, низка яких 
поповнила фольклорну скарбницю: «Марічка», «Сину, качки летять», «Ясени», «Ой 
висока та гора». По суті, М. Ткач очолює когорту найплідніших українських поетів-
піснярів сучасності. Відтоді, як 1976 р. Д. Павличко оприлюднив цей висновок, 
практично нічого не змінилося (незважаючи на поетову смерть). В умовах браку 
наукової цікавості до Ткачевого доробку загалом визнання пісень, підкріплене 2002 р. 
званням народного артиста України, зробило з нього заручника статусу пісняра. Так, 
І. Драч, за його ж словами, завжди бачив перед собою лише творця текстів пісень для 
О. Білаша, П. Майбороди, І. Поклада і пізно розгледів чудового поета. 

Однак саме поетичну спадщину, хоч і передусім пісенну, де найповніше 
виявилася домінантна риса стилю письменника – ліризм, треба зараховувати до 
надбань української літератури. Силою ліричного струменя М. Ткачу вдавалося 
розсунути ідеологічні рамки, а художня цінність творів виводить їх за межі епохи. 
Ткачева поезія засвідчує неперервність та оновлення традиції, розвінчує стереотипи 
про жанрову обмеженість і змістову неповноцінність творчості піснярів. 

Досі поетичний доробок М. Ткача, представлений у 15 збірках, серед яких – 
три книги вибраного і чотири пісенні, не був темою спеціального дослідження. В 
активі українського літературознавства – рецензії, літературно-критичні нариси і 
згадки в наукових оглядах. Заклик до ґрунтовного аналізу творчості письменника 
пролунав із-за кордону – в статті академіка АН Молдови К. Поповича «Михайло 
Ткач» (2007). Об’єктивна потреба в такій праці зумовлює актуальність нашого 
дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 
виконано на кафедрі української літератури Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича в межах планової наукової теми «Актуальні 
питання українського літературного процесу і фольклору» (номер державної 
реєстрації 0111U003618). Тему дисертації затверджено на засіданні Вченої ради 
університету (протокол № 3 від 28 квітня 2011 р.). 

Мета дисертації – презентувати відомого пісняра М. Ткача як самобутнього 
поета, випробувавши його віршований доробок високою естетикою фольклорної 
традиції та новаторством літератури ХХ ст. у світлі жанрового і змістового аналізу 
та з позицій сьогодення. 

Досягнення мети передбачає виконання низки завдань: 
– проаналізувати науково-критичну рецепцію поетичної творчості М. Ткача 

від 50-х років ХХ ст. і до сьогодні; 
– охарактеризувати політичну й культурну атмосферу 1960-х років, розкрити 

впливи доби й мистецького оточення на формування особистості письменника; 
– простежити особливості балансування між ліризмом та епічністю в 

жанровому ракурсі; 
– з’ясувати своєрідність пісень М. Ткача; 
– дослідити й систематизувати змістове розмаїття лірики; 
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– на основі отриманих результатів виокремити риси індивідуального стилю; 
– дати сучасну літературознавчу оцінку поетичній спадщині М. Ткача; 
– накреслити вектор подальшого дослідження творчості письменника. 
Об’єктом дослідження став корпус творів М. Ткача, вміщених у збірках 

«Йдемо на верховини» (1956), «На перевалі» (1957), «Житній вінок» (1961), «На 
смерекових вітрах» (1965), «Пристрасть» (1968), «Повернення» (1974), «Небо твоїх 
очей» (1982), «Зазим’є» (1997), «Струна» (2002), «Пісня для тебе» (2002). 

Предметом дослідження є специфіка жанрової природи та змістового 
наповнення поезії М. Ткача. 

Теоретико-методологічною основою роботи стали фольклористичні праці 
(І. Денисюка, О. Дея, З. Лановик і М. Лановик, Ж. Марфіної, С. Мишанича, 
К. Сосенка, І. Франка), праці з порівняльного літературознавства (О. Веселовського, 
В. Будного й М. Ільницького), дослідження, що стосуються проблем творчої 
індивідуальності та стилю письменника (Л. Скупейка, В. Смілянської), 
жанрологічних проблем (Арістотеля, М. Бахтіна, Т. Бовсунівської, Л. Гінзбург, 
Н. Копистянської, С. Крижанівського, Б. Мельничука, Г. Нудьги, Г. Поспєлова, 
Т. Салиги, Ю. Тинянова, А. Ткаченка, Ц. Тодорова, А. Юриняка). Апельовано до 
літературознавчих студій П. Білоуса, Ю. Борєва, М. Ігнатенка, М. Коцюбинської, 
М. Наєнка, Д. Павличка, О. Пахльовської, О. Потебні, Г. Сивоконя, Л. Талалая, 
К. Фролової, Р. Чопика та інших. 

Методи дослідження. Методологічною стратегією роботи є системність. В 
основу дослідження лягли методика генологічного аналізу та поетикальний підхід. 
Впливи культурно-історичної ситуації осмислено з допомогою історико-
культурного методу. Застосування порівняльного методу дало можливість 
простежити спадкоємність традицій та перегуки із сучасниками. Подекуди дієві 
елементи етноестетики, герменевтичний і біографічний методи. 

Наукова новизна дисертації полягає в тому, що вперше: 
– поетична спадщина М. Ткача стала об’єктом ґрунтовного дослідження з 

погляду її жанрової та змістової специфіки; 
–  переглянуто оцінки, виставлені Ткачевій творчості в радянському 

літературознавстві, та проаналізовано її сучасну рецепцію; 
– до наукового обігу залучено записники поета, що дають уявлення про його 

творчу майстерню; 
– ім’я М. Ткача введено в науковий дискурс про українських шістдесятників 

та визначено місце поета в шістдесятницькому контексті; 
– до аналізу поезії М. Ткача залучено значну кількість фольклорного та 

літературного матеріалу; 
– запропоновані нові потрактування раніше аналізованих творів; 
– задекларовані дослідниками фольклоризм і пісенність Ткачевої поезії 

набувають конкретних обрисів; 
– визначено особливості індивідуального стилю поета; 
– з’ясовано роль і місце М. Ткача в українській літературі. 
Теоретична цінність дослідження зумовлена внеском у вивчення питань, що 

можуть розглядатися як загальнокультурні та ширше: природи творчості, ідеї 
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колообігу, балансу традиції та новаторства. Окремі висновки дають поштовх для 
розвідок із проблем теорії генології. 

Практичне значення роботи полягає у важливості отриманих результатів для 
подальшого дослідження творчості М. Ткача, його стилю, доробку інших поетів із 
ліричним мисленням. Основні положення дисертації можуть бути використані при 
розробці лекційних курсів, семінарів для вищої школи, на уроках української 
літератури та літератури рідного краю, при написанні підручників і посібників, 
наукових досліджень. 

Особистий внесок здобувача. Результати дослідження отримані автором 
самостійно. Абсолютна більшість публікацій одноосібна. 

Апробація результатів дослідження. Дисертацію обговорено на засіданні 
кафедри української літератури Чернівецького національного університету імені Юрія 
Федьковича (протокол № 9 від 31 березня 2015 р.). Основні її положення викладено в 
доповідях на Всеукраїнській науковій конференції «Сидір Воробкевич і український 
літературно-мистецький процес ХІХ – ХХ ст.» (Чернівці, 2011); Всеукраїнських 
читаннях «Українська література з погляду сьогодення: постаті, ідеї, проблеми» 
(Чернівці, 2012); Міжнародній науковій конференції «Українська мова і сфера 
сакрального» (Чернівці, 2013); Міжнародній науковій конференції «Українська мова 
та культура в загальнослов’янському контексті: здобутки та перспективи» (Київ, 
2014); Всеукраїнській науковій конференції «Іван Франко та регіональне 
різноманіття національної літератури» (Чернівці, 2015). 

Публікації. Основні результати дослідження відображено в науковому 
виданні «Пісня Михайла Ткача» (2012) та в 11 публікаціях, 10 із яких – у фахових 
виданнях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, чотирьох 
розділів, висновків і списку використаних джерел (285 позицій). Загальний обсяг 
роботи – 219 сторінок, з них 195 сторінок основного тексту. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 
У Вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, визначено об’єкт і предмет 

роботи, сформульовано її мету й завдання, розкрито наукову новизну, теоретичне і 
практичне значення, окреслено теоретико-методологічні засади дослідження, а 
також наведено інформацію про апробацію результатів, обсяг і структуру 
дисертації. 

У першому розділі «Науково-критична рецепція творчості Михайла 
Ткача» подано огляд матеріалів, присвячених літературній спадщині М. Ткача. 

Початок наукового осмислення доробку М. Ткача синхронізований із його 
книжковим (поетичним) дебютом у 1956 р. (відгук Л. Чернеця й О. Губаря на збірку 
«Йдемо на верховини»). До середини 80-х тривав перший, радянський, період 
вивчення творчості письменника, дещо активніший, порівняно з другим, 
українським (від 90-х), позначений домінуванням жанру рецензії і тенденційністю 
поглядів дослідників. Цінні результати рецензування С. Білака, Б. Гури, В. Дячкова, 
Р. Карабанова, В. Лесина, В. Нарушевича, синтез яких дає уявлення про етапи 
зростання поета і специфіку його почерку. 
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Найвагоміший здобуток ткачезнавства – нарис «Михайло Ткач» (1984) – 
належить перу В. Дячкова, автора численних відгуків на поетичні книги й пісенну – 
«Серед літа» (1976), розвідки про кіносценарії, передмов до збірок «Зазим’є» (1997) 
та «Струна» (2002). 

Поворотними явищами в осягненні природи та значущості поезії М. Ткача 
визнано передмову Д. Павличка «Михайло Ткач – пісняр» до збірки «Серед літа» і 
працю В. Іванисенка «Виховання душ (Нотатки про поезію 1982 р.)» (1983). У 
першій акцентовано на піснях як вершинній складовій Ткачевого доробку, в другій – 
їх автора названо ліриком високої поетичної культури. Зусиллями В. Іванисенка, 
який зі збірки «Небо твоїх очей» обрав для розгляду твір про Т. Шевченка, М. Ткач 
постав у літературознавстві як поет національний. 

Для другого етапу дослідження характерні утвердження нової форми 
вираження (залучення спогадів, есеїстична подача), тяжіння до узагальнень, інтерес 
до індивідуальності М. Ткача. У цей час побачили світ нариси І. Городинського, 
А. Добрянського, П. Осадчука, В. Фольварочного, стаття І. Медриш з комбінованим 
літературо- й музикознавчим підходом до розгляду пісень, роман-хроніка 
В. Фольварочного «Сніг на зеленому листі», цінний своєю документальною 
основою. Наукову цікавість викликають зібрані в ньому спогади І. Драча, В. Колодія, 
Б. Мельничука, В. Яворівського. 

Ткачеву лірику високо оцінено в нарисі українського дослідника з Румунії 
І. Ковача «Михайло Ткач: під знаком стрільця і зворушливої Марічки» (2010) та у 
згадуваній праці К. Поповича, де ім’я поета введено в позаукраїнський літературний 
контекст – через паралелі з М. Емінеску, В. Александрі, С. Єсеніним. 

Про письменника інформують на сторінках навчальних та довідкових видань, 
серед яких і престижний «Шевченківський словник» (т. 2, 1978). Згадки про 
М. Ткача зустрічаються в «Історії української літератури ХХ століття» (1995) за 
редакцією академіка В. Дончика, «Літературознавчій енциклопедії» (2007) 
Ю. Коваліва тощо. 

І все ж вклад літературознавців у вивчення спадщини М. Ткача неспівмірний 
із її цінністю. 

Другий розділ дисертації «Ліричне мислення письменника: витоки й 
контекст» є спробою простежити чинники становлення творчої особистості з 
ліричним складом мислення і визначити місце М. Ткача серед сучасників. 

Вирішальну роль у формуванні індивідуальності поета зіграло його 
народження у батьківському краї, в українському селянському середовищі та 
виховання в дусі фольклорних традицій. Відтоді й назавжди своїми творчими 
наставниками М. Ткач обрав народну пісню і Т. Шевченка. Він входив у літературу 
в складний час. Але Київська кіностудія ім. О. Довженка, куди потрапив у 60-х, була 
своєрідною оазою, зокрема й для тієї частини інтелігенції, яку називаємо 
шістдесятниками: Л. Костенко, Д. Павличка, І. Драча. Цей ряд можна продовжувати, 
орієнтуючись на різні джерела, однак у жодному з них не знайти прізвища М. Ткача. 
Хоча В. Колодій згадує, що він «суцільно думками й настроями перебував тоді на 
верхніх хвилях нового поетичного розвитку». 

За часовим і просторовим критеріями М. Ткач уписується навіть у пуристично 
завужені межі явища. Ідейної одностайності між шістдесятниками не існувало, тож і 
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заангажованість поета не треба брати до уваги. Зрештою, його «конформізм» 
поверховий. М. Ткач боровся проти політики зненаціональнення і знеособлення 
пісенним словом, яке повертало до народних джерел, спонукало до національного 
пробудження, закликало берегти в собі людське. Ігноруючи критику, він включав до 
збірок вірші про малу батьківщину, кохання, з філософськими мотивами. 

Як сценарист М. Ткач уболівав за розвиток фольклорного кіно і поетичну 
подачу. Він автор сценарного плану до стрічки «Керманичі» (1965), якою 
започатковано поетичний напрям в українському документальному кіно. 

Повість «Хліб з добрих рук» (1981), хоч і написана в дусі соціалістичного 
реалізму, але водночас наскрізь народна: від сюжету до мови. Виразна лірична 
складова ідентифікує її як прозу поета. 

Поетична творчість М. Ткача споріднена з творчістю Д. Павличка, В. Симоненка, 
М. Вінграновського, В. Підпалого. Попри існування значно більшої, ніж 
представлено в роботі, кількості перегуків, поета не можна зарахувати до 
шістдесятників. М. Ткача не надто приваблювала ускладненість модернізму, він 
тяжів до простоти і зрозумілості фольклору. Хоча в жанровій природі творів зримі 
впливи обох систем, що розкрито в третьому розділі дисертації «Жанрова 
специфіка поезії». 

У підрозділі 3.1 «Жанр в об’єктиві наукової уваги. Теоретичні засади 

дослідження» підкреслено актуальність обраного напряму дослідження, з’ясовано 
окремі проблеми генології та запропоновано шляхи їх розв’язання. 

Розгляд твору в жанровому ракурсі перспективний з погляду отримання 
всебічних даних про нього як про цілісність. Для цієї дисертації, де постає проблема 
традиції та новаторства, категорія жанру важлива як така, що може фігурувати в 
зазначеному контексті. Адже через жанрове ядро виявляється тяглість традиції. 
Водночас жанр є категорією історичною, що визначає його діалектичну природу. 

Жанровий аспект не може бути використаний для аналізу всього поетичного 
доробку М. Ткача, оскільки через недостатню розробленість жанрової системи 
більшість його поезій, крім пісень, доводиться зараховувати до жанру без чітких 
жанрових ознак – вірша. Спроби деактуалізації терміна «вірш» у значенні «жанр» 
шляхом виокремлення нових жанрів демонструють прив’язаність до змісту. Тому для 
розгляду «віршів» М. Ткача застосовано змістовий ракурс. 

У підрозділі 3.2 «Жанрова система поезії Михайла Ткача. Авторська 

модифікація жанрів фольклорного походження (легенда, дума, балада)» 
підкреслено широкий діапазон жанрових зацікавлень поета, про що свідчать уже 
заголовки й підзаголовки його творів: «Буковинські сонети», «Епітафія», «Пісня про 
рідну хату», «Монолог вірнопідданого поета», «Лист скрипки до її майстра», 
«Легенда про Дівичі скелі», «Балада про коня», «Дума про Лук’яна Кобилицю», 
«Руки на штурвалі» (кінопоема). На основі ілюстративного ряду можна зробити 
висновки про тяжіння автора до епічного відображення подій та фольклору. В цьому 
підрозділі простежено специфіку освоєння поетом ліро-епічних жанрів 
фольклорного походження, а саме – думи, легенди й балади. 

Більшість ліро-епічних творів М. Ткача написана в 50 – 60-х роках. Відтак на 
частині з них позначилася нестача професійного досвіду. Найменш вдалою 
виявилася спроба підкорення жанру думи («Дума про партію», «Дума про Лук’яна 
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Кобилицю»). Сюжетом і героїчним пафосом, композиційно і стилістично М. Ткач 
наблизився до народних зразків, але не врахував визначальної жанрової ознаки – 
унікальності віршової форми. 

Для легенди такою ознакою є пояснювальна функція, витримана в «Легенді 
про кам’яну багачку» й «Легенді про Дівичі скелі». На відміну від народних, Ткачеві 
легенди відзначаються вищим ступенем психологізму та напруженості сюжету, а 
також показовою пасивністю образу автора. Поезії «Резбояни», «Верховинська 
легенда» і «Легенда про правду» не відбулися як легенди через сильну ідеологічну 
лінію, що завела жанровий задум автора у глухий кут. 

У баладах М. Ткача («Скрипка», «Трембіта», «Балада про коня», «Невигадана 
балада») романтична піднесеність поєднується з тяжінням до реалістичності, 
традиційне трагічне (тема смерті) – з героїко-оптимістичним пафосом, фольклорна 
основа (пісня про Устима Кармалюка, казка про калинову сопілку) – з літературною 
(«Тіні забутих предків» М. Коцюбинського, «Сірко» А. Малишка). Мотив смерті 
присутній не скрізь, як і фантастичні образи, метаморфози. На прикладі пісні 
«Балада про скорботну матір» простежено функціональність заголовка, що містить 
назву жанру: тут він не вказує на жанрову специфіку, а підкреслює зв’язок із 
народною поезією і попереджає про трагізм зображуваного. 

Підрозділ 3.3 «Особливості міжмистецького синтезу в поемах «Руки на 

штурвалі» та «Стадіон» починається з осмислення проблеми синтезу в мистецтві, 
її зв’язку з явищем колообігу й аналізу «синтетичних» процесів у літературі ХХ ст. 
Поема, яка апріорі відповідає цій тенденції, задовольнила творчі запити М. Ткача, 
що тяжів до епічного зображення і ліричного вираження. У жанровій природі поем 
відображена багатогранність його таланту. 

Особливість кінопоеми «Руки на штурвалі» – в застосуванні інструментів 
кіномови (монтажу, ретроспективи, крупного плану, панорами). Фокусування 
запобігає «знеособленню» узагальнених символічних картин, спостережених із 
космічної висоти. Космічна тема з’являється у М. Ткача в річищі традицій 
українського письменства у відповідь на успіхи в освоєнні космосу і частково 
вмотивовує появу характерного для літератури 60 – 80-х років образу героя, 
схильного до сумнівів, здатного взяти на себе відповідальність за долю народу, 
людства. Проблема вибору між добром і злом розкривається через моральний 
конфлікт між людським обов’язком оповідача і його потягом до руйнації та 
розв’язується на користь першого внаслідок усвідомлення «родової потреби 
спілкування». Ця проблема по-біблійному врочисто звучить у контексті осмислення 
історії українського народу. 

Авторське жанрове визначення поеми М. Ткача «Стадіон» – «поема-канто» – 
треба розуміти як поема-пісня або, виходячи із семантики спільнокореневих 
термінів, як поема-ода. Оцінний зміст підзаголовка є сигналом про подальше 
активне включення автора в текст, що мінімізує загрозу «неправильного» 
прочитання, при цьому значно обмежуючи співтворчість читача. Емоційність 
авторського «я» не може приховати поверховість осмислення домінантної воєнної 
теми (військовий переворот у Чилі 1973 р.), невиразність більшості образів, 
присутність змістових і версифікаційних банальностей. Ступінь утілення жанрової 
вимоги пісенності, музичності в поемі незадовільний. Втрачено нагоду відтворити 
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пісенну форму, адекватний емоційний темпоритм, немає сподіваної легкості й 
пластичності художньої мови. Аналіз поем «Руки на штурвалі» та «Стадіон» 
демонструє залежність художнього рівня твору від «прожитості» матеріалу автором. 

Промовистим у цьому сенсі зразком є перша і найвдаліша поема М. Ткача 
«Хата», яку розглянуто в підрозділі 3.4 «Поема-феєрія «Хата» в літературному 

контексті 40 – 60-х років ХХ ст.». На її жанрову специфіку вплинули літературні 
тенденції до міжмистецького синтезу й алегоричності, орієнтація на твори 
«Мандрівки серця» Л. Костенко, «Ніж у сонці» І. Драча, «Демон» М. Вінграновського, 
«Дорога» Б. Олійника, що демонструють «посерйознішання» жанру через втрату ним 
розважальної функції та використання натомість поетики феєрії для поглиблення 
змісту. Феєричне в поемі М. Ткача (перетворення дійсності, незвичайні події з 
гіперболізованим звуковим і світловим супроводом) покликане увиразнити 
символіку твору, вибудувану навколо центрального образу хати. Метафорично хата 
постає як «біла колиска» (першопочаток), «вітрило біле» (наснага) і «ноїв ковчег» 
(прихисток). Троїстість образу (також і внутрішня: хата ототожнюється з матір’ю та 
Україною), білий колір і біблійний образ ковчега означують присутність сакральної 
тематики, у розробці якої в радянський час М. Ткач виходив переважно з широкого 
розуміння сакрального. Скориставшись періодом «відлиги», він утілив філософсько-
релігійну концепцію національної ідеї: Україна повинна загинути, щоб воскреснути. 
У творі присутні апокаліптичні мотиви, мотив усесвітнього потопу і мотив зради, 
мотив другого пришестя Христа, образ Бога; переосмислено біблійні сюжети про 
створення світу, таємну вечерю. Структура поеми відповідає задумові: дванадцять 
частин – як дванадцять апостолів. Кожна з них є монологом-сповіддю хатньої речі 
або частини хати. Цей сюжетно-образний хід запозичено з однойменної поеми 
В. Мисика (1940). Але за ідейним змістом твір М. Ткача ближчий до новели 
О. Довженка «Хата», віршів В. Симоненка «Прощання Федора Кравчука, 
колгоспного конюха, з старою хатою» і В. Підпалого «Монолог старої хати». 
З’ясовано, що поява поеми «Хата» вмотивована логікою саморозвитку творчості 
письменника. Водночас вона посідає окреме місце в Ткачевому доробку, апелюючи 
до підготовленого читача. Автор справедливо вважав поему «Хата» найціннішим 
своїм літературним здобутком (поруч із піснями). 

У підрозділі 3.5 «Пісні як вершинне творче досягнення Михайла Ткача» 
проаналізовано найкращі пісні в доробку поета, що ввійшли до його останньої 
пісенної книги «Пісня для тебе» (2002). Діяльність М. Ткача припала на час 
становлення української естради та «розламу в національному пісенному мисленні» 
(О. Різник). Примкнувши до «ліриків» (А. Малишко, Д. Павличко, Б. Олійник, 
М. Сингаївський, С. Пушик, В. Івасюк), поет став в оборону народного коріння пісні 
й до кінця життя пропагував музичний патріотизм як публіцист, громадський діяч, а 
насамперед – власною пісенною творчістю. Очевидно, що фольклоризації його 
пісень посприяла близькість до фольклору. Але якби лише в цьому полягала 
«загадка» народних творів, їх було б незрівнянно більше. Схоже, долю пісні 
визначають також особливості, зумовлені індивідуальністю поета, його стилем, який 
простежується навіть у «жонглюванні» народними «шаблонами». Не можна не 
погодитися з А. Ткаченком, який заперечує традиційне уявлення про безособовість 
народної лірики: «Ліриці і на роду написано бути суб’єктивованою». 
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Суб’єктивність Ткачевої поезії випливає з її автобіографічності. Автор змушує 
індивідуальне зрезонувати з колективними почуттями, зазвучати в ширшому 
контексті. Може здатися випадковістю, що оспівані лукачанські ясени так запали в 
душі мільйонів, коли не признати в ясені забутий тотем наших предків. М. Ткач є 
першовідкривачем образу ясенів в українській літературі. Зовнішня неприкрашеність 
цієї та інших Ткачевих пісень підкреслює їх зв’язок із фольклором. Стилеві М. Ткача 
не властиві «захаращеність» мови, «красивість» заради «красивості». Кожен із його 
тропів витворює не лише звучний, а й сильний образ: «печаль чорноброва», 
«приголубні небеса», «зорі лебедять», «прилетіла ластівка голубою ласкою». Але 
загалом М. Ткач тяжіє до постійних епітетів, конденсованих образів, що є 
виразниками характерного для фольклору явища повторюваності, як і решта 
улюблених прийомів поета: анафора, підхоплення, рефрен, асонанс, алітерація. 
Сюди ж зараховано внутрішню риму як одну з найпомітніших версифікаційних 
особливостей пісенної лірики. У метрично-строфічній будові спостережено схильність 
до традиціоналізму (5-стопний ямб, катрен). Усі ці засоби організації вірша спрямовані 
на створення наспівності. 

За тематикою пісні М. Ткача поділяються на інтимні (про кохання, матір і 
жартівливі) та патріотичні. Частина патріотичних пісень 90-х років («Від Бога», 
«Братаймося», «З кордону починається держава») написана в річищі стрілецької 
традиції. М. Ткач спирався на громадсько-політичну стрілецьку пісню, звідки 
запозичив форму першої особи множини, образ Бога, героїчний пафос і 
оптимістичну тональність, мотиви збереження (здобуття) незалежності України, 
віри у втілення задуманого, спадкоємності славетного минулого і сучасного. 

Значно більше серед патріотичних – пісень із високим рівнем інтимізації 
(«Сину, качки летять», «Засумую я», «Моя Україна», «При дорозі криниченька»), де 
паралельно звучать теми сенсу й минущості життя, дитинства, материнства. Україна 
постає в образах хати, матері, криниці, поля, калини, писанки, птаха. Підкреслено 
унікальність кожного атрибута змальованого світу, «маминого світу» (цей образ 
уміщує повноту патріотичних почувань ліричного героя). 

Пісні М. Ткача про матір є унікальним у своєму роді явищем в українській 
культурі з погляду краси і масштабів. Це з десяток творів («Чуєш, мамо», «Балада 
про скорботну матір», «Писала мати писанки», «Мама Марія» тощо), у яких 
зворушливий образ доброї та лагідної матері постає в ореолі синівської любові, що 
прирівнює її до Мадонни. Якщо у фольклорі розігруються побутові сцени, в яких 
матір виступає надміру суворою, розлучницею, то в М. Ткача її представлено 
виключно в позитивних іпостасях: берегині, порадниці, трудівниці. Впливи традиції 
простежуються у дидактичному наповненні образу та домінуванні мотиву 
материнського чекання, що набуває трагічних нот у річищі воєнної тематики. Лише 
в цьому болісному контексті образ матері звучить скорботно, натужно, тоді як 
загалом для нього природний настрій легкої зажури. 

Любовна лірика поета представлена піснями про щасливе кохання і нещасливе 
(нерозділене, втрачене), але з оптимістичною перспективою. Тому, на відміну від 
народних творів про кохання, майже всуціль драматичних, у Ткачевих зазвичай бере 
гору мажорна тональність. Психоемоційну відстань між закоханими часто 
зображено у вигляді географічних перешкод і подолано з допомогою веселки, мосту 
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чи кладки, як у «Марічці». Секрет популярності найвідомішого твору М. Ткача 
пов’язано з фольклорною основою, що з авторської подачі (кіноприйоми, 
суперечливий образ річки) зазвучала по-новому, і з використанням сюжетно-
образної схеми, апробованої попередниками-буковинцями Ю. Федьковичем і 
С. Воробкевичем. 

Поет активно використовує казкові елементи (образи судженої дороги, жар-
птиці, прийом потрійності, звертання по допомогу до сил природи), народнопісенну 
символіку (калина, зірка, місяць, пара голубів, лебедів, вода). Він дещо зловживає 
банальною дотиковою метафорикою, акцентуючи на ній через прийом 
психологічного паралелізму, в антитетичному зображенні почуттів любові та 
байдужості. Кохання ліричного героя здебільшого платонічне, чуттєве, але стримане 
в самовираженні. Поодинокі еротичні мотиви й образи розвиваються у традиціях 
позитивної та евфемічної народної еротичної культури. Попри те, що основним 
дівочим образом у Ткачевих піснях про кохання є дівчина-красуня, тут не чути 
інтонації самовихваляння. Вона з’являється у жартівливих творах (переважно 
рольова лірика) з метою підсилення комічного ефекту. Гумор личить М. Ткачу, 
однак найпривабливіша в його піснях усе ж ностальгійно-елегійна тональність. 

У четвертому розділі «Змістове розмаїття поезії» вірші М. Ткача розглянуто 
крізь призму основних елементів змісту: теми, ідеї та проблеми. Назви підрозділів 
треба співвідносити з поняттями патріотичної, пейзажної та філософської не лірики, 
а тематики, що уможливлює фігурування однієї й тієї ж поезії в різних дискурсах, 
забезпечуючи повніший її аналіз. Підрозділ, присвячений інтимній тематиці, не 
виокремлено з метою уникнення самоповтору: інтимні переживання головно 
відображені в пісенній поезії та аналізуються у підрозділі про пісню. 

У підрозділі 4.1 «Еволюція ідеї патріотизму» з’ясовано природу й етапи 
патріотичного самоусвідомлення ліричного героя поезії М. Ткача. Градаційність 
простежується уже в доборі образів, які уособлюють Батьківщину: хата, село, край, 
держава. Її умовність продиктована обрамлювальною функцією образу хати («Моя 
Україно, білявко-хатино, / З твойого вікна світить доля мені»), що означує 
неподільність індивідуального й національного та обґрунтовує розуміння поступу як 
повернення до себе. Зв’язок по горизонталі (мала батьківщина – ліричний герой – 
Україна) можна уявити через порівняння із зафіксованою у вихідному пункті 
резинкою, другий кінець якої – в ліричного героя, і яка з його віддаленням не 
рветься, а натягується, збільшуючи «силу тяжіння» рідного (звідси – мотив 
ностальгії). Вертикаль (ліричний герой – мала батьківщина – Всесвіт) оприявнює в 
образі малої батьківщини міфологему Світового дерева, яким виступає яблуня. 

Характерною ознакою Ткачевого хронотопу є опозиція «свій / чужий», що на 
прикладі простору втілюється у віршах на емігрантську тематику, а на осі часу 
представлена пунктами «тепер» і «колись», які, незважаючи на природне зміщення, 
зберігають своє оцінне нашарування. Так, у поезії радянського періоду «тепер» – 
щасливе, а «колись» – невільниче. Національна ідея в цей час сублімована в ідею 
родової пам’яті, тому домінують образи села і краю. У 90-х «радянське» стає 
минулим і обростає викривальним пафосом, гнівною інтонацією, мотивами 
прозріння та помсти, образами суду, скинутого ідола, цвинтаря облуд. Ліричний 
герой обстоює виборену українську сучасність. Адресати його сповіді та молитви 
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(мотиви провини, каяття і спокути) – Україна і Бог – не мисляться окремо. 
Відбувається онаціональнення світу з опорою на християнську концепцію, в основі 
якої – віра в божественне походження української нації та її духовних атрибутів – 
пісні й мови. Релігійне осмислення історичного шляху українців (образ дороги 
страждань Ісуса Христа) синтезоване з міфологічним (мотиви прометеїзму, сізіфової 
праці, образ яблука розбрату). Викінченість змальованого світу підкреслена 
каскадом фольклорних символів (Дніпро, гори, тополя, соловей, рушник, хліб, 
пісня). На його цілісний, здебільшого ідилічний образ накладається фантом світу 
розколотого у віршах про Другу світову й атомну війни та про Чорнобиль. 

У підрозділі 4.2 «Пейзаж душі»: природа в поезії Михайла Ткача» доведено 
дієвість щодо аналізованої лірики формули А.-Ф. Ам’єля: «Кожний пейзаж є 
пейзажем душі». На пейзажах М. Ткача позначилося почуття любові до малої 
батьківщини. Картини поля і гір протиставляються нечисленним урбаністичним, як 
красиве – потворному, сакральне – демонічному. Поява какофонічних урбаністичних 
елементів у гармонійній мелодії сільського пейзажу (він завжди музикальний: 
«грає», «видзвонює», «співає») зумовлена механізацією хліборобської праці. 

Природа в М. Ткача представлена образами краєвиду, пір року й часу доби, 
атмосферних явищ, флори і фауни, стихій. Помітна цікавість поета до «межових» 
станів (картини світанку, заходу сонця, раннього снігу, затишшя перед дощем). 
Характерні для його поезії образи ночі, вітру, бурі на морі, сходження на гору, 
самотнього дерева належать до інструментів романтиків. У М. Ткача переважають 
схематичний і відчуттєво-перцепційний види романтичного пейзажу. Пейзаж у 
творах, об’єднаних хліборобською темою, що відображають любов до рідного краю, 
шанобливе ставлення до хліба і праці на землі, гостинність, а отже – засвідчують 
риси національного характеру і способу життя, визначається як ментальний. 

У дисертації подано аналіз конкретизованих образів стихій. З’ясовано, що 
найчисельнішою є «земна» група. Сюди ж зараховано орнітологічний за 
наповненням світ фауни, адже автор акцентує не стільки на семантиці польоту, 
скільки на прив’язаності до місця, яку треба виводити з ідеї патріотизму. Боротьба 
ліричного героя між прагненням до неба і закоріненістю в землю розв’язується 
шляхом закріплення за «повітряними» образами приналежності до Буковини, 
України. Вона також прочитується у «вогненному» образі провідної зірки та 
«водних» образах Прута, Черемоша, Дніпра і Дністра. Патріотичний стрижень 
пейзажу визначає його впізнаваність. 

У підрозділі 4.3 «Філософські мотиви лірики» з допомогою записників 
М. Ткача досліджено витоки його поетичної філософії – фольклорні й літературні. 
Виявлено автобіографічну підставу окремих філософських узагальнень. Подача їх у 
формі відомих чи спрощено сформульованих афоризмів є зайвим акцентом, що 
відвертає увагу від глибини твору і применшує заслуги поета як філософа. 

Філософія М. Ткача ґрунтується на народних уявленнях про єдність людини і 
природи, сутність добра і зла, верховенство роду, сім’ї та важливість батьківського 
виховання, громадянський обов’язок, роль мистецтва, красу взаємин між статями. 
Поет уболіває за побудову суспільства на основі рівності та свободи, проголошує 
життя найвищою цінністю. Послідовно визнаючи перевагу почуттів над розумом, 
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духовного над тілесним, він продовжує традиції «філософії серця» в українській 
літературі. 

Витоки людства та людяності пов’язано з хліборобською працею. Праця 
визнається умовою щасливого існування, ототожнюється з боротьбою за виживання 
(картини бурі, шторму) і передбачає досягнення щораз нової мети (подолання 
горбів, гір). Мотив сходження на верховини окреслює вертикальну вісь 
часопростору та визначає динаміку художнього світу поета. 

Роздуми М. Ткача над буттям часто повертають у річище осмислення категорії 
часу та зводяться до питання діалектики змінного й незмінного, тлінного і вічного. 

Аналіз філософського змісту лірики у хронологічному зрізі дає підстави 
говорити про його поглиблення, огранювання і про становлення поета-філософа. 

У Висновках узагальнено основні результати дослідження. 
Постать М. Ткача видається об’ємною, а отже, осяжною і привабливою в 

різних ракурсах, з різних пунктів спостереження над літпроцесом, що вияскравлює і 
її місце в літературі. З одного боку, помітний зв’язок Ткачевої творчості з 
практикою його сучасників, художніми тенденціями доби, з іншого – з українською 
класикою та фольклором. Окремо варто говорити про спадкоємність буковинських 
традицій (впливи Ю. Федьковича, С. Воробкевича). І, нарешті, треба визнати 
М. Ткача основоположником поетичної традиції на Кельменеччині, від якої 
відштовхувалися Б. Гура і В. Китайгородська. Загалом не прийнято акцентувати на 
походженні письменника, що начебто применшує його значущість у 
загальноукраїнському просторі. Але не в цьому випадку, бо саме «лукачанськість» і 
«буковинськість» формують творче обличчя українського поета М. Ткача. 

Концепт питомо українського світу зі споконвічно сакральними атрибутами 
(хатою, хлібом, калиною, криницею) постає у Ткача в образі малої батьківщини, 
духовного мікрокосму ліричного героя, центру Землі, наділеного силою тяжіння. 
Звідси – продуктивність мотивів ностальгії, пам’яті, повернення, звідси – щемлива 
тональність, підкреслена автобіографічністю як ознакою стилю, звідси й витоки 
самобутності. Спостережено еволюцію ідеї патріотизму від «сільського», 
«крайового» до національного. Тотальне онаціональнення моделі світу 
відбувається в 90-х роках у річищі християнської концепції. Тоді ж написані 
патріотичні пісні, суголосні стрілецьким. 

У другій половині ХХ ст. Ткачеві пісні, поряд із іншими (Малишковими на 
музику П. Майбороди, Д. Павличка – в тандемі з О. Білашем, Івасюковими), 
засвідчили конкурентоспроможність української естрадної пісні та зміцнили 
позитивний імідж нації, прозвучавши на всіх континентах. У дисертації доведено 
передусім літературну цінність пісенного доробку М. Ткача. Характерно, що в 
ньому переважає інтимна лірика. Вибір тематики свого часу прислужився як 
«політичний» маневр, що уможливив частковий відхід від ідеологічної риторики. 
Так, ранні твори легко поділити на пісні та «обов’язкові» поезії. Це балансування 
позначилося й на стильовій манері М. Ткача, якій властиві, з одного боку, 
романтично піднесені образи, картини, тон, виховані фольклором і романтичною 
традицією в літературі, а з іншого – суспільно-історична конкретика, «злободенні» 
теми і штучний пафос соціалістичного реалізму. 
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Фольклоризм (поряд із патріотизмом, антропоцентризмом, космізмом, 
духовним демократизмом) є точкою перетину творчості М. Ткача й шістдесятників і 
водночас розрізнювальним фактором у плані ступеня освоєння. М. Ткач був 
послідовнішим, зберігши народнопоетичну простоту і зрозумілість образів, 
синтаксису, версифікації, що разом із характерною повторюваністю на всіх рівнях 
вірша забезпечує наспівність його поезії. Це той випадок, коли пісенність із 
жанрової площини переходить у стильову. Відсутність складних тропів, яка 
переконує критиків у непіддатливості Ткачевої поезії сухому аналізові, стимулює до 
розпізнання її внутрішньої поетичності: драматизму сюжету, психологізму образів, 
особливого емоційного темпоритму. 

Орієнтація на фольклор простежується у жанровій специфіці творів, серед 
яких є балади, легенди, стилізації під думу, збагачені новими жанровими рисами. 
Вплив жанрової філософії доби, зокрема засадничого синтезування, відчутний на 
прикладі поем із новаторськими підназвами: «Руки на штурвалі» – кінопоема, 
«Стадіон» – поема-канто. Перше за появою і значенням явище з цього жанрового 
ряду – поема-феєрія «Хата» – зрезонувала з літературними пошуками та 
сподіваннями українського суспільства ХХ ст. і стала квінтесенцією Ткачевого 
світовідчуття, світовідчуття українського, з ореолом святості над хатою, матір’ю, 
Україною. 

Практику надання М. Ткачем жанрового визначення творів у їх заголовках 
(підзаголовках) пов’язано з традицією налаштування читача на відповідний лад і 
потягом автора до активного буття у тексті, що виявляється в дидактичних 
інтонаціях. Попри подекуди сумнівну адекватність вказівок на жанр, усі вони 
мають важливе значення для окреслення діапазону і напряму жанрових пошуків. 
Крім пісні, лірика представлена здебільшого віршем, жанрова невизначеність якого 
спонукає розглядати відповідну групу творів у змістовому ракурсі. 

Впорядкованість художнього світу, вмотивованість і навіть взаємозумовленість 
тем, ідей, мотивів, проблем за всієї їхньої розмаїтості засновані на стрижневому для 
поезії М. Ткача почутті любові до малої батьківщини, а відтак – України. Поет 
заманіфестував особливості українського світогляду як опору в боротьбі проти 
грядущої аморальності. Цієї лінії послідовно дотримувався й на публіцистичній та 
громадській нивах, адже був «цілим чоловіком» (у Франковому розумінні). Відтак і 
доробок його по-зрілому цілісний, що з’ясовано на поетичному ґрунті. А на свого 
дослідника чекають переклади, публіцистика, сценарії, проза. Перспективою 
дослідження бачиться також вивчення впливу, який справила творчість М. Ткача на 
сучасників і наступників, та аналіз його спадщини у зіставленні з доробком 
письменників із ліричним мисленням. 
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і змістовий аспекти. – Рукопис. 



 14

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за 
спеціальністю 10.01.01 – українська література. – Чернівецький національний 
університет імені Юрія Федьковича, Чернівці, 2015. 

У першому дисертаційному дослідженні, присвяченому творчості М. Ткача, 
аналізуються жанрові та змістові особливості поезії. З’ясовано, що внутрішня 
єдність розмаїтої спадщини письменника зумовлена визначальною рисою його 
творчої індивідуальності – ліричним мисленням. Найвиразніше ліризм виявився у 
пісенних творах, десятки з яких стали культурним набутком нації, а в цьому 
дослідженні розкрили свою власне літературну цінність. Явище їх фольклоризації 
розглядається крізь призму проблеми традиції та новаторства, що гостро постає у 
контексті жанрового аналізу загалом. Пісенність зараховано до ознак стилю поета, 
поряд із фольклоризмом, автобіографізмом, дидактизмом, патріотизмом тощо. 
Художня своєрідність поезії М. Ткача визначається синтезом фольклорного й 
літературного впливів і авторських знахідок серед незужитих форм. 

Ключові слова: Михайло Ткач, поезія, жанр, пісня, ліризм, фольклор, тема, 
ідея, проблема, образ. 

 
АННОТАЦИЯ 

Телешман С.И. Поэтическое творчество Михаила Ткача: жанровый и 
содержательный аспекты. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по 
специальности 10.01.01 – украинская литература. – Черновицкий национальный 
университет имени Юрия Федьковича, Черновцы, 2015. 

Диссертация посвящена поэтическому творчеству М. Ткача, рассматриваемому 
в жанровом ракурсе и сквозь призму основных элементов содержания: тематики, 
идейного наполнения, проблематики. Принимается во внимание корпус 
литературоведческих оценок поэтического наследия за 1950-е – начало 2000-х годов 
(они проанализированы и во многих случаях переосмыслены в первой главе 
исследования), а также специфика исторической и культурной ситуации второй 
половины ХХ века и знаковые события из жизни писателя, что послужили 
фактическим основанием для следующего раздела. Раскрыты предпосылки 
формирования и особенности становления творческой личности М. Ткача в 60-х 
годах. Выяснена его причастность к движению «шестидесятников», связь с 
которыми довольно крепкая, подчеркнутая рядом тематических, идейных и 
образных созвучий, но не преобладает над связью с народнопоэтическим словом, 
чем и аргументируется невключение поэта в группу. 

Доказано, что внутреннее единство многогранного таланта М. Ткача, 
воплощенного в разнообразном наследии (поэзия, песни, проза, переводы, 
киносценарии, публицистика), обусловлено определяющей чертой его творческой 
индивидуальности – лирическим мышлением. Поэтому и здесь, и в следующем, 
третьем, разделе прослеживаются разновекторные влияния в пределах круга 
профессиональных интересов писателя, в частности на примере поэм с авторскими 
жанровыми определениями: «Руки на штурвале» – кинопоэма, «Стадион» – поэма-
канто. Образцом синтетического жанра выступает также поэма-феерия «Хата», 
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которая признана не только самой удачной лирико-эпической попыткой, но и 
лучшим поэтическим произведением среди непесенных. 

Песни рассматриваются как вершинное достояние наследия М. Ткача. Часть 
из них стала культурным достоянием нации, а в этом исследовании раскрыла свою 
собственно литературную ценность, которая заключается прежде всего в красоте 
образного слова, укорененного в фольклоре. Явление фольклоризации песен 
М. Ткача рассматривается сквозь призму проблемы традиции и новаторства, которая 
остро стоит в контексте жанрового анализа в целом. Так, прослеживается, что жанры 
фольклорного происхождения (легенда и баллада) в наследии поэта приобретают 
новые черты, частично связанные с литературными тенденциями эпохи. 

В четвертом разделе рассмотрена содержательная сторона непесенной лирики. 
Как пейзажист М. Ткач предпочитает персонифицированные неурбанистические 
(сельские или горные) пейзажи с преобладанием образов земной стихии, часто – 
музыкальные и с оттенком сакральности. Как философ он осмысливает проблемы 
жизни и смерти, добра и зла, времени, роли искусства и художника (в широком 
значении), провозглашает ценность человеческой жизни и возвышает красоту над 
правдой, а чувства – над разумом. Идея патриотизма в М. Ткача берет начало из 
любви к родному селу, краю и вырастает в национальную идею, сочетаясь с идеей 
духовного возрождения. Ипостась поэта-патриота является стержневой и 
обеспечивает внутреннюю целостность творчества М. Ткача. 

Результаты диссертации подтверждают художественную самобытность и 
значительность поэтического наследия М. Ткача и важное место ее автора в 
литературном процессе второй половины ХХ – начала ХХI века. 

Ключевые слова: Михаил Ткач, поэзия, жанр, песня, лиризм, фольклор, тема, 
идея, проблема, образ. 

 
SUMMARY 

Teleshman S.I. Mykhailo Tkach’s poetry in genre and content aspects. – 
Manuscript. 

The thesis for the scholarly degree of Candidate of Philology. Speciality 10.01.01 – 
Ukrainian literature. – Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi, 2015. 

This thesis is the first one dedicated to M. Tkach’s masterpiece, in particular to 
genre and content features of his poetry. It was found that the internal unity of writer’s 
various heritage is determined by the essential feature of his creative personality – the 
lyrical thinking. Lyricism is shown the most expressively in poet’s songs, dozens of which 
have become cultural achievements of the nation, and in this study they revealed their 
literary value. The phenomenon of their folklorization is considered through the problem 
of tradition and innovation, which arises sharply in the light of genre analysis at all. 
Melodiousness is enlisted to the signs of poet’s style, the same as folklorism, 
autobiographism, didacticism, patriotism and etc. The synthesis of folk and literary 
influences and Tkach’s own findings of original forms determine the artistic peculiarity of 
his poetry. 

Keywords: Mykhailo Tkach, poetry, genre, song, lyricism, folklore, theme, idea, 
problem, image. 


