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. Словацько-українські культурні зв ’язки, зокрема й літературні, мають 

трйвалу історію, етапи якої резонують з суспільно-політичними обставинами 

різних часів. Важливим чинником пожвавлення контактів між  народами 

завжди була велика й активна українська діаспора у Словаччині, культурні 

діячі якої чимало зробили й продовжують робити для зміцнення 

.міжнаціональних взаємин. Дослідження особливостей словацько- 

українського діалогу, яке здійснила Наталія Олександрівна Кобець, 

безперечно, на часі. Тема дисертації масштабно закроєна й багатоаспектна, 

важлива й відповідальна, вона викличе інтерес і з боку словацького 

літературознавства. Зазначимо, що дослідження провокує й чимало 

дражливих питань політичного й ідеологічного характеру, що додає 

складності проблематиці словацького-українського літературного діалогу.

Вступ містить необхідну «паспортну» інформацію щодо специфіки 

дослідження. Не зазначено, щоправда, методи, якими послуговується 

дослідниця (в- авторефераті вони артикульовані). М ета роботи -  «комплексне 

дослідження словацько-українських культурно-історичних взаємин, 

репрезентованих у їх літературно-художньому вимірі» -  відразу провокує 

думку про доцільність часових обмежень теми. Однак чи слуш на вона, 

можна зробити висновок, лише оцінивши цілісну концепцію роботи,
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розвинуту в гармонійну композицію (робота складається з трьох розділів, 

кожен з яких структуровано на три підрозділи).

Проблематиці компаративного вивчення словацько-українських 

літературних зв ’язків присвячено перший розділ дисертації. У  підрозділі 1.1. 

«Літературні контакти у світлі культурно-історичних та політичних 

чинників» простежено великий масив матеріалів як літературознавчого, так і 

художнього характеру. Це надзвичайно багатий на імена та фактаж підрозділ, 

який, слугуючи експозицією наукового сюжету, упроваджує до теми 

'українсько-словацьких літературних контактів. Представлено назагал 

доречний і збалансований цитатний матеріал, однак окремі міркування 

дослідників варто було б прокоментувати (скажімо, громіздка цитата 

О. Білецького, у якій він згадує «буржуазних літературознавців», залишилася 

без присуду дослідниці (с. 25-26)). У підрозділі 1.2. «Еволюційні етапи 

словацької україністики» охарактеризовано розвиток словацької 

україністики. Н. Кобець наводить спроби систематизувати періоди 

піднесення словацької компаративістики, які запропонувала Г. Сиваченко, 

реферує періодизацію етапів словацько-українських взаємин, здійснену 

"М. М ольнаром, згадує статтю «Віковічна дружба двох братніх народів» 

М. М ольнар-М ундяк як одну з перших післявоєнних спроб оцінки стану 

українсько-словацьких літературних взаємин 1958 року, (на жаль, ця 

публікація не зафіксована у бібліографії), у якій дослідниця «простежила 

їхній розвиток від XIII до першої половини XX ст., окреслила основні етапи 

та внесок окремих словацьких та українських діячів у налагодження та 

розвиток обопільних культурних взаємин» (с. 40). Авторка дисертації 

приділила чимало уваги Пряшівській школі словацької україністики, зокрема 

постатям М. М ольнара та М. Неврлого. Видається,. Н. Кобець варто було б 

'більш е акцентувати на сучасній специфіці розвитку словацько-українських 

взаємин, охарактеризувати їх передусім в діапазоні другої половини XX 

століття і дотепер, позаяк саме це зафіксувало б її новаторство (як свідчить 

наведений матеріал, найновіший огляд належить І. Яцканину у книжці
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«Діалог літер'атур» (2008)). Підрозділ 1.3. «М іжкультурна проблематика в 

освітленні української компаративістики» є найбільш  вразливим у структурі 

першого розділу, а може, й усієї дисертації,'бо дисертантка виходить за межі 

словацько-українського діалогу. «Сучасна українська словакістика є вагомою 

складовою частиною славістичних досліджень широкого спектру українсько- 

інослов’янських літературних взаємин», -  констатує дослідниця на початку 

підрозділу (с. 45), і словакістика розчиняється в морі славістики. Н. Кобець, 

реферуючи видання і праці, у яких осмислюються питання української 

літератури у загальнословШ янському контексті, повинна скрупульозно 

відстежувати ‘ власне словацько-українські перетини, однак дослідниця не 

завжди памПятає про важливість таких акцентів (наприклад, реферування 

славістичних праць І. Франка, Д. Чижевського, наукового-художнього 

доробку М. Рильського та ін.), таким чином, представлено багато матеріалів 

словПянознавства загалом, зате мало власне словакістики. Висновки до 

першого розділу відображають як продуктивні, так і малопродуктивні 

результати дослідження. Двічі повторюється речення про ослаблення 

інтересу з боку словаків до українців в першій половині XX ст. і його 

пожвавлення у післявоєнний період (с.60 і с.61). Зверну увагу і на те, що 

фактично цей-розділ виконує три завдання (з п ’яти), які ставить перед собою 

дослідниця, щоб досягти мети.

Другий розділ «Словацька художня україніка» складається з трьох 

підрозділів: 2.1. «Українці у “Подорожньому щ оденнику” Даніела Крмана: 

імаґологічний аспект», 2.2. «Рецепція України в “Листах з невідомої землі” 

Богуш а Носака-Незабудова, 2.3. «Український дискурс словацької 

художньої україніки ХІХ-ХХ ст.». В аналізі твору «И тегагш т»  

(«Подорожній щоденник») Даніела Крмана, який увів в науковий обіг на 

початку XX століття учень М ихайла Грушевського Степан Томашівський, 

заакцентовано імаґологічний аспект. Зазначим о,' що цей твір викликає 

інтерес передусім в істориків, тож  дуже важливим є його літературознавче 

осмислення. Авторка визначає жанр «Подорожнього щоденника» як



мемуарну щ оденникову прозу, тож не зайвою була б теоретична 

інформація про специфіку такого роду' документалістики. Варто було б 

згадати •перекладачів твору -  Ольгу Булах і'Григорія Булаха. Прикметно, 

що вже було два видання українського перекладу «Подорожнього 

щоденника» Даніела Крмана: перше видання датоване 1999 роком, і ним 

послуговується Н. Кобець, друге -  2010 року (видавничий центр 

«Просвіта»), збагачене кількома додатками. Однак наукові коментарі не 

зазнали змін, а між тим, як писав оглядач В. Яценко у «Критиці» (2013), 

вони були б вельми доречними. До створення наукових коментарів у 

наступному виданні, висловимо надію, буде залучена і наш а дисертантка. 

Другий підрозділ дослідниця побудувала на матеріалі публіцистичного 

твору Богуш а Носака-Незабудова «Листи з невідомої землі», упевнено 

долаючи, таким чином, століття («Піпегагіит» створено на початку XVIII 

ст., « Л и с т и  з невідомої землі» -  (1845-1846)). Велика заслуга Н. Кобець 

полягає в тому, що вона впевнено працює з оригіналом, її переклад тексту 

наведено у багатьох цитатах з твору Богуш а Носака-Незабудова. «У 

порівнянні з «Подорожнім щоденником» Д. Крмана «Листи з невідомої 

землі» Б. Носака-Незабудова є документально більш достовірним і 

тематично різноаспектним, суттєво позбавленими усталених до нього 

ментальних стереотипів, ідеологічно упереджених світоглядних настанов 

та оцінок. Пафос сприйняття України, спорідненості культурно- 

історичного досвіду українців і словаків, засвідчений у «Листах з 

невідомої землі» Б. Носака-Незабудова ідейно зближує його з художніми 

візіями України, ідеями слов’янського братерства, декларованими в 

поетичних творах Я. Коллара і словацьких поетів-романтиків» (с. 93), -  

підсумовує Н. Кобець. У третьому підрозділі продовжено лінію словацької 

україніки XIX ст. вже в художніх жанрах, а також представлено рецепцію 

України в словацькій літературі Х ІХ -Х Х І ст. М уш у вказати на дисбаланс: 

словацькій поезії Х ІХ -Х Х І ст. присвячено лише п ’ять сторінок, двадцять 

■ сторінок підрозділу становить аналіз роману Йозефа Банаш а «Зона
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натхнення» (2008, переклад українською мовою -  2012). Безперечно, поезія 

«постраждала» в такому «українському дискурсі словацької художньої 

україніки». Так, можна було б взяти до уваги поезію «З Василем 

Симоненком» Войтеха Кондрота, уривки з якої уміщені в антології 

перекладів Романа Лубківського «Слов’янське небо» (2018), а також 

Любомира Фелдека. Щ одо роману Иозефа Банаша, Н. Кобець підсумовує, 

що автор «все ще значною мірою перебуває в полоні розповсюджених у 

Європі ментальних стереотипів щодо політичної недозрілості і недолугості 

української нації, які, на думку автора, заважають їй стати повноцінною і 

повноправною часткою нової, об’єднаної європейської сім ’ї» (с. 121). 

Зважаючи на минулорічні виступи Йозефа Банаша, можна сказати, що він 

не стільки «перебуває в полоні» стереотипів щодо України й українців, 

скільки сам творить і ретранслює такі стереотипи.

Розділ III «Образ Словаччини та словаків в українській художній 

літературі» актуалізує величезний масив національного письменства. 

Підрозділ 3.1. «Становлення української художньої словакістики» фіксує 

враження від подорожей Словаччиною Ю рія Дрогобича, Я. Головацького, 

М. Драгоманова, І. Нечуя-Левицького. Н. Кобець привертає увагу до творів 

Л. М осендза «М інерва» та поеми «Канітферштан». Осмислено спроби 

поетичної художньої рецепції Словаччини та її визначних культурно- 

історичних діячів у творах М. Ш ашкевича, М. Старицького, Т. Ш евченка. 

Проаналізовано оповідання Ю. Ф едьковича «Три як рідні брати». Ш кода, 

що не згадано твори подорожнього жанру інших мандрівників. «Русини- 

українці теж  вибиралися в словацький край, щоб пізнати їх життя, турботи 

й потреби. Так, Анатолій Кралицький, який у 1863 році проїхав 

Словаччину від Левочі через Високі й Низькі Татри, Ораву до Жіліни, 

опублікував у 1869 році свої спостереження з подорожі в ужгородському 

часописі «Світ». Інший подорожник, який заховався під псевдонімом 

«Руський Путник» (правдоподібно А. Гомичко), в описах своєї подорожі 

по Словаччині й Пряшівщині широко цікавився проблемами обох народів і
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потребою їх співпраці. Він закликав: ... «вчитись від більш розвинутих 

народів та перебирати їх досвід у справі відро дження». Велике 

недомагання в праці русинів подорожник бачив у браку відповідної преси. 

Він бачив користі з співдії словаків і русинів, ставив її як практичну 

життєву потребу й стверджував, що '«русини краще розвиваю ться в 

західніх. областях краю, головне там, куди доходить Орол Татранський», - 

пише Вікентій Ш андор у статті «Русини-українці і словаки» (Сучасність, 

1970, № 3, с.110), яка висвітлює спектр важливих питань і, на жаль, не 

згадана у роботі. Постать А. Кралицького загалом дуже цікава, адже часом 

заводила на манівці літературознавців, тож шкода, що Н. Кобець не згадує 

цього літератора, культурного діяча, одного з закарпатських «будителів».

У підрозділі 3.2. «Рецепція Словаччини у творчості українських 

прозаїків XX ст.» охарактеризовано багато творів, у яких українські 

письменники художньо відображають різноманітний словацький досвід. 

Зокрема,, як засвідчує підібраний матеріал, активність авторів щодо 

словацької тематики пожвавлюється під впливом вражень від подій Другої 

світової війни. Н. Кобець висвітлює прозу О. Гончара, М. Стельмаха,

A. Ш ияна, Л. Первомайського, у якій Словаччина стає місцем дії 

переможної радянської армії. Оптика аналізу цих авторів різна, що помітно 

вже з обсягів тексту: найуважніше проаналізовано творчість О. Гончара, 

Л. Первомайському відведено чотирирядковий абзац. Прикметно, що 

рецепція Словаччини постає і в творах діаспорних письменників 

(І. Качуровського, Р. Колісника, 3. Книша). Цікавим штрихом є згадка і 

публіциртичної книги «Моя Рутенія» Є. Добровольського та книжки

B. Кожелянка «Дефіляда в Москві». Завершують підрозділ Ю. Адрухович 

та Т. Прохасько, чиї твори бере до уваги Н. Кобець. Як бачимо, цей 

підрозділ багатий матеріалом і широким спектром авторських поглядів. 

Дещо вадить цілісності дослідження розкиданість у представленні авторів, 

брак чіткіших акцентів на ідеологічних моментах, а також аналіз 

поступається переказу із щедрим цитуванням, яке потребує коментарів. Ці



ж вади властиві і наступному підрозділові -  3.3. «Українська поезія XX ст.: 

репрезентативні форми художньої словакістики». Твори С. Твердохліба, 

К. Вагилевича, П. Тичини, М. Рильского, Л. Первомайського, В. Сосюри,

О. Гончара, М. Ш пака, М. Ш еремета, Т. Курпіти, М арка Боєслава, М. Гая, 

А. Патрус-Карпатського, Ю. Тарнавського, Д. Павличка, Р. Лубківського 

та багатьох інших поетів слугували матеріалом для цього підрозділу.

Висновки відображають результати дослідження. Сучасний етап 

українсько-словацьких взаємин представлений лише ш істьма іменами 

літературознавців двох країн, їх могло б бути більше.

Список літератури налічує 311 джерел. Видається, що варто було б 

сформувати його більше на користь власне словакістики. Чимало видань, 

про які згадано в роботі, не потрапили у список. Так, не включено у список 

антології словацької поезії та прози, які згадано у дисертації (с. 29), статті 

дослідників, присвячені власне словацькій проблематиці.

Таким чином, у концепції дисертації вирішальним є імаґологічний 

вектор, якому, підпорядковано джерельну базу -  твори українських авторів на 

словацьку тематику та українознавчі тексти словацьких авторів, тому 

дослідження справді не можна було обмежувати часовими рамками. Роль 

етноімаґології як дослідницького стратегії виявилася амбівалентною: з 

одного боку, Н. Кобець постає дослідником-новатором, розкриваючи й 

узагальнюю чи теми про образи українців у словацькій поезії, прозі, 

мемуаристиці та образи Словаччини і словаків в українській літературі, а з 

іншого, у пошуках будь-яких згадок про них «загубилися» інші важливі 

аспекти українсько-словацького літературного діалогу, як-от діяльність 

Пряш івської школи філологічної славістики, перекладацький дискурс тощо. 

Крім того, часто опрацювання творів зводиться власне лише до фіксації 

згадок про словаків або ж словацькі локуси як місце дії (українців й України 

-  відповідно), причому це зумовлено передусім диктатом матеріалу, а не 

методикою дослідниці. Отже, робота може мати перспективу продовження як
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інтенсивного, так і екстенсивного характеру. Н. Кобець виразно окреслила 

вектори можливого розвитку.

Загалом погоджуючись із висновками і підтримуючи загальну наукову 

концепцію авторки, дозволимо собі кілька зауважень і запитань:

1. Назагал зрозуміло, що основним критерієм відбору художнього

матеріалу для дослідження стала етноімагологічна «призма». Наскільки

складним був для дослідниці етап пошуків відповідної літератури? Чи можна

говорити про зниження інтересу до України й українців у словацькій

„літературі в останнє десятиліття? Якщо так, то якими причинами можна 
*

пояснити цей спад? Чи справді сучасна словацька література, кажучи 

словами літературознавця Олександра Галвоніка, інтровертна? Відповідно, 

які зацікавлення українців у словацькій літературі (жанри, теми) засвідчують 

найновіші художні переклади?

2. Іменний покажчик до роботи був би, безперечно, вельми

великим. Однак мушу вказати на окремих авторів та праці, важливі в

українсько-словацькому дискурсі, які не згадано у дисертації. Наприклад,

шкода, що відсутні згадки про монографію Иосифа Сірки «Розвиток

„національної свідомости лемків Пряшівщини у світлі української художньої

літератури Чехословаччини» (М юнхен, 1980); дослідження В ’єри

Ж емберової, серед українознавчих праць якої особливо цікавим бачиться

зіставлення творчості Василя Стефаника і сучасного словацького

письменника Станіслава Ракуса («Дукля», 1999, № 4 ); публікацій

словацького дослідника М артіна Беніковського, зокрема його статті «Історія

словацької белетристики після 1960 року на сторінках журналу «Всесвіт»

(«Науковий вісник Ужгородського університету», 2016), статті словацької

дослідниці Андреи Драганової «Українські теми в словацькій періодиці на

„зламі XIX і XX століть» (СІЧ, 2019, № 4 ) та ін. Також заслуговували на 
«

згадку українські перекладачі Дмитро Чередниченко, Петро Скунць, Дмитро 

Кремень, Галина М алик, Олександра Ковальчук та ін.



3. Дослідження, у якому йдеться про специфіку українсько- 

‘словацького літературного діалогу, повинно більшою мірою оперувати 

оригінальними текстами. Фактично маємо одну цитату вірша М. Рильського 

словацькою мовою (с. 185) та роботу з оригіналом твору Богуш а Носака- 

Незабудова.

Попри зауваження й уточнення, назагал можна сказати, що дисертація 

є актуальним, самостійним і новаторським дослідженням. Зміст дослідження 

відображений у 7 одноосібних публікаціях, із яких 6 опубліковано у фахових 

виданнях України, 1 -  в іноземному науковому збірнику. Основні положення 

дослідження обговорювалися на міжнародних і всеукраїнських наукових 

^конференціях. Зміст автореферату відповідає основним положенням 

дисертації. Дисертаційна праця Наталії Кобець, висновки, зафіксовані в ній, 

мають суттєве наукове значення.

Отже, наукова робота «Словацько-український діалог: літературний 

вимір» виконана на належному науковому рівні, є завершеним самостійним і 

новаторським дослідженням. Кандидатська дисертація відповідає вимогам 

п.п. 9, 10, 12, 13 «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого 

постановою Кабінету М іністрів України № 567 від 24.07.2013 р. (зі змінами, 

внесеними згідно з Постановами Кабінету М іністрів України № 656 від 

•19.08.201.5 р., № 1159 від 30.12.2015 р. та № 567 від 27.07.2016 р.), а, отже, її 

авторка -  Кобець Наталія Олександрівна -  заслуговує на присудження 

наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.05 -  

порівняльне літературознавство.
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ВІДГУК

офіційного опонента 
на дисертацію  Кобець Н аталії О лександрівни  

«Словацько-український діалог: літературний вимір»,
подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук 

зі спеціальності 10.01.05 -  порівняльне літературознавство 
(Львівський національний університет. -  Львів, 2020)

Актуальність теми дослідження

Останнім часом у науковій компаративістиці з ’являються вектори та 

інтенції, що відкривають нові можливості та розш ирюють горизонти вивчення 

національних літератур і міжлітературних контактів у діалозі культур. На тлі 

зростання компаративістичних досліджень та їхнього предметно-тематичного 

розширення, що переконливо свідчать про активний розвиток цієї галузі в 

сучасному світі, не згасає інтерес дослідників і до традиційних аспектів 

компаративістики - міжлітературних взаємин різних народів і міжвидових 

зв ’язків і відносин творів різних літератур, осмислених із врахуванням новітніх 

теоретичних досягнень та наукової методології. Тож актуальність теми, обраної 

для дисертації, не викликає сумнівів.

Перед нами -  виконане на належному рівні спеціальне дослідження, яке 

охоплює витоки, історію та сьогодення українсько-словацького літературного та 

культурного діалогу в його повноті та різноманітності, в т.ч. тематичні, 

імаґологічні, жанрові, стильові виміри взаємної рецепції словацької та 

української культур. Попри те, що на тему українсько-словацьких культурних 

взаємин існує достатньо багата література, поза увагою науковців, як слушно 

зазначає дисертантка, залишається такий важливий аспект, як літературна 

рецепція культурно-історичних та соціально-політичних реалій життя обох країн 

у художніх творах. Крім того, в українській славістиці відсутнє комплексне 

дослідження, присвячене вивченню літературно-художнього виміру дискурсу 

культурно-історичних взаємин словаків і українців.

Дисертацію виконано на кафедрі слов’янської філології імені професора

Іларіона Свєнттіїїького Львівс

Від
Відділ діловодства та архіву 

Київського національного університету 
імені Тараса Шеийнка

>кого національного університету імені Івана



Франка і в межах наукової теми «С лов’янські мови та літератури: історія, 

сучасний стан, типологічні паралелі» (державний реєстраційний номер 

0 1 18Ш 00616, науковий керівник теми -  д. філол. наук., проф. А.Л.Татаренко)

Найбільш істотні наукові результати 

Дисертаційна праця Н.Кобець має системний, синтетичний характер. Для 

комплексного дослідження словацько-українських культурних зв ’язків, 

репрезентованих у літературно-художньому вимірі, авторка вдало поєднує 

панорамне висвітлення головних етапів і пластів цих взаємин з аналітичним 

розглядом яскравих прикладів міжлітературної взаємодії в прозі, поезії та 

літературно-критичному дискурсі. В результаті багаторівневого комплексного 

аналізу українсько-словацьких взаємин дисертантка вдало досягає таких 

результатів:

• окреслює та систематизує спектр проблем і питань, пов’язаних із сучасним 

науковим вивченням тематики українсько-словацьких культурно- 

історичних відносин;

• визначає і типологізує історичні передумови становлення та розвитку 

української філологічної словакістики;

• простежує та систематизує основні етапи історичного розвитку українсько- 

словацьких літературних взаємин;

• аналізує ментальні особливості та характер сприйняття в художніх текстах 

словацьких письменників реалій соціально-побутового, культурного та 

політичного життя України;

• характеризує ментальні ракурси художнього відображення політичних, 

культурних та побутових, історичних реалій Словаччини у прозових і 

поетичних творах українських письменників 17-21 ст.

Зміст представленої до захисту дисертації свідчить про те, що дослідження 

науково виважене і має безперечне практичне значення, може успішно 

використовуватися у подальш их наукових студіях, під час викладання 

відповідних дисциплін студентам-філологам; воно повноцінно апробоване на 

всеукраїнських та міжнародних конференціях, а також викладене у достатній
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кількості публікацій. Аналіз і спостереження авторки дисертаційної роботи по- 

науковому глибокі, висновки аргументовані і не викликають застережень. Вони 

свідчать про успішне досягнення мети дослідження Н.Кобець, а також про її 

власний внесок у комплексне дослідження українсько-словацьких і українсько- 

загальнослов’янських культурних взаємин.

Нові факти, отримані дисертанткою, та значення для науки і практики

отриманих результатів 

Найвагомішими здобутками дослідження внаслідок комплексного 

осмислення та дослідження словацько-українського культурного діалогу в його 

літературному вимірі можна вважати:

• систематизацію й аналіз актуальних проблем української та словацької 

філологічної славістики, здійснені на матеріалі дослідження наукових праць 

і художніх текстів обох націй;

• окреслення й характеристику основних історичних етапів становлення і 

розвитку українсько-словацьких та словацько-українських літературних і 

наукових взаємин;

• означення стану, здобутків і перспектив наукових філологічних досліджень 

розвитку культурно-історичних взаємин словацького й українського народів 

у синхронії та діахронії;

• розкриття специфіки художніх відображень ментальних реалій українського 

життя у творах словацьких письменників Д.Крмана, Б.Носака-Незабудова, 

Й.Банаша;

• дослідження особливості художньої рецепції соціально-політичних та 

культурно-історичних реалій життя Словаччини у поетичному та прозовому 

доробку українських письменників 17-поч.21 ст..

Повнота викладу матеріалу дисертації в опублікованих працях і

авторефераті

Робота апробована належним чином. Її основні результати відображені в 

семи статтях, шість з яких опубліковані в наукових фахових виданнях України, 

одна -  в іноземному науковому виданні, включеному в міжнародну



наукометричну базу. Основні положення дослідження були оприлюднені на 

всеукраїнських та міжнародних (в т.ч. закордонних) наукових конференціях та 

конгресах упродовж 2015-2019 років.

Автореферат відповідає змісту дисертації та відображає її основні наукові 

положення і висновки у стислій формі.

Структура і зміст дисертації

Дисертаційна робота викладена державною мовою на 229 сторінках 

друкованого тексту, із них 201 сторінка основного. Дослідження має чітку 

структуру: складається зі вступу, трьох розділів з підрозділами, висновків та 

списку використаних джерел, що складає 311 позицій.

Розділи роботи («Словацько-українські літературні зв ’язки: проблеми 

компаративного вивчення», «Словацька художня україніка», «Образ Словаччини 

та словаків в українській художній літературі»), кожен із яких зорієнтований на 

якомога глибше розкриття тих чи інших аспектів заявленої мети відповідно до 

визначених завдань, детальні за змістом і багаті на ілюстративний матеріал. 

Висновки до кожного розділу аргументовані, виважені, оригінальні.

Зауваження та дискусійні положення щодо змісту дисертації 

Схвалюючи основні положення дисертації, слід зробити кілька зауважень, 

які виникли під час її прочитання, і які можуть бути корисними Н.Кобець у 

подальшій дослідницькій та науковій діяльності, а також висловити деякі 

побажання.

У підрозділі 1.3 «М іжкультурна проблематика в освітленні української 

компаративістики» на ст. 51 раптом «вискакує» абзац про внесок П.Грабовського 

в популяризацію серед українців хорватської літератури, який не вписується в 

канву розповіді про українсько-словацькі літературні взаємини (с.51). У 

розповіді про українсько-словацькі взаємини перш ої половини XX ст. 

дисертантка слушно зауважує, що спроби огляду словацької словесності 

українськими вченими в той час є поодинокими та епізодичними. На нашу думку 

цікаво було б не просто констатувати наявність окремих публікацій на цю тему
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в «Гарті» та «Плузі», а й оцінити їхню повноту, об’єктивність, оригінальність, 

фаховість.

У розмові про формування осередків філологічної славістики в 40-50-і 

роки XX ст. та випуск часописів «С лов’янське літературознавство та 

фольклористика», «М іж слов’янські літературні взаємини», наукового 

«Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур пам ’яті академіка 

Леоніда Булаховського» (с.54) варто було б вказувати роки заснування 

зазначених видань (те саме побажання стосується сторінок 94-97, де подається 

цікавий аналіз віршів словацьких поетів XX ст. П .Горова, В.М ігалика, 

Л.Стршеди, в яких, як зазначає дисертантка, суттєво урізноманітнюється 

українська тематика: бажано було б зазначити час написання цих поезій, а також 

роки народження//життя авторів). Дисертантка згадує й академічне п ’ятитомне 

видання «Українська література в загальнослов’янському і світовому 

літературному контексті» (1987-1994), але нічого не каже про те, яке місце в 

ньому посіла словакістика, хто автор дослідження про українсько-словацькі 

взаємини, на скільки повною є подана бібліографія. На цьому варто було б 

зупинитися детальніш е, адже для свого часу це було фундаментальним і 

непересічним славістичним виданням.

Здається, дисертаційне дослідження б виграло, якби авторка не просто 

перелічувала словацькі мотиви в творчості Д.ГІавличка, Р.Лубківського та ін. (і 

назви творів), а й спробувала глибше осягнути, яке місце в їхньому творчому 

доробку та перекладацькій діяльності займає словацька тематика.

Віддаючи належне дослідницькій сумлінності дисертантки, її фаховому 

багаторівневому аналізу словацько-українських культурних і літературних 

взаємин, все ж вважаємо, що іноді текст переобтяжений цитатами (скажімо, на 

ст. 146-148), а в окремих випадках переказ змісту творів домінує над аналізом.

Зауважуємо в тексті й окремі огріхи технічного характеру, але вони не 

впливають на загальне враження від тексту дисертації.
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Висловлені зауваження й застереження мають здебільшого 

рекомендаційний характер і ніяким чином не нівелюють загального позитивного 

враження від роботи.

Вітаємо самостійність авторського мислення і віднайдення адекватних 

дослідницьких стратегій. Вважаємо, що до захисту подане ґрунтовне, завершене 

самостійне дослідження актуальної теми, виконане на належному науково- 

методичному рівні. Відтак, із певністю можна стверджувати, що дисертація 

«Словацько-український діалог: літературний вимір» за актуальністю, сучасним 

методичним рівнем виконання, новизною і практичним значенням отриманих 

результатів, обґрунтованістю наукових положень, висновків, їх достовірністю і 

повнотою викладу в опублікованих працях відповідає спеціальності 10.01.05 -  

порівняльне літературознавство, профілю спеціалізованої вченої ради Д 

26.227.01, вимогам, які встановлені у пп. 9, 11, 12 «Порядку присудження 

наукових ступенів», затвердженого Постановою Кабінету М іністрів України № 

567 від 24 липня 2013 року (зі змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету 

М іністрів України № 656 від 19.08.2015, №  1159 від 30.12.2015, №  567 від 

27.07.2016), а також вимогам М ОН України щодо кандидатських дисертацій, а її 

авторка, Наталія Олександрівна Кобець, заслуговує на присудження їй наукового 

ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.05 -  порівняльне 

літературознавство.

Офіційний опонент -
кандидат філологічних наук, доцент 
доцент кафедри слов’янської філології 
Інституту філології Київського

Висновок щодо відповідності дисертації встановленим нормам


