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ЗАЇКИ ТЕТЯНИ ПЕТРІВНИ

«Українська література кінця XIX-почат ку XX століття е контексті

представленої на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук 

за спеціальністю 26.00.01 -  теорія та історія культури (філософські науки) 

Актуальність заявленої у представленій до захисту роботі зайве 

обґрунтовувати. Адже мистецтво межі XIX -  XX ст., яке стало в опозицію до 

академізму, натуралізму та реалізму попередньої епохи, практично задало 

напрям подальшого розвитку художньої культури, а нинішня ситуація 

постмодернізму є органічним продовження процесів, започаткованих у тій 

порі. Відтак, осмислення витоків та основних концептуальних засад 

тогочасного інтелектуального і художнього дискурсу допомагає адекватніше 

осягнути явища, властиві для сучасного поступу культури.

Тим більше для нас цікаво і важливо досліджувати вітчизняну культуру 

цього періоду, адже то був час, коли українські митці спромоглися 

випродукувати такого високого рівня твори, що вони, за словами Мирослава 

Поповича, «у боротьбі за душі молодих українців» могли цілком успішно 

конкурувати як з європейською, зокрема, польською, так і з російською 

«високою» культурою. А позаяк нові художні віяння кінця XIX -  початку XX 

ст. зароджувалися здебільшого у Центральній та Західній Європі, поступово 

поширюючись на східноєвропейські терени, то, вочевидь, логічно 

досліджувати тогочасні українські культуротворчі принципи у 

європейському контексті. Власне цим і зайнялася Тетяна Заїка, звернувшись 

до української літератури межі століть, та намагаючись розглянути її крізь 

призму основних європейських модерністичних мистецьких тенденцій та 

філософських течій.

західноєвропейської модерної культурної парадигми»

Київського національного університету 
______ імені Іараса Шевченка
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Дисертаційна робота Тетяни Заїки складається зі вступу, трьох розділів 

(дев’ять параграфів), висновків та списку літератури, що вміщає 306 джерел 

за темою дослідження.

У першому розділі «Джерелознавча та методологічна основа 

дисертаційного дослідження» здійснено огляд наукової літератури, 

присвяченої українській художній культурі межі XIX та XX ст., а також 

представлено основні методологічні підходи до її вивчення, класифікації та 

осмислення. Тетяна Заїка загалом справедливо виокремлює три періоди в 

історії осмислення феномену української модерної (чи, у термінології 

дисертантки -  модерністської) культури, а також детальніше аналізує деякі 

знакові праці, зокрема Тамари Гундорової та Соломії Павличко, які уважає 

поворотними у всій українській гуманітаристиці. Також дисертантка звертає 

увагу на необхідність «виявлення культурософського потенціалу вітчизняної 

літератури межі століть, її визначеності як «нової» моделі культурної 

самоідентичності» (С. 22). Коротко окреслюється і джерельна база

представленої праці, яку становлять твори Володимира Винниченка, Дмитра 

Донцова, Миколи Євшана, Ольги Кобилянської, В’ячеслава Липинського, 

Валер’яна Підмогильного, Михайла Рудницького, Микити Шаповала 

(Сріблянського), Лесі Українки, Івана Франка, Михайла Яцкова. Як бачимо, 

перелік імен цілком презентабельний, хоч і далеко не повний, якщо говорити 

про українську літературу межі століть. Та справа не в повноті/не повноті 

списку, адже навіть перелічених персоналій надто багато для однієї 

дисертації, а в тому, що не наведено ні критеріїв відбору тих чи тих 

персоналій, ні того, які саме твори названих авторів стануть об’єктом 

аналізу. Мовчанкою обійдено і той факт, що українська література 

окресленого періоду не є гомогенною, що у ній нуртують різні, у тому числі 

традиціоналістські течії, що навіть представники модерністського 

спрямування належать до різних художніх напрямків, більш того, цей 

плюралізм художніх та філософських уподобань можна відшукати навіть у 

спадщині одного митця, розглядаючи окремі відтинки його творчої біографії.
2



Натомість, Тетяна Заїка пропонує розглядати межу ХІХ-ХХ ст. як суцільно 

модерністський етап у розвитку української культури. Цілком допускаю таку 

інтерпретацію тогочасної української літератури як авторську візію 

дисертантки, але жодною мірою такого бачення не поділяю, оскільки воно 

суперечить фактам.

Щоправда, цю прикру ситуацію дещо згладжує доволі вправно 

здійснений опис теоретичних засад українського модернізму, де таки 

звернено увагу на те, що він був доволі різноманітним як у плані естетичних 

декларацій, так і у плані політичних чи соціальних вподобань, або й 

світоглядних засад окремих його представників.

Разом з тим певний подив викликає запропоноване у дисертації 

рангування дослідників модерністської літератури на «заангажованих» (це ті, 

що творили на зламі століть, у дисертації цей період називається 

модерністським), «ідеологічно зашорених, не об’єктивних» (радянський 

період) і, нарешті, «об’єктивних» та таких, що знають правду (сучасних, у 

дисертації цей період називається «власне українським»).

Поділ вельми умовний і дуже спірний, адже ті, кого віднесено до 

«заангажованих» (зокрема, члени «Молодої музи», «Української хати», 

українські неокласики та неоромантики), були не «дослідниками» 

модернізму, а його активними творцями, літературно-художніми критиками, 

теоретиками, які витворювали засади нових тенденцій художньої культури. 

До того ж вони також частково відносяться до радянського періоду, адже 

утвердження соцреалізму та активна боротьба з формалізмом аж до його 

майже цілковитого викорінення, у Країні Рад починається у середині 1920-х 

років і триває доволі довго, завершуючись приблизно у середині 30-х. Значна 

частина українських модерністів, як літераторів, так і художників, щиро 

підтримувала революційні події покладаючи великі надії на те, що саме у цій 

новій країні мистецтво, революційне за своєю екзистенцією, матиме 

найкращі перспективи для розвитку.
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Втім, якщо тут іще якось можна погодитися з Авторкою дисертації, 

зважаючи на те, що творчий шлях українські модерністи здебільшого 

починали ще до Жовтневої Революції, то вже й зовсім не зрозуміло, за якими 

критеріями до радянських дослідників, що буцімто були узалежнені від 

радянської ідеології, а тому не могли адекватно оцінити українську 

літературу межі ХІХ-ХХ століть, попали усі МУРівці, (С. 17). Нагадаю, що 

МУР -  це «організація українських письменників, які проживали в таборах 

для переміщених осіб у німецькій еміграції. МУР був утворений у вересні 

1945 р. у місті Фюрт недалеко від Нюрнберга за ініціативою комітету, до 

якого входили Іван Багряний, Віктор Петров, Юрій Косач, Ігор Костецький, 

Іван Майстренко та Юрій Шевельов (Шерех)» Проіснувала ця спілка до 1948 

року (Вікіпедія). Юрій Шевельов ніколи не втрачав інтересу до україніки, 

був одним з найвідоміших американських славістів-мовознавців, 

літературознавців, літературних критиків XX ст., звинувачувати його в 

обмеженості наукових горизонтів зовсім не випадає, власне, як і усіх інших 

МУРівців. Окрім того зовсім не коректно об’єднувати учасників МУРу в 

один безликий конгломерат, як це зроблено у дисертації. Членів цієї 

організації було біля 60-ти, більшість із них стали яскравими творчими 

особистостями, їм не було властивим «єдиномисліє», а в оцінках естетики 

модернізму, витоків та значення цього явища в українській культурі вони 

могли дотримуватися діаметрально протилежних позицій.

Третій період у історії дослідження української модерністської

літератури у дисертації описано більш детально, виокремлено превалюючі

концепції, значна увага приділена справді знаковим у цьому контексті

працям Тамари Гундорової й Соломії Павличко, цілком справедливо вказано

на те, що ці дослідниці сповідують різні методологічні підходи до

дослідження українських культурних феноменів межі XIX та XX ст.,

оглянуто і низку інших праць, як загальнометодологічного, так і

літературознавчого характеру. Щоправда, дивиною у цій частині для мене

стала сама назва третього періоду як «власне українського» і його оцінка як
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єдиного, «котрий може претендувати на статус об’єктивного знання». Чи 

повинно з цього випливати, що двом попереднім періодам просто відмовлено 

у праві називатися «українськими» та розкривати сутнісні елементи 

українського модернізму? І чи й справді авторка досі вірить в існування 

«об’єктивного знання», яке заперечується більшістю філософських шкіл XX 

ст.? Хочеться вірити, що це всього лише «lapsus linguae», а не реальна 

позиція авторки дисертації.

Другий параграф першого розділу -  це також своєрідний огляд 

літератури, але сфокусований не на історико-культурних, а на методологічних 

моментах. Лейтмотивом цього параграфу є традиція розрізнення понять 

«модерн» і «модернізм» у європейській та українській традиції. Дисертантка 

наводить низку аргументів на те, що ці поняття не дублюють одне одного, а 

мають окреме смислове навантаження, перебуваючи і відносній 

субординації. Також побіжно звертається увага на поняття «авангардизм» 

(«авангард»), яке Тетяна Заїка уважає не відповідним для опису української 

модерної культури межі XIX -  XX ст. А поняття «сецесія», яким 

окреслюється модерністське мистецтво й архітектура Австро-Угорщини, у 

дисертації загалом не береться до уваги.

На завершення розділу Тетяна Заїка висуває робочу гіпотезу, яка 

повинна лягти в основу подальшого дослідження: «культурфілософські 

засади модерної культурної парадигми є універсальними та спрацьовують як 

у контексті західноєвропейської культури, так і в культурному просторі 

України кінця XIX -  початку XX ст.» (С. 31). Гіпотеза цілком справедлива. 

Від себе додам, що для українського культурного простору ХУІІ, ХУІІІ та 

XIX ст. вона була б такою ж справедливою, відтак її не можна вважати 

такою, що описує специфічну ситуацію, яка стала фокусом даного 

дисертаційного дослідження.

Другий розділ дисертації отримав назву «Науково-теоретичний 

дискурс західноєвропейської модерної культурної парадигми». У ньому 

достатньо детально розглядається питання про те, що таке «культурна
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парадигма» та «культурно-історична епоха» і як цими поняттями слід

оперувати при дослідженні культури. А «шляхом кореляції понять

«культурна парадигма» та «культурно-історична епоха», «модерн» і

«модернізм», з’ясовується сутність західноєвропейської модерної культурної

парадигми» (Автореф. С. 8) Наведені вище розрізнення, слушність яких я

жодною мірою не ставлю під сумнів, авторка дисертації доводить,

посилаючись на низку авторитетних наукових праць, здебільшого

переказуючи їх, подекуди між таким шпалерним переказом вставляючи

власне бачення проблеми. На жаль, це власне бачення ніяким чином не

виокремлюється і не акцентується, тому іноді неможливо збагнути, де

завершується виклад чужих думок і починається авторський текст. Забігаючи

наперед скажу, що такий спосіб організації матеріалу притаманний усьому

текстові дисертації, що часто породжує відчуття, наче маємо справу із

великим і дуже сумлінно укладеним реферуванням наукової літератури, а не

із самостійною творчою дослідницькою працею. До того ж за пафосом

розрізнення понять і термінів, на користь якого наводиться низка аргументів

чисто теоретичного (за висловом дисертантки «онтологічного») характеру,

загубився вельми важливий момент, який мав би лягти в основу дослідження.

Дисертантка забула, що «сутність» культурного феномену неможливо

збагнути не звернувшись до аналізу самого феномену (чого ми не знаходимо

у тексті дисертації), і ніяка кореляція понять разом з вельми складним

теоретичним словоблудством у цьому випадку нам не допоможуть. Відтак, я

не стану тут довше затримуватися над аналізом більш ніж сумнівних

інсинуацій довкола поняття «модерн» і «модернізм», оскільки низка

неточностей та суперечностей, які ми знаходимо у тексті (С. 45, 48, 49, 51 —

58, 64 та ін.) походять саме від того, що Тетяна Заїка, прочитавши чимало

критичної наукової літератури, у якій викладено авторські позиції

дослідників, які подекуди стоять на діаметрально-протилежних позиціях у

трактуванні як самого поняття «модерн», так і явищ, які можна цим поняттям

окреслювати, спробувала механічно звести всі ці погляди до спільного
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знаменника, але не спромоглася на те, аби ознайомитися ще й із самими 

культурними феноменами, про котрі у цих дослідженнях йде мова. У 

результаті ми отримуємо узагальнення такого типу: «Літературна творчість 

Західної Європи кінця XIX -  початку XX ст. формувалася як під впливом 

філософських ідей ірраціоналізму, так і з врахуванням власних 

закономірностей розвитку» (с. 94). І це після того, як на попередніх 20 

сторінках (параграф 2.3. «Філософські засади західноєвропейської модерної 

філософії»), нам доволі переконливо розповідали про вплив на формування 

тієї ж літератури зі сторони всіх філософських спрямувань другої половини 

XIX ст: інтуїтивізму, екзистенціалізму, психоаналізу, «філософії життя», 

«вчування», «песимізму» тощо. Крім цього, автор вкотре забуває зазначити, 

що насправді в цей час не існує гомогенної «літературної творчості Західної 

Європи», натомість існують різні національні літератури, в межах яких 

народжуються та розвиваються дуже різні художні течії.

Третій розділ дисертації присвячено саме аналізові українського 

модерну. Цей розділ справляє значно краще враження, ніж два попередні. 

Він складається з чотирьох параграфів, у яких дається панорамний огляд 

«раннього» українського модернізму, впливу інтуїтивізму Анрі Бергсона на 

поезію представників «Молодої Музи», впливу філософії Фрідриха Ніцше на 

творчість Володимира Винниченка, Дмитра Донцова, Миколи Євшана, Ольги 

Кобилянської, В’ячеслава Липинського, Микити Сріблянського та Лесі 

Українки, впливу ідей психоаналізу Зигмунда Фрейда на творчість Валер’яна 

Підмогильного, Лесі Українки та Івана Франка. Час від часу дисертантка 

переходить від переказу чужих думок до власного аналізу, цитує оригінальні 

літературні тексти і дає їм оцінку. Тенденції, властиві для окремих течій 

української літератури межі XIX -  XX ст. окреслено доволі уважно і 

послідовно, без невмотивованих узагальнень та спрощень. Хоча насторожує 

те, що окремі праці українських письменників цитуються не за оригіналом, з 

«других рук», що ставить під сумнів самостійність наведених тут аналізів.
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і

Висновки, якими завершується дисертація Тетяни Заїки, відповідають 

озвученими на початку її дослідження пунктам новизни. Автор звертає увагу 

на необхідність розрізнення між поняттями «модерн» і «модернізм», із яких 

перше уважає ширшим і таким, який позначає стиль епохи, а друге розглядає 

як підпорядковане першому та таке, що ним позначається певний художній 

напрям у межах стилю. Для опису ж української літератури, якій, на слушну 

думку дисертантки, загалом властиві усі парадигмальні характеристики 

західноєвропейської модерністської культури, Тетяна Заїка пропонує 

вживати поняття «модернізм», а не «модерн», як таке, що більш адекватно 

описує вітчизняну мистецьку дійсність межі XIX -  XX ст.

Після розгляду усього тексту дисертації Тетяни Заїки мушу додати ще

один суттєвий закид. Ця робота залишає гірке відчуття того, що зміст

дослідження не зовсім відповідає його назві, а відтак і очікуванням читача.

По-перше, тому що у назві йдеться про «українську літературу кінця XIX -

початку XX ст.», а не про український модернізм, як видно із тексту роботи.

Отже, слід було бодай окреслити усі тенденції, які притаманні тогочасній

українській літературі, у тому числі й ті, що продовжували традиції

попередньої епохи, показати, як ці тенденції співвідносилися між собою, які

переважали, а які ставали своєрідними «аутсайдерами» тощо. Вочевидь, в

одній дисертації неможливо оглянути творчість усіх поетів та письменників,

які працювали на межі XIX та XX ст., але можна було б вибрати по одному

представнику, який міг би яскраво репрезентувати кожен окремий напрям, і

звернувшись до методів структурного, семіотичного, герменевтичного

аналізу конкретних текстів та шляхом компаративного аналізу показати, як

саме українські автори адаптують до власного культурно-семантичного поля

тенденції, які зародилися у модерністській (чи авангардній) художній

культурі Європи, які з цих тенденцій було запозичено у чистому вигляді, які

трансформовано, а які й зовсім відкинуто. Як із цього складного та

пістрявого набору пошуків, помилок та знахідок українські митці врешті

виліплювали власну нову культурну парадигму, котра, на їхню думку, мала
8



модернізувати національну культуру органічно вписавшись у європейський 

контекст та водночас не втративши власну своєрідність. Натомість проблеми 

термінологічного характеру, вочевидь також актуальні й важливі, у такій 

роботі мали б займати не 70% основного тексту (як бачимо в аналізованій 

праці), а максимум 10%, не становлячи самостійної дослідницької проблеми, 

а виконуючи чисто технічну, функціональну роль впорядкування 

понятійного апарату. Або ж роботу слід було назвати інакше.

Втім, кожне дослідження є результатом авторського бачення та 

осмислення проблеми, кожен автор має право на те, аби по-своєму 

розставляти акценти і організовувати текстову канву. На Тетяну Заїку це 

право також поширюється.

Автореферат дисертації цілком розкриває її зміст, а публікації по темі 

дисертації та її апробація задовольняють вимогам, висунутим МОН України 

до дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

На завершення скажу, що попри дуже суттєві зауваження, висунуті у 

моєму відгуку, і пори те, що поза відгуком залишилася ще більша кількість 

зауважень фактологічного характеру, я все ж уважаю, що дисертація Тетяни 

Петрівни Заїки «Українська література кінця X IX -  початку XXстоліття в 

контексті західноєвропейської модерної культурної парадигми» відповідає 

вимогам МОН України до дисертацій, висунутих на здобуття наукового 

ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 26.00.01 -  теорія та 

історія культури (філософські науки), а її автор заслуговує на присудження 

пошукуваного наукового ступеня.

Офіційний опонент,

Д. філос. наук, с. н. с., в. о. проф. кафедри історії та теорії культури 

Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського



ВІДГУК

офіційного опонента на дисертаційну роботу Заїки Тетяни Петрівни 
«Українська література кінця XIX -  початку XX століття в контексті 

західноєвропейської модерної культурної парадигми», подану 
на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук зі 

спеціальності 26.00.01 -  теорія та історія культури (філософські науки)

Сучасні філософія та літературознавство зосереджені на питанні 

самоідентифікації українського мистецтва та його місця в контексті 

європейського. З огляду на це випливають питання культурної парадигми, fin 

de siecle («кінця епохи»), ніцшеанства, фройдизму, можливості їх впливу 

саме на українське мистецтво і, звичайно, підсилюється інтерес до 

психоаналізу, здатного пояснити різницю між модерном і модернізмом. 

Проте є проблеми, досі не з’ясовані, які вимагають не відірваного від 

загального контексту розгляду (або надто звуженого -  наприклад, суто 

філологічного), а повного, із залученням питань культури. Саме тому теорія 

та історія культури здатна, на нашу думку, повно і об’єктивно пояснити 

закономірності творення мистецтва та його національної специфіки в різних 

країнах.

Дисертаційне дослідження Т.ГІ. Заїки присвячене конкретній, але 

водночас і масштабній, тобто такій, яка вимагає ґрунтовного дослідження та 

звертання до різних джерел, темі -  українській літературі кінця XIX -  

початку XX ст. в контексті західноєвропейської модерної культурної 

парадигми. У річищі сучасних українських студій, де поняття «модерн» і 

«модернізм» досі не мають єдиного визначення, а відтак, під ці дефініції 

кожен дослідник часто ставить свої міркування, а також, враховуючи 

дискусійне питання про особливості розвитку української літератури та 

наявність у неї модерну і модернізму як таких, цінними є дослідження, здатні 

з’ясувати цю проблему. Обравши тему для дослідження, Т.П. Заїка мотивує 

це необхідністю з’ясувати сутність культуротворчих процесів у сучасній
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Україні, і слушно зауважує: «Адже образ української культури як

рівноправного суб’єкта міжкультурного діалогу, активними учасниками 

якого виступають вітчизняні діячі культури, не є творінням сучасності, а бере 

свій початок у мистецьких практиках кінця XIX -  початку XX ст.» (с. 3), 

тобто пояснює, що сучасна проблематика зумовлена історичними 

причинами. Це становить актуальність теми.

Дослідниця зазначає про часові рамки модерну і модернізму, проте 

водночас стверджує, що українській культурі був властивим модерн. Це 

твердження цілком умотивовує обґрунтування наукових положень, що 

виносяться на захист і в яких системно розв’язується низка проблемних 

питань щодо з’ясування сутності та контексту поняття «культурна 

парадигма», уточнення змісту і обсягу понять «модерн» і «модернізм», а 

також завдань «з’ясувати особливості науково-теоретичного дискурсу 

західноєвропейської модерної культурної парадигми» і «дослідити природу 

типологічних зв’язків філософсько-естетичних орієнтирів літературно- 

критичного дискурсу України кінця XIX -  початку XX ст. з теоретичними 

засадами західноєвропейської модерної культурної парадигми». Одразу 

зазначимо, що вказаний тематико-проблемний комплекс з належним рівнем 

аргументованості і достатньо неординарно розв’язується впродовж всього 

розгортання думки в усьому тексті дисертаційного дослідження.

Цілком вмотивована системність роботи, комплексність її наукового 

підходу, органічно поєднана з концептуальною оригінальністю може 

вважатися вагомою підставою наукової новизни даного дисертаційного 

дослідження. Новаторство підходу, запропонованого Т.П. Заїкою, полягає в 

тому, що вперше конкретизується зміст і обсяг понять «модерн» і 

«модернізм»: модернізм є напрямом у мистецтві, а модерн -  «стиль епохи» 

(с. 6). Слід зазначити, що об’єктивний аналіз цього явища передбачає 

глибоке знання європейського культурного контексту, що демонструє 

дослідниця. Цінним також є те, що авторка розглядає поставлені проблеми 

відповідно до специфіки української культури, а відтак її принципів,



закономірностей розвитку і хронології. Характеризуючи українське 

мистецтво кінця XIX -  початку XX ст., дослідниця пояснює специфіку 

виокремлених особисто нею положень: індивідуалізм -  але поміркований, 

імморалізм, проте водночас толерантність відносно Іншого (с. 7). Таким 

чином, український модерн мав свою специфіку, залежну від ментальності та 

історичних умов.

Характеризуючи теоретико-методологічні засади дослідження, слід 

сказати, що, на нашу думку, у даному контексті найповніше розкривають 

глибину об’єкта і предмета такі методи як структурно-функціональний, а 

також компаративний і герменевтичний (с. 5 -  6). Дана визначальна 

диспозиція зі значною мірою наукової обґрунтованості та достовірності 

виявлена як у тексті дисертаційної роботи, в її висновково-результативних 

положеннях, так і в усіх вказаних у авторефераті публікаціях Т.П. Заїки, 

кількість і географія (загальною кількістю 16 публікацій в авторитетних 

виданнях, з яких 1 закордонна) яких переконливі та ґрунтовні.

Характеризуючи дисертаційну роботу Т.П. Заїки, закцентуємо на 

серйозно опрацьованій авторкою історіографії досліджуваного питання, 

віддзеркаленням якої є ґрунтовна джерелознавча та теоретико-методологічна 

база даної роботи (перший розділ). Дослідниця наголошує на неоднорідних 

підходах аналізу модернізму: «Якщо на початку йшлося про модернізм як 

про альтернативу народницько-позитивістській традиції, то сьогодні -  як про 

конкретну світоглядну модель, котра означила головні самоідентифікаційні 

параметри такого феномену, як «українська ментальність»» (с. 10). На нашу 

думку, важливим є те, що Т.П. Заїка показала еволюцію поглядів українських 

учених на проблему модерну і модернізму (наприклад, виокремила 

«покоління 91»: С.Павличко, Т.Гундорову та ін., чиї зрілі дослідження 

сформувалися вже після Незалежності (с. 18)), вдало згрупувала джерела, 

причому в числі перших аналітиків модерну виокремила вчених і 

письменників, творців і очевидців нового стилю: М.Євшана, С.Єфремова,

О.Кобилянську та ін. Цінним є звертання дослідниці до першоджерел,



причому з метою об’єктивного аналізу Т.П. Заїка наводить приклади навіть 

ідейно чужих модерну і модернізму поглядів -  Б.Плеханова, В.Леніна. На 

нашу думку, цю тему можна розвинути при подальших дослідженнях 

опозиції нереалістичного мистецтва і тоталітарної влади (наприклад, часів 

гітлеризму). Треба зазначити, що Т.П. Заїка виважено характеризує модерн, 

без однозначного захоплення цим стилем і без надмірної критики.

Об’єктивно аналізуючи радянську історіографію, присвячену 

українському модернізму, дослідниця робить слушні висновки: «Поза будь- 

які оціночні судження, радянські науковці демонстрували, що модернізм в 

українській культурі не був випадковим явищем, штучно насадженим 

ідеологами західноєвропейських цінностей, а був виплеканий українським 

народом за всю історію його боротьби за свою незалежність» (с. 17). Слід 

зазначити, що аналіз джерел не є реферуванням чи наведеним переліком 

цитат, а логічним поєднанням концепцій. Важливим є наголошення на 

філософській методології Т.Гундорової. Отже, випливає висновок, що 

модерн і модернізм -  це галузь дослідження філософії. Так само: 

характеризуючи методологію В.Агеєвої, Т.П. Заїка пояснює, що дослідниця 

вбачає сутність модернізму «не в маніфестах, а в незворотності змін 

естетичної свідомості провідних митців тієї доби» (с. 24), тобто В.Агеєва теж 

звертається до філософії. Те ж саме Т.П. Заїка виокремлює в поглядах 

С.Павличко, знаходячи питання аксіологічної та гносеологічної цілісності 

українського модерністського канону (с. 25).

Аналізуючи полісемантичність у Т.Гундорової і С.Павличко, 

дисертантка не приймає на віру дефініцію якогось одного дослідника, а 

здійснює зіставний аналіз, виокремлюючи важливе для власного 

дослідження, водночас прагнучи розглянути предмет у загальній картині.

Бажання дослідниці розглянути предмет всеохопно простежується, 

зокрема, у формуванні нею систем концепцій. Так, докладно 

проаналізувавши сутність культурної парадигми, Т.П. Заїка наводить 

приклади її інваріантів -  від «ідеї» Платона до «конформності» У.Еко тощо



(с, 38). Головним чинником у цих прикладах авторка вважає стилеформуючу 

функцію. Також Т.П. Заїка звертає увагу на проблему періодизації культурної 

парадигми. У цьому плані, розглядаючи підстави до розрізнення культурних 

парадигм (наприклад, Традиція -  Модерн -  Постмодерн (с. 40), Класична -  

Модерністська -  Постмодерністська (с. 41), тощо), дослідниця розвиває тезу 

У.Еко про те, що кожна епоха має свій модерн (с. 54), тобто новаторськи 

підходить до розв’язання проблеми.

Характеризуючи модерн, Т.П. Заїка називає цим терміном нові віяння в 

світовій художній культурі кінця XIX -  початку XX ст. «При цьому акцент 

робимо на його онтологічності: модерн як «стиль епохи»» (с. 52), але не 

називає модерн «ні напрямом, ні течією, ні школою, ні тенденцією», 

наголошуючи на тому, що це -  «стиль в усій повноті його значень». Звідси 

випливає висновок: «Це стиль відношень між унікальним, індивідуальним, 

«Я» та «Я -  Іншого», в межах яких мистецтво -  особлива реальність їх 

взаємодії» (с. 52). Уважно ставлячись до термінології, дослідниця дуже 

слушно наголошує на тому, що необхідно відрізняти поняття «модерн» від 

етимологічно близького «модернізм»: про останнє вона стверджує, що ці 

поняття «узгоджуються у своїй спрямованості на ідею оновлення ціннісних 

орієнтирів людського існування. Проте на цьому їх спільність завершується, 

оскільки власну смислотворчу ідею «новизни» вони сприймають та 

реалізують з урахуванням різних методологічних настанов. Поняття 

«модерн» уособлює собою ліберальний, демократичний підхід до реалізації 

ідеї «новизни», тоді як «модернізм» є втіленням віри в можливість 

радикального оновлення культурних цінностей» (с. 58). Прагнучи 

компромісу між поняттями, дослідниця пояснює: ««повстання» модерну -  це 

віра в можливість відновити ті смисли традиції, які б відповідали викликам 

реальності» (с. 59), і підсумовує: модерн -  це втілення тріади «традиція -  

новаторство -  оновлена традиція».

Другий розділ присвячений науково-теоретичному дискурсу 

західноєвропейської модерної культурної парадигми, де детально



аналізуються відмінності між поняттями «модерн» і «модернізм». Завдяки 

зверненню до зарубіжних джерел авторка пояснює сутність культурної 

парадигми та ментальні особливості модерну, зокрема виводить саме цією 

причиною велику кількість назв «одного й того ж культурного феномену» 

(с. 60).

Слід наголосити на важливості культурологічного дискурсу в 

дисертаційному дослідженні Т.П. Заїки. Зокрема, зазначаючи, що модернізм 

потрапив до України через польський ґрунт, дослідниця характеризує 

зумовлену національними причинами культурфілософську дилему: «те, що е  

українській культурі функціонує під загальною назвою «модернізм», є 

радикально протилежним західноєвропейській традиції. Тобто європейський 

модернізм та український модернізм -  це різні культурні феномени. 

Розбіжність полягає в тому, що ідейно український модернізм був ближчий 

до європейського модерну, хоча термінологічно -  до модернізму» (с. 61 -  62). 

З огляду на це авторка обережно зазначає, що поняття «модернізм» 

застосовується нею виключно «як предикат, а не як якісна характеристика 

певного культурного явища. Причина -  спроба упередити ризик втрати 

загальновизнаного контексту дослідження» (с. 62).

Цінним є розгалуження дослідницею «раннього» і «зрілого» 

українського модернізму (с. 64), з метою глибше проаналізувати його 

еволюцію. Так само впадає у вічі увага до справжнього змісту ідей Ф.Ніцше 

(характеризованих у праці) -  наприклад, Т.П. Заїка пояснює, що вживаний 

філософом префікс «анти-» (у термінах «антиінтелектуалізм», 

«антиморалізм») «жодним чином не вказує на бінарність світоглядної 

позиції, як-то моральний/неморальний інтелектуал/неінтелектуал тощо. 

Вона, радше, свідчить, що з появою надлюдини питання визначеності її 

суспільної позиції, її релігійних уподобань або моральних устоїв відходить 

на другий план» (с. 71). Тобто традиційні категорії не допомагають в 

інтелектуальному пошуку людини нового типу мислення і нової доби. 

Дослідження Т.П. Заїки демонструє не звужений підхід до ніцшеанства, а



глибоке і різнобічне розуміння цих ідей, спонукаючи реципієнта повернутися 

до цих праць і зіставити власні розмисли із запропонованою авторкою 

концепцією. Так, якщо в праці «Сутінки ідолів, або як філософують 

молотом» Ф.Ніцше стверджує: «Ми імморалісти», це не слід розуміти як 

повну свободу від моральних принципів і моральності як такої, тобто 

аморальність у звичному розумінні.

Дисертація має теоретичне значення і в тому плані, що досліджує теорії 

та термінологію від А.Бергсона до З.Фройда, показуючи взаємозв’язок 

поглядів цих учених. Т.П. Заїка звертається до концепцій А.Шопенгауера,

А.Бергсона, С.К’єркегора, Б.Кроче, Т.Ліппса, В.Воррінгера, Е.Гуссерля та ін. 

(с. 75 -  84), роблячи висновок, що ці філософи сформували новий тип 

мислення у митців кінця XIX -  початку XX ст. (у даному разі 

антиреалістичний).

Особливе питання в дисертаційному дослідженні полягає у впливі 

філософії Ф.Ніцше на творчість європейських письменників (у тому числі 

українських). Авторка наводить ґрунтовний перелік імен від О.Блока до 

Є.Якобсена, не оминаючи О.Кобилянської, М.Коцюбинського, Лесі Українки 

та ін. Проте, на нашу думку, можна було розширити цей перелік, залучивши 

імена митців Срібного віку -  З.Гіппіус, Ф.Сологуба тощо. У розділі глибоко 

розкрито сутність впливу ідей Б.Кроче, С.К’єркегора та ін. (с. 94 -  96) на 

формування програмних положень символізму, імпресіонізму, але, на нашу 

думку, недостатньо схарактеризовано специфіку експресіонізму, між тим як 

це важливо для розуміння українського мистецтва аналізованого періоду. 

Проте висловлене не впливає на високу оцінку дослідження.

Завдяки проведеному аналізу Т.П. Заїка робить висновок, що головною 

тенденцією характеризованої епохи було прагнення людини зберегти 

індивідуальність у новому суспільстві, і засобом цього постало мистецтво.

Третій розділ «Модерний дискурс в українській літературі кінця XIX -  

початку XX ст.» зосереджений на українській проблематиці. Аналізуючи 

ранній модернізм в Україні, дисертантка акцентує увагу на тому, що період



кінця XIX -  початку XX ст. «лише актуалізував, але аж ніяк не породив 

саморефлексивну складову українського менталітету. Те, що спостерігається 

в тогочасній українській культурі в цілому та літературі зокрема -  акцент на 

необхідності посилити внутрішню саморефлексію щодо цінності модерного 

Слова, носієм якого в Західній Європі кінця XIX -  початку XX ст. був модерн 

як «стиль епохи», а в Україні -  модернізм» (с. 111).

Аналізуючи «Молоду Музу» як важливий етап формування українського 

модернізму, Т.П. Заїка тонко зазначає про відмінність поетики 

«молодомузівців» і «народників»: «...коли автор-народник, з властивим йому 

ригоризмом, дбайливо добирав мистецькі засоби, зумисно знебарвлюючи 

їхню експресивність... прагнув подати «готові» ідеї «як об’єктивну правду»» 

(с. 115). Водночас дослідниця не прагне суто філологічного аналізу, 

розглядаючи проблеми стилю як проблеми світогляду -  зокрема, при аналізу 

специфіки «Молодої Музи» залучає «творчу інтуїцію» А.Бергсона. 

Багатозначність символу «молодомузівців», звичайно, так само має 

філософський підтекст.

Розділ цікавий, зокрема, і цінними біографічними подробицями -  

наприклад, розповіддю про навчання М.Рудницького в Сорбонні, де 

«останній поет «Молодої Музи»» ознайомився з філософією А.Бергсона. 

Авторка наголошує на розмежуванні М.Рудницьким інтуїції в А.Бергсона та 

Б.Кроче, на наближенні розуміння останнього до шопенгауерських розмислів 

про інтуїцію (с. 119). Дослідниця прагне показати мистецьке явище в 

культурно-історичній тяглості, тому наголошує на специфічному 

рецептивному сприйнятті поетами «Молодої Музи» філософії А.Бергсона, 

стверджуючи, що воно трансформувалося завдяки попереднім ідеям -  від 

вітчизняної «філософії серця» Г.Сковороди, П.Юркевича, Д.Чижевського. 

Тому Т.П. Заїка вважає: «...воно скоріше було схожим на співголосність 

проблеми, ніж на безпосередній вплив» (с. 122).

У дослідженні глибоко проаналізовано відгомін ніцшеанства і 

фройдизму в творах українських письменників (зокрема, сновидіння в прозі



М.Яцкова). Наприклад, згадано, що В.Підмогильний виокремив Едипів 

комплекс у І.Нечуя-Левицького -  фіксацію на матері, невротизм (с. 155 — 

156).

Варто зосередитися на питанні ніцшеанства в Україні. Так, аналізуючи 

драматургію Лесі Українки, Т.П. Заїка розглядає образ Мавки в «Лісовій 

пісні» згідно з Ю.Крістевою, характеризуючи героїню з позиції простору 

Інших, і підкреслює, що сама письменниця «ніколи не хотіла, щоб її Мавка 

«окультурилася»» (с. 131). Інший твір, «Кассандра», на думку дослідниці, 

побудований на діонісійстві, тобто ніцшеанському питанні: героїні не дає 

спокою Діоніс, «який відкриває для неї небачені іншим істини» (с. 131). 

Водночас дослідниця правильно аргументує, що так зване антихристиянство 

Лесі Українки насправді не є відторгненням релігії: «...за умов детального 

аналізу «релігійної позиції» Лесі Українки стає зрозуміло, що «духовне 

декадентство» письменниці жодним чином не пов’язане з ніцшеанськими 

мотивами антихристиянства» (с. 132). Продовжуючи цю думку, можна 

зазначити, що Леся Українка скорше виражала антиклерикальний світогляд, і 

то це слід стверджувати досить обережно.

Окреме питання -  ніцшеанський відгомін у творчості О.Кобилянської. 

Таке ніцшеанство в прозаїка було іншої якості, відрізняючись від 

наддніпрянського сприйняття, оскільки письменниця вільно читала 

західноєвропейських письменників і глибше знала філософію Ф.Ніцше, 

знаючи її в оригіналі. Оригінальність розробки ідей Ф.Ніцше Т.П. Заїка 

показує на такому прикладі: «Нетиповий для ніцшеанства концепт

спадковості Ч.Дарвіна О.Кобилянській вдалося переосмислити в руслі 

філософії Ф. Ніцше» (с. 135), тобто виокремити аристократів духу -  як у 

повісті «Царівна». На прикладі цієї повісті дослідниця робить висновок, що 

жінка втілює діонісійський світ мистецтва, а чоловік -  аполлонівське 

пояснення явищам мистецтва. «Надлюдина» О.Кобилянської (на відміну від 

ніцшеанської) -  це шлях жінки. Приклад у дослідженні -  «царівна» Наталка 

Верковичівна, яка протестує проти «моралі рабів» і «моралі панів».



Звичайно, яскравий приклад ніцшеанства -  творчість молодшого 

сучасника Лесі Українки В.Винниченка, який пропонував переоцінку 

цінностей. Ніцшеанський етап «надлюдини» у цього автора сформульований 

Т.П. Заїкою точно: «...герої ніби «зависають» у своїх прагненнях: це вже не 

«лев», але ще й не «дитина»» (с. 139), слушно зазначено, що національне 

питання у В.Винниченка розвинуто, тоді як у Ф.Ніцше воно не настільки 

виражене. Водночас варто доповнити наведений у праці перелік творів

В.Винниченка, позначених ніцшеанськими ідеями: ці мотиви можна також 

вбачати в п’єсах «Memento», «Пророк», романі «По-свій!» тощо. Але сам 

аналіз ніцшеанства в Україні представлений авторкою систематизовано і 

глибоко.

Обсяг відгуку не дозволяє зупинитися на ще багатьох вартих уваги і 

схвалення концептах рецензованої праці, але ще раз зазначимо на 

вичерпності та багатоаспектності дисертаційного дослідження.

Загальне позитивне враження від дисертаційної роботи Т.ПЗаїки може 

бути підсиленим, якщо дисертантка під час захисту, у процесі наукової 

дискусії, детальніше зупиниться на окремих аспектах свого дослідження, які 

потребують конкретизації, і які вважаємо за доцільне виокремити у формі 

питань та порад:

1. Якого значення набуває новий механізм самоідентифікації людини як 

суб’єкта культури, затвердження якого спостерігалося в Західній Європі кінця

XIX -  початку XX ст., у контексті характерного для тогочасної України 

народницько-модерністського дискурсу?

2. Чи має виявлена та проаналізована в дисертаційній роботі різниця між 

значенням критика в Україні початку XIX ст. (с. 101) та Україні кінця XIX -  

початку XX ст. (с. 143 -  144) перспективу з точки зору розширення 

культурологічної проблематики?

3. Визначаючи науково-теоретичний дискурс західноєвропейської

модерної культурної парадигми, її культурфілософські ідеї «як один із

чинників у формуванні «нової» моделі культурної самоідентичності
10



українського народу» (с. З, 31), дисертантці варто було б більш чітко 

наголосити на виявлених нею моментах «спільного» і «відмінного» в 

культуротворчих процесах Західної Європи та України кінця XIX -  початку

XX ст.

4. Стосовно культурфілософського виміру української літератури кінця 

XIX -  початку XX ст., хотілося б порадити дисертантці дещо розширити 

історіографію, залучивши до наукового аналізу праці Т.Гундорової « Б етта  

теїапсіюііса. Стать і культура в тендерній утопії Ольги Кобилянської» 

(2002), завдяки чому постать і творчість О.Кобилянської можна порівняти із 

західноєвропейським світом, а також перевидану і доповнену монографію 

Я.Поліщука «Міфологічний горизонт українського модернізму» (2002), де, 

зокрема, проаналізовано релігійний світогляд Лесі Українки (у цьому плані 

цікава також праця Н.Зборовської «Моя Леся Українка» (2002)). Для 

повнішого аналізу народництва та негативних властивостей цього явища 

варто звернутися до монографії Н.Зборовської «Код української літератури. 

Проект психоісторії новітньої української літератури» (2006). Також, на 

нашу думку, у перспективі варто докладніше розглянути явище сецесії, у 

тому числі її національний зміст.

Зважаючи на концептуальну вмотивованість та доказову об’єктивність 

викладених у опонованій праці ідей, констатуємо: дисертаційна робота Заїки 

Тетяни Петрівни «Українська література кінця XIX -  початку XX століття в 

контексті західноєвропейської модерної культурної парадигми», подана на 

здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук зі спеціальності

26.00.01 -  теорія та історія культури (філософські науки), є завершеною 

науковою працею, в якій отримано нові науково обґрунтовані результати, що 

розв’язують актуальну й пріоритетну дослідницьку проблему 

компаративістики культуротворчих домінант в розвитку Західної Європи та 

України кінця XIX -  початку XX ст. Зокрема, нового обґрунтування набуває 

концепт антиреалістичності, пояснено специфіку модерну як «стилю епохи», 

об’єктивно та відповідно до українського мистецтва розглянуто філософію



А.Бергсона, В.Дільтея, Б.Кроче, Ф.Ніцше та З.Фройда, цікаво та новаторськи 

аргументовано проблему «модерн і модернізм», здійснено переконливу 

систематизацію і класифікацію мистецьких явищ, а також оригінально 

пояснено сутність народництва. Висловлені ж зауваження та пропозиції 

жодним чином не знижують загального рівня, наукового та практичного 

значення результатів роботи. Автореферат даної дисертації цілком відповідає 

її загальному змістові й основним положенням, що виносяться на захист.

За актуальністю, науковою новизною, вірогідністю та практичною 

цінністю, змістом і оформленням робота відповідає всім вимогам МОН 

України до кандидатських дисертацій, головним нормативним документам -  

«Порядкові присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання 

старшого наукового співробітника», затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567, паспортові спеціальності

26.00.01 -  теорія та історія культури (філософські науки). Її автор -  Заїка 

Тетяна Петрівна -  заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата 

філософських наук за спеціальністю 26.00.01 -  теорія та історія культури 

(філософські науки).

Офіційний опонент -  
кандидат філософських наук,
старший науковий співробітник
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