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                                 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження. Поява позитивізму на теренах Польщі у 

ХІХ ст. стала поворотним моментом в історії її культури, і, зокрема, літератури, 

змінила ієрархію цінностей, забезпечивши перехід від «небесного» до «земного». 

Адже, як справедливо наголошував І.Франко, саме позитивізм «виховав такі великі 

таланти, як Г.Сенкевич і Б.Прус, під його непереможним впливом творила 

Е.Ожешко, O.Свєнтоховський, А.Дигасінський, К.Юноша та ін.».       

Не менш важливим вплив позитивізму став і для української літератури тієї 

епохи, проте українське літературознавство в дослідженні цих явищ, на жаль, 

розпорошило методологічну сув'язь досліджень кількох поколінь істориків 

літератури, що, зокрема, знайшли вияв у різнометодологічних працях І.Франка, 

С.Єфремова, М.Грушевського, П.Куліша, І.Нечуя-Левицького, М.Драгоманова, 

Б.Грінченка, О.Огоновського, М.Євшана, Д.Донцова, М.Зерова тощо. І хоча нині в 

царині українського порівняльного літературознавства є немало фундаментальних 

напрацювань, й досі залишається значною науковою проблемою узагальнення 

результатів діалогічності польської та української літератур у ХІХ столітті з огляду 

на первинність ідей польського позитивізму. 

У Польщі ідейні засади позитивізму сформувала група ідеологів, публіцистів, 

письменників, відома під назвою позитивістів. Варто виокремити, насамперед, 

антиромантичну основу цього нового напрямку і звернення до традицій 

просвітництва. Однак позитивізм середини XIX ст. був якісно відмінним від 

просвітництва попередньої доби з погляду на прогрес науки, суспільного розвитку і 

тих проблем, які стояли перед ним. Про це, зокрема, свідчать дискусії довкола 

статусу позитивізму, які описали Е.Ауербах, Г. Борковська, Т.Будревич, Т.Вайс і 

Т.Собєрай, В.Татаркевич, автори колективної праці «Варшавські позитивісти» 

(2015). Ідеї еволюціонізму, лібералізму, утилітаризму, нові уявлення про 

індивідуалістичні й раціоналістичні концепції людини, культ щоденної праці, 

дрібних починань, що спонукали до великих суспільних досягнень, як і, зрештою, 

поява нового героя, людини непомітної праці задля великої мети – ось ті естетичні 

засади позитивізму, які їх виразники внесли в тодішнє суспільство через 

посередництво літератури. Вони творили ідеал людини, яка прагнула знань, 

захищала права жінки в суспільстві, по-новому бачила й оцінювала асиміляційні 

процеси. 

Актуальність дисертаційної праці визначена рядом необхідних чинників. 

По-перше, потребою системного комплексного дослідження онтології позитивізму 

та його художніх моделей у польській і українській літературах. По-друге, 

необхідністю окреслити тенденції впливу позитивістських ідей на літературні 

процеси в Польщі і в Україні. По-третє, спробою з'ясувати їхню культурну 

зумовленість і реконструювати художню спадщину тієї доби в адекватних 

літературознавчих категоріях. Окрім того, бажанням врахувати гетерогенність 

різних знань і підходів до художніх явищ у польському та українському 

літературознавстві, подеколи діаметрально протилежне потрактування рівнів 

міжкультурної та міжнаціональної взаємодії обох народів, прагненням знайти 
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«середній шлях» між крайнощами, розкриваючи національну самобутність 

польської та української літератур. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 

виконано на кафедрі полоністики Інституту філології Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка в межах науково-дослідної програми «Мови та 

літератури народів світу: взаємодія та самобутність» (державний реєстраційний 

номер 11БФ044-01, науковий керівник – доктор філологічних наук, професор 

Г.Ф. Семенюк). Тему дисертації затверджено на засіданні Вченої ради Інституту 

філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (протокол 

№1 від 28 серпня 2015 року). 

Мета роботи полягає в поглибленому комплексному дослідженні 

українського літературного процесу ХІХ століття під кутом зору впливу на нього 

польського позитивізму, у з’ясуванні впливу позитивістських доктрин на художні 

об'єкти з їх неповторною національною самобутністю, естетичними законами і 

свободою творення художніх образів та поетичної картини світу.  

Для досягнення цієї мети потрібно виконати низку конкретних завдань: 

- визначити світоглядно-філософське підґрунтя, загальний культурологічний 

контекст польської й української літератур ХІХ століття та тенденції 

позитивізму в літературно-критичних працях чільних представників; 

- зіставити динаміку польської та української літератур ХІХ століття, їхню 

типологію в контексті абсорбції позитивістських ідей; 

- охарактеризувати структуру, систематизувати особливості феноменологічної 

парадигми етнокультурних художніх моделей літератури польсько-

українського лімінального простору; 

- окреслити естетичну специфіку міметичного позитивізму з огляду на 

особливий стан тодішнього соціуму, етносу, культури обох народів; 

- виокремити в цьому контексті причини зародження в польській та 

українській літературах моделей «нової людини», художніх прототипів і типів, 

образів ідеальної емансипованої жінки та її антипода із соціального дна, що є, 

по суті, трансформацією романтичного топосу; 

- означити процес інтеграції позитивістських моделей у полікультурне тло 

польсько-українського пограниччя, звернувши особливу увагу на новаторство 

та типологічні характеристики дихотомії «свій – чужий» у польській та 

українській літературах, образів поляків і українців та асиміляції євреїв. 

Об’єктом дослідження обрано прозові твори, теоретичні праці українських та 

польських письменників другої половини ХІХ століття, зокрема Б.Грінченка, 

М.Драгоманова, Т.Єжа, С.Єфремова, Н.Кобринської, М.Конопніцької, Уляни 

Кравченко, Ю.І.Крашевського, П.Куліша, І.Нечуя-Левицького, Е.Ожешко, Панаса 

Мирного, М.Павлика, Б.Пруса, Олени Пчілки, О.Свєнтоховського, А.Свидницького, 

Г.Сенкевича, М.Старицького, Лесі Українки, І.Франка, П.Хмельовського та інших. 

Предметом дослідження є авторські художні моделі позитивізму в польській 

та українській літературах, етико-естетичні концепції людини і світу, типологічні 

збіги й розбіжності та типи репрезентації художнього змісту. 

Теоретико-методологічну основу дисертації становлять фундаментальні 
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праці з історії польської й української літератур таких учених, як: Г.Вервес, 

В.Вєдіна, М.Возняк, М.Гнатюк, Г.Грабович, М.Драгоманов, М.Жулинський, 

Н.Калиниченко, Ю.Кшижановський, Ю.Кляйнер, П.Куліш, Я.Кульчицька-Салоні, 

Г.Маркевич, В.Мацяж, Ф.Погребенник, Р.Радишевський, М.Страшевська, 

П.Федченко, І.Франко, Д.Чижевський; теорії й методології літературного процесу: 

М.Бахтін, Н.Бернадська, О.Білецький, Ю.Борєв, Т.Гундорова, М.Зимомря, 

М.Ільницький, Р.Інґарден, Ю.Ковалів, Г.Клочек, Ю.Лотман, З.Мітосек, М.Наєнко, 

І.Неупокоєва, С.Павличко, Г.Поспєлов, О.Сухомлинов, М.Ткачук, О.Харлан, 

С. Хороб, Д.Чижевський; полоністики: Г.Борковська, М.Брацка, Ю.Булаховська, 

Б.Гадачек, В.Гнатюк, А.Ґронкевич, М. Домбровська-Пратика, М.Кавецька, Б.Мазан, 

Є.Нахлік, Е.Пачовска, С.Яковенко; компаративістики: Г.Александрова, О.Астаф’єв, 

Л.Грицик, О.Кеба, І.Мегела, Д.Наливайко, Є.Нахлік та ін. 

Методи дослідження: у дисертації використано порівняльний, культурно-

історичний, філологічний, біографічний, герменевтичний, інтертекстуального 

аналізу, рецептивної естетики, інтерпретаційно-текстового аналізу. 

Наукова новизна роботи. Уперше в українському літературознавстві 

системно висвітлено й інтерпретовано моделі польського позитивізму в українській 

літературі ХІХ ст., показано становлення реалістичного світосприймання на тлі 

романтичної концепції двосвітності (протилежності ідеалу й дійсності), розкрито 

тенденції аналітичного мислення в польській та українській літературах, що 

пов'язано з піднесенням соціально-політичних рухів і потребою гострого 

усвідомлення письменниками суспільних механізмів, матеріальних чинників, які 

впливають на поведінку людей. 

Теоретичне значення дисертації полягає в тому, що в ній переконливо 

обґрунтовано механізм впливу моделей польського позитивізму на українську 

літературу, що мають онтологічний статус незалежної від людської свідомості 

сфери буття та оформлені в контексті зрілої культурної традиції й гносеології. 

Практичне значення. Результати дослідження можуть бути використані у 

вищій школі при написанні підручників та навчальних посібників, при підготовці 

курсів із історії польської та української літератур, порівняльного 

літературознавства, а також при створенні відповідних навчальних програм.  

Особистий внесок здобувача – обґрунтування й вивчення концепції 

польського позитивізму і його моделей в українській літературі як чинників 

онтологізації предмета пізнання і соціальних взаємин. Дослідження є 

індивідуальною роботою, результати отримано без участі співавторів. 

Апробація результатів дослідження. Розділи й повний текст дисертації 

обговорені на засіданнях кафедри полоністики Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, основні положення 

виголошено на наукових конференціях: «Європейський вимір української 

полоністики» (Київ-Ірпінь-Умань, 2007); «Діалог культур: лінгвістичний та 

літературознавчий аспекти» (Київ, 2008); Міжнародна інтердисциплінарна наукова 

конференція «Польсько-український Бюлетень: європейська традиція діалогу 

культур» (Київ-Ірпінь, 2010); «Універсум Юзефа Ігнація Крашевського» (Київ-

Житомир, 2012); Міжнародна наукова конференція «Przemiany formuły emancypacji 
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kobiet od XVIII wieku do XX-lecia międzywojennego» (Białystok, 2013); Міжнародна 

наукова конференція «Мова як світ світів: граматика і поетика української мови» 

(Київ, 2013); Всеукраїнська наукова конференція за участю молодих учених 

«Філологічна наука в інформаційному суспільстві» (Київ, 2014); ХІV Міжнародні 

славістичні читання пам’яті академіка Леоніда Булаховського (Київ, 2014); ХІV 

Міжнародний симпозіум «Lączy nas Polska: problem tekstu i języka w literaturze 

współczesnej» (Краків, 2015); Міжнародна інтердисциплінарна наукова конференція 

«Традиція – сучасність пограниччя: письменство, освіта, історія» (Київ, 2015). 

Публікації. Основні аспекти дослідження висвітлено в 10 публікаціях у 

наукових фахових виданнях, із них 2 – в іноземних альманахах. 

Структура та обсяг роботи зумовлені метою та завданнями дослідження. 

Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків і списку використаних 

джерел. Загальний обсяг дисертації – 195 сторінок, з них 172 – основного тексту. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
У Вступі обґрунтовано вибір теми дослідження, його актуальність, з'ясовано 

ступінь вивченості проблеми, окреслено мету й завдання роботи, наукову новизну, 

теоретичне й практичне значення одержаних результатів, подано відомості про їх 

апробацію. 

Акцентовано на тому, що в польському літературознавстві терміном 

«позитивізм» позначали напрям, який склався під впливом ідей О.Конта, Д.Мілля, 

Р.Спенсера, польських культурологів О.Свєнтоховського, Е.Маєвського після 1830 

року і зберігся до наших днів. Польські теоретики позитивізму (О.Свєнтоховський, 

П.Хмельовський, а згодом Г.Маркевич), і українські (І.Франко, І.Нечуй-Левицький, 

М.Драгоманов) до розряду позитивних наук зараховували знання людини про себе, 

включаючи її свідомість і самосвідомість, тому базисною наукою вони вважали 

соціологію, а художню літературу трактували як відтворення того, «що є насправді», 

«у дійсності», без будь-яких «метафізичних домислів». Література має 

відтворювати буття, бо воно дано «іманентно». Зокрема, І.Франко в листуванні з 

польськими письменниками наголошував на тому, що польському позитивізму 

притаманний особливий тип репрезентації, де домінує: 1) мімезис як засіб 

відтворення дійсності; 2) вимисел, який сприяє трансцендуванню змісту 

літературних творів. 

У першому розділі «Позитивізм у контексті методологічного 

літературного розмаїття» висвітлено загальний стан досліджуваної проблеми 

польського позитивізму, який, за визначенням М.Зерова, підготував канон 

українського письменства. 

У підрозділі 1.1. «Польські теоретики позитивізму (О.Свєнтоховський, 

П.Хмельовський, Г.Маркевич та інші)» акцентовано на тому, що польська 

література всім своїм цілісним єством відреагувала на історичні зміни в 

суспільному житті, народній самосвідомості у так званий період варшавського 

позитивізму, другий після злету «великої романтики». Найбільш окресленого змісту 

новий літературний синтез набув у творах Г.Сенкевича, Б.Пруса, Ю.І.Крашевського, 

Е.Ожешко, М.Конопніцької та інших, вони вивели польську літературу на високий 
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рівень європейського реалізму й здобули міжнародне визнання. П.Хмельовський, 

сповідуючи теорію естетики позитивізму, сформульовану І.Теном, інтерпретував 

позитивізм на свій лад: «історія літератури – це наука, що прагне розкрити закони 

розвитку думок, почуттів і ідеалів як загальнолюдських, так і національних, 

виражених за посередництвом красного слова» (стаття «Польські авторки ХІХ ст.», 

1885). О.Свєнтоховський та Б.Прус у програмних працях «Ви і ми» (1871) та «Наші 

гріхи» (1872) гостро полемізували із апологетами шляхетсько-романтичних 

традицій, тими, що пишуть твори зі заздалегідь визначеними ідеями. 

Справжня проблема, яка стояла перед варшавськими позитивістами, це глибше 

зачерпування життєвої правди, більша увага до дійсних суспільних процесів, 

зокрема розвитку промисловості та капіталізації тодішнього суспільства (Б.Прус, 

М.Конопніцька), селянського питання (Е.Ожешко, М.Конопніцька, Г.Сенкевич, 

Б.Прус), національної справи та боротьби проти германізації (Г.Сенкевич, 

М.Конопніцька, Б.Прус), єврейського питання (Е.Ожешко, Б.Прус). Кристалізацією 

своєрідного стильового обличчя позитивізму стала традиція відображення 

тогочасних питань на історичному матеріалі (романи Ю.Крашевського, 

Г.Сенкевича). У гармонійному балансі змальованої взаємодії людини й середовища 

інколи помітні ідейно-теоретичні розходження варшавських позитивістів, проте 

саме ця генерація літераторів підготувала ґрунт для появи натуралізму й «Молодої 

Польщі». Позитивістські ідеї й пізніше домінуватимуть у польській літературній 

критиці та історичній літературі (П.Хмельовський, С.Тарнавський, Б.Хлебовський 

та інші) аж до початку Першої світової війни. 

На думку Г.Маркевича, позитивізм відрізняється від інших напрямів 

поєднанням цілковитої наукової тверезості й енергії з найрішучішим визнанням 

ініціативи й енергії мас. На автентичності різних періодів позитивізму (як 

світогляду і концепції літератури) він створив чи не найцілісніше дослідження 

феномену позитивізму в польській літературі, наголошуючи на історичній 

ретроспекції та естетичній тяглості. 

У підрозділі 1.2. «Тенденції позитивізму в літературно-критичних працях 

українських письменників (І. Франко, І.Нечуй-Левицький, М. Драгоманов)» 
повніше і яскравіше окреслено вплив позитивізму на українську літературно-

критичну думку. Етапною стала загальнотеоретична праця І.Франка «Література, її 

завдання і найважніші ціхи» (1878), у якій уперше в Україні чітко поставлено 

проблему суспільного призначення й тенденційності літератури, її національної 

специфіки й народності, реалістичного методу («наукового реалізму»). У статті 

«Інтернаціоналізм і націоналізм у сучасних літературах» (1898) він обґрунтовує 

тезу про діалог літератур, зокрема української та польської, у результаті якого 

чужий художній досвід, «переходячи на чужий ґрунт», прищеплювався на ньому і 

ставав «тривким і плодючим», як, напр., «польських реалістів, таких як 

Ю.Коженьовський, Я.Захар'ясевич»; змінювалися культурні патерни, системи 

цінностей і типи світовідчування, народжувалися нові художні форми. 

І.Нечуй-Левицький у статті «Сьогочасне літературне прямування або 

непотрібність великоруської літератури для України і слов’янщини» (1878-1884) 

наголошував, що глибоке, істинне пізнання дійсності несумісне з «повзучим 
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емпіризмом», безсилим добратися до суті зображуваних явищ, позбавлених 

національної перспективи. Реалізм потребує, на його думку, щоб «література була 

одкидом правдивої, реальної жизни, похожим на одкид берега у воді». На 

літературно-теоретичні статті І.Нечуя-Левицького («Сьогочасне літературне 

прямування», «Українство на літературних позвах з Московщиною» (1878-1884) та 

ін.), як відомо, у радянський період було накладено табу. 

Позитивістська література зростала в безнастанній боротьбі з філософією і 

естетикою різних літературних напрямів ХІХ ст., і неправомірно зводити вплив 

М.Драгоманова, чи, скажімо, таких авторитетів, як М.Костомаров, М.Грушевський, 

Олена Пчілка, Н.Кобринська, Леся Українка, Б.Грінченко, П.Куліш з його 

однодумцями – «новоерівцями» О.Кониським, О.Барвінським і В.Гнатюком на 

українську суспільність лише до ідейних «ін'єкцій» на користь українського 

менталітету. Щоправда, роль у суспільно-літературному процесі творчості та ідей 

І.Франка наприкінці цього століття є визначальними і неперехідними за своїм 

значенням. 

Одним із найвизначніших представників культурно-історичної школи в Україні 

був М.Драгоманов, який прагнув обґрунтувати пріоритетність загальнолюдських 

гуманістичних та естетичних цінностей у національному культурному розвитку 

(«Чудацькі думки про українську національну справу»). Власне, вчення 

М.Драгоманова цілком справедливо вважається українським варіантом 

європейського позитивізму з його програмою «малих діл», беззастережним 

упованням на принципи західного лібералізму і реформаторського соціалізму, 

культом науки, активного просвітництва. 

Про те, що позитивізм створює особливу етико-естетичну концепцію людини і 

світу, ставить під сумнів звичні репрезентації й перебудовує їх, ідеться в полеміці 

Б.Грінченка з М.Драгомановим, започаткованій Б.Грінченком у відомих «Листах з 

України Наддніпрянської» (1892-1893), а також у дискусії навколо його статті 

«Галицькі вірші» (1891). Про позитивізм як рису філософсько-політичного 

мислення та прикмету світовідчування пише А.Погрібний, розглядаючи ідейні 

засади творчості Б.Грінченка. Донедавна цього письменника зараховували до 

«хатян», та він бачиться серед тих літераторів, які перейняли позитивістські ідейні 

та творчі моделі свого часу, бо в його творах переважає повноцінна і прониклива 

художня правда, особливо в зображенні тогочасних суспільних процесів. 

І.Франко, як відомо, написав польською мовою ряд відомих прозових творів, 

зокрема, «Лель і Полель» (Lelum і Polelum), «Для домашнього огнища» (Dla ogniska 

domowego), створив низку засадничих літературознавчих праць, у листах до 

польських адресатів обґрунтував оригінальну концепцію розвитку позитивізму в 

польській літературі другої половини ХІХ століття. Про це йдеться у підрозділі 1.3. 

«Проблеми позитивізму в листуванні І.Франка з польськими письменниками». 
Польському позитивізму, на думку І.Франка, притаманний особливий тип 

репрезентації, де домінує 1) мімезис як засіб відтворення реальності, 2) вимисел, 

який сприяє трансцендуванню змісту (стаття «Польський селянин у світлі 

польської літератури», 1887). І. Франко є автором статей про творчість А. 
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Міцкевича, С.Ґощинського, М. Конопніцької, Б.Пруса, Я.Каспровича, Е.Ожешко та 

ін., багатьох праць про зв’язки польської й української літератур. 

На матеріалі таких статей, як «Еміль Золя і його твори» (1878), «Польський 

селянин у світлі польської літератури» (1887), «Влада землі в сучасному романі» 

(1891), «Етнологія та історія літератури» (1894) та «Русько-польська згода і 

україно-польське братання» (1906), а також його листування з Е.Ожешко, яка за 

своїми переконаннями та ідеями була найближча до нього, І.Франко вибудував 

власну цілісну концепцію польського позитивізму. Саме польський позитивізм, на 

його переконання, змальовує історію в динаміці, прямує від картин минулого до 

рефлексії над соціальними й психологічними проблемами, поєднуючи 

індивідуальне з типовим. 

У своїх листах до Е.Ожешко він дає істотні поради щодо тих українських 

письменників, на яких варто звернути увагу – Панаса Мирного, Ю.Федьковича, 

Н.Кобринської та ін. Не дивно, що прочитані за його порадою твори 

І.Котляревського, Т.Шевченка, І.Нечуя-Левицького, Ганни Барвінок, М.Костомарова, 

а також самого І.Франка стали її важливим набутком. Водночас у листах до неї 

І.Франко з глибокою психологічною переконливістю окреслює шляхи та перешкоди 

розвитку української та польської літератур. Якраз статтями «Поет зради» (1897), 

«Русько-польська згода і україно-польське братання» (1906) він розрубує вузол 

багатьох суперечностей між ним і поляками, концептуально реагуючи на 

розгортання політичної (а не естетичної) полеміки в польській пресі та обструкцію 

його поглядів на світоглядні засади творчості А.Міцкевича. Нині можемо 

стверджувати, що польська суспільність, її літературні кола відчули в його 

творчості та генерованих ним ідеях загрозу власним інтересам, намагаючись 

монополізувати естетичне право на першість і у тодішніх літературно-культурних 

процесах. Проте дедалі мобільніший український рух, сформований, зокрема, і під 

впливом позитивістських ідей польської та власної літератур, вже наприкінці ХІХ 

ст. виходив на рівень паритетності у подібних дискусіях, а поява цих знакових 

статей Франка засвідчує його нову якість й потребує вдумливого аналізу як 

соціального контексту цих міжнаціональних взаємин, так і нових акцентів у цьому 

культурологічному дискурсі, який триває досі, що зроблено у нашому дослідженні. 

У другому розділі «Міметичний позитивізм: соціум, етнос, культура» 

здійснено аналіз суспільно-політичного тла, картин художнього й інтелектуального 

розвитку епохи, яка покликала до життя ідеї позитивізму в українській та польській 

літературах. 

У підрозділі 2.1 «Модель «нової людини» в українській та польській 

літературах» окреслено сукупність домінантних мотивів поведінки героїв 

української і польської літератур, розкрито їхню типологічну схожість. І.Франко у 

таких своїх прозових творах, як «Борислав сміється», «Не спитавши броду», 

«Петрії і Довбущуки», «Лель і Полель», «Основи суспільності». «Перехресні 

стежки», «Для домашнього огнища» створив власну «людську комедію», розвиває 

традиції О.Бальзака, Ч.Діккенса, В.Теккерея, Стендаля. У його текстах уперше 

з’являються образи інтелігентів, які сповідують позитивістські ідеали. В цих 

творах очевидні прикмети етнокультурної моделі позитивізму. Так, учитель 
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Міхонський і Станіслав Трацький із незавершеного роману «Не спитавши броду» 

дуже подібні до Вітольда, Юстини і Яна з роману Е.Ожешко «Над Німаном». В 

образі головного героя Бориса Граба з цієї ж таки повісті, небезпідставно вважає 

М.Ткачук, І.Франко хотів показати «нову людину», інтелігента як «психологічного 

агента суспільства», розкриває становлення активного характеру демократичного 

героя, формування його світогляду, простежує ті нові ідеї, що виникають у 

польському шляхетському середовищі під впливом віянь доби. Умовою життєвої 

художньої правди героїв І.Франка, як і Б.Пруса («Антек», «Зворотна хвиля», 

«Лялька», «Форпост»), є акцент на соціальній зумовленості та детермінованості, на 

етичних началах (добро, зло, заздрість, творчий порив), на виразних деталях і 

подробицях портретування, на увазі до світу речей і предметів, які оточують 

персонажів. Окремо йдеться у дослідженні про типологічні збіги та концептуальні 

перегуки у творах І.Франка та Б.Пруса, насамперед, на прикладі їх знакових 

романів «Перехресні стежки» та «Лялька». 

Зрештою, уся проблематика появи нових героїв у польській та українській 

літературах потребує чіткіших узагальнень у порівняльному літературознавстві, 

певного заглиблення у досвід попередників, зокрема Ю.І.Крашевського, який 

першим змалював героїв-селян і поєднав їх із загальними питаннями часу. 

Польські письменники зображують свою інтелігенцію в умовах зближення і 

органічної єдності із власним народом. Напр., Вітольд Корчинський («Над 

Німаном» Е.Ожешко) намагається бути для селян старшим братом та опікуном, 

прагне впровадити у їхній побут техніку, досягнення науки. 

Зрозуміло, чому герої Е.Ожешко, Б.Пруса, М.Конопніцької, Г.Сенкевича не 

могли «народитися» в усій повноті своїх прагнень в українській дійсності, адже 

вони ставили дещо інші завдання перед собою, ніж герої українських прозаїків-

позитивістів І.Франка, М.Павлика, Марка Вовчка, І.Нечуя-Левицького, Панаса 

Мирного, П.Куліша, А.Свидницького, М.Старицького, Олени Пчілки, Лесі Українки, 

Б.Грінченка, О.Кобилянської, Н.Кобринської. Адже їхні твори в умовах 

«заблокованості української культури» (Л.Костенко) увиразнювали національно-

визвольну функцію літератури, і, у той же час, відкрито демонстрували 

інтелектуальну життєздатність їхніх авторів, творити нові художні форми, стилі й 

образи. Їхню персоносферу об'єднує те, що персонажі не нехтують героїчним 

минулим своїх народів, а, заглиблюючись у народну справу, по-різному вирішують 

найактуальніші проблеми своєї епохи. Павло Радюк («Хмари» І.Нечуя-Левицького) 

принципово відрізняється від Вітольда Корчинського («Над Німаном» Е.Ожешко) 

тим, що в нього на першому місці стоїть ідея національного відродження, тобто це 

герой з національною ідеєю. 

Поряд із творами І.Франка можна поставити й перші прозові твори 

О.Кобилянської, зокрема її повісті «Царівна», «Vals melancholique», роман «Земля», 

хоча критики зараховують їх до модерністського дискурсу. Це твори поглибленої 

психологічної проблематики, вони уособлюють психологічну модель позитивізму. 

Проблематика, глибокий психологізм та образна неповторність творів 

О.Кобилянської були не менш актуальними і для пізніх польських позитивістів, 

прибічників психологічної моделі (І.Мацейовський, А.Сигетинський, 
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А.Дигасінський, Г.Запольська, А.Грушевський, В.Косякевич, З.Недзвецький, 

І.Домбровський, А.Шиманський та ін.), попри те, що в літературознавстві подібні 

твори, як відомо, і досі є об’єктом дискусій і викликають неоднозначні оцінки. 

У підрозділі 2.2 «Історичні прототипи у творах українських та польських 

письменників (І.Нечуй-Левицький, М.Старицький, Г.Сенкевич, 

Ю.І.Крашевський)» акцентовано увагу на художніх моделях позитивістської 

історичної прози. 

Суб'єктивна візія України, характерна для «української школи» в польській 

літературі, притаманна і творам польських позитивістів, які не можуть відмовитися 

від стереотипного сприйняття України як спільної власності, спільного історико-

національного надбання. З певними умовностями можна визнати, що винятком тут 

є творчість Ю.І.Крашевського. Його зацікавлення культурою, історією, етнографією, 

фольклором українців, використання українського матеріалу в літературній 

діяльності сприяло появі на цьому благодатному ґрунті селянського циклу повістей, 

а також мемуарів «Спогади про Полісся, Волинь і Литву» (1840), «Спогади про 

Одесу, Єдисан і Буджак» (1845-1846), «Волинські Вечори» (1859) та ін.     

У своїх поглядах він близький до П.Куліша. Історичний роман 

Ю.І.Крашевського про Хмельниччину «Божий гнів» (1886) з'явився вже після 

повістей Т.Єжа і трилогії Г.Сенкевича, яка породила «руйнівний ефект» не лише в 

польській культурі (і літературі), але й польській ментальності. В Україні твір 

Г.Сенкевича також набув розголосу й одразу став об’єктом гострого осуду. 

В.Антонович, розглянувши його історіографічну концепцію, вказав на грубе 

спотворення історичної правди. Своє неприйняття цього твору переконливо 

засвідчив І.Франко. Зрозуміло, що семіотику й поетику роману Г.Сенкевича не 

можна оцінювати за спрощеними критеріями, адже він відображав тогочасну 

історичну свідомість польської суспільності і став доволі своєрідним 

продовженням діалогу із попередніми літературними епохами. 

З огляду на близькість історичних прототипів у польській та українській 

літературах правомірно говорити про історіософську модель позитивізму. Сьогодні 

у порівняльному літературознавстві відкриваються ширші можливості для 

встановлення типологічних подібностей між творами української історичної прози 

другої половини ХІХ ст. (М.Старицький, І.Нечуй-Левицький, М.Костомаров, 

Д.Мордовець) і польськими (Т.Єж, Я.Лучевська, В.Лозинський, З.Качковський, 

А.Креховецький, В.Гомуліцький, Т.Єске-Хоінський). У їхніх творах переконливо 

змальовано суспільні потрясіння і зміни, вплив історичних процесів на людину, 

найтонші порухи у її свідомості, відбиток історичних подій на людській долі, 

виведено історичні прототипи, передано історичний колорит описаних ними епох. 

Варто виокремити в контексті цієї проблематики появу літературних 

історичних прототипів, створених І.Франком у поемі «Мойсей» і Лесею Українкою 

в її історичних драмах, і тих, що реконструйовані у творах їх польських сучасників, 

того ж Г.Сенкевича в романі «Quo vadis», Б.Пруса у «Фараоні» та ін. 

Щоправда, в українському літературному процесі ХІХ ст. залишається чимало 

«білих плям». Напр., роман І.Нечуя-Левицького «Князь Єремія Вишневецький» 

(1897) не перевидавався довгий час, ще драматичнішу долю і триваліше «забуття» 
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мав його роман «Гетьман Іван Виговський» (1898). Відносно недавно вперше 

з'явилися друком романи М.Старицького «Молодость Мазепы» та «Руина». 

М.Старицький у своїх романах-відповідях (на трилогію Г.Сенкевича) «Богдан 

Хмельницький» (1896-1897), «Молодість Мазепи» (1898), «Руїна» (1899), «Останні 

орли» (1901), «Розбійник Кармелюк» (1903) прагнув до реалістичного 

відображення історичних подій, тяжів до відтворення внутрішнього стану своїх 

героїв на тлі суспільно значущих подій, порушував серйозні питання взаємин 

України з Туреччиною, Польщею, Росією, художньо осмислював подальші шляхи 

розвитку української нації. До речі, варто зважати і на очевидні цензурні утиски 

його історичної прози, зокрема трилогії «Богдан Хмельницький», яку він змушений 

був друкувати російською мовою, що наклало певний відбиток на концепцію його 

твору (на відміну від ідеального національного міфу поляків у Г.Сенкевича). 

І.Нечуй-Левицький у своїх історичних романах «Князь Єремія Вишневецький» 

(1897) і «Гетьман Іван Виговський» (1899) продемонстрував категоричне 

неприйняття традиційних уявлень польських і московських авторів про українську 

історію як невід’ємну складову загального історичного процесу Речі Посполитої та 

Росії, обґрунтувавши ідею самостійного розвитку української нації. Не менш 

складною у своїй ідейній сутності є драматургія І.Нечуя-Левицького, яка позначена 

жанровою різноманітністю, виразністю типів, прагненням сценічними засобами 

передати атмосферу епохи, показати сучасні й давні звичаї українців. Серед його 

творів, написаних для сцени, є оперета на історичну тему «Маруся Богуславка» 

(1875), історична драма «В диму та полум'ї» (1911) та ін. Можна провести паралель 

між історичною драматургією І.Нечуя-Левицького й козацькими драмами 

Ю.Нємцевича і Т.Заборовського та рядом інших творів польських авторів. 

У підрозділі 2.3. «Образ ідеальної емансипованої жінки: трансформація 

романтичного топосу в українській та польській літературах» розкрито 

прикмети типізації польського й українського жіноцтва, специфіку фемінної моделі 

позитивізму. У польській літературі засадничими стають жіночі образи в творах 

Е.Ожешко, у яких описано жіноче виховання, становище жінки в суспільстві, 

проблеми емансипації, напр., у повісті «Хам», створеній під впливом роману 

О.Флобера «Пані Боварі». У тому ж ряду стоять повісті Б.Пруса «Емансипантка» та 

«Лялька», які не дають відповіді на питання, як жити жінкам в умовах суспільної 

нерівності. Інше бачення жінок у Г.Сенкевича, героїні якого, зокрема, у соціально-

психологічних романах «Без догмата» (1891) і «Родина Поланецьких» (1894) є, за 

визначенням М.Грушевського, «апотезою жіноцтва» й підносять його на небувалу 

височінь. 

Подібну типологію жіночих образів розробляли І.Франко, Н.Кобринська, 

М.Павлик та П.Грабовський. На противагу їм, Н.Кобринська поділяла жінок на 

«поступових» та «консервативних». Письменниця найповніше сформулювала ідеї 

українського феміністичного руху у своїх публіцистичних статтях («Про рух 

жіночий в наших часах», «Руське жіноцтво в Галичині в наших часах» та ін.), що 

увійшли до альманаху «Перший вінок» (1887), який вона видала разом з Оленою 

Пчілкою. Не менш важливу роль у формування ідей емансипації мали і три книжки 

Н.Кобринської «Наша доля» в серії «Жіноча бібліотека». 
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М.Павлик відводив провідну роль у «жіночому питанні» соціальному чиннику: 

для нього існували селянки та «жіноцтво в вищих станах» («Перші ступні русько-

українського жіноцтва», 1890), а для П.Грабовського жіноцтво України 

розподілялось на «московок», русинок та польок («Дещо в справі жіночих типів», 

1893). 

Прикметними є погляди на емансипацію жінок ідеолога польського 

позитивізму О.Свєнтоховського. Він виступав за надання жінкам можливості 

працювати та їх економічну незалежність, належне виховання, освіту (початкову, 

домашню, середню та вищу ), правові основи для укладання і розірвання шлюбу, за 

рівність жінок у морально-суспільній та історичній оцінці. У драмах 

О.Свєнтоховського чимало жінок-індивідуалісток, напр., Реґіна з однойменного 

твору, самодостатня вільна жінка, яка сама вибирала собі партнера, змальовано 

також жінок, залежних від власної вроди (Емілія з драми «Красива»). Серед 

багатьох творів Т.Єжа на особливу увагу заслуговує повість «Гендляр», 

видрукувана на сторінках варшавського видання «Голос». Ідеться у ній про 

торгівлю жінками. Головна героїня Йося Грабельська, вихована небагатими 

батьками, трактує свою вроду як товар, який треба найдорожче продати. Його 

повість «Ластівки» оповідає про освіту жінок за кордоном, вона описує долі 

польських студенток в одному з швейцарських університетів. Про польок, які 

навчаються за кордоном, писала відома тогочасна феміністка М.Шеліга в повісті  

«Напролом» і Т.Єж у повісті «Панна Зоф'я». 

В українському літературознавстві були спроби класифікувати жіночі типи у 

творах письменників ХІХ століття. М.Костомаров в «Обзоре сочинений, писанних 

на малороссийском языке» (1843) звернув увагу на різні типи української жінки, 

репрезентовані ще утворах Г.Квітки-Основ'яненка, а вже зовсім інша плеяда 

жіночих образів постає у творах Марка Вовчка, І.Нечуя-Левицького, Панаса 

Мирного, І.Франка, Н.Кобринської, О.Пчілки та ін. 

У третьому розділі «Позитивізм: моделювання полікультурних типів» 

порушено проблематику національної ідентичності в літературі в контексті 

пограниччя. У підрозділі 3.1. «“Свій”-“Чужий” як художні маркери 

поліетнічного соціуму: проблеми збірної ідентичності» розглянуто персонально-

суб'єктну артикуляцію означеного феномена. Е.Сміт виокремлює три групи 

учасників процесу творення національної тотожності на підставі діалогу суб’єкта 

літературного процесу з культурною громадою лімінального простору: 

інтелектуали, які пишуть художні твори, породжують ідеї та створюють 

ексклюзивну образність; інтелігенти, тобто професіонали, які передають іншим і 

пропагують породжені першою групою ідеї та образи; читачі-культурна публіка, 

яка споживає витвори художньої літератури і закладену в них ідеологію. Важко не 

погодитися з О.Сухомлиновим, що поява образу України у творах польських 

романтиків, крім власне естетичного характеру впливу, позначалася на колективній 

свідомості поляків ХІХ ст. 

С.Ульяш зазначає, що на суміжному пограниччі культурні системи чітко 

відокремлені, між ними пролягає своєрідна демаркаційна лінія. Водночас перехідне 

пограниччя є явищем двомовної генетичності; мовно-етнічна спорідненість, на 
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його думку, не сприяє появі зазначеної демаркаційної межі. Замість вираженої лінії 

кордону маємо справу з перехідною зоною. На такому пограниччі з часом 

виникають певні типи суспільства та культури. Тривалі явища і процеси 

взаємопроникнення або різні форми зіткнення культур формують певний тип 

особистості з властивою їй свідомістю. Проникнення і змішування культур 

перетворює пограниччя на перехідний простір, своєрідний міст між взаємними 

цінностями культур і віддзеркалюється в літературних процесах. За цими 

«дифузіями» стоїть тривалий шлях еволюції, від первісного негативізму, популізму 

до закономірної диференціації та зрілості й витонченості у творах польських та 

українських літераторів ХІХ ст. 

Серед польських прозаїків цього періоду (С.Ґощинський, З.Красінський, 

Ю.Коженьовський, Д.Магнушевський, Ю.І.Крашевський, а також Е.Ожешко, 

Б.Прус, Г.Сенкевич, М.Конопніцька) виокремилася група письменників — 

мешканців польського пограниччя, які за світоглядом тісно пов'язані із Україною, з 

її культурою, традиціями, мовою. Унаслідок різноманітних чинників їхній художній 

доробок тривалий час вважали маргінальним явищем, і лише нині він привертає 

увагу компаративістів у контексті «кресового дискурсу» та рівноправного 

феноменологічного діалогу польської й української літератур, у якому увиразнено 

соціальну модель позитивізму. 

У Польщі і західноукраїнських землях періоду ХІХ ст. посилюється 

єврейський просвітницький рух гаскала – haskala (підрозділ 3.2. «Асиміляція євреїв 

у творах польських та українських позитивістів»). Реалізують цю програму 

літературні діячі, що зацікавлені проблемами національних меншин у Польщі, 

зокрема життям євреїв. Значну роль у висвітленні цієї проблематики відігравав 

часопис «Kurier Lwowski», який перетворився на справжню «лабораторію» 

польсько-української, а ширше – польсько-українсько-єврейської співпраці, на 

ґрунті ідей міжнаціональної солідарності та лібералізму. Польські позитивісти у 

своїх художніх творах і публіцистичних статтях пропагували боротьбу за рівність і 

асиміляцію єврейського народу, висвітлювали важливу суспільну роль євреїв. 

Прикладом соціальної моделі позитивізму став образ єврея-патріота, який 

відображений у таких творах, як «Жид» Ю.І.Крашевського (1869), «Лялька» 

Б.Пруса (1890) та ін. Позитивісти зосереджують свою увагу на польсько-єврейській 

співпраці. Два народи, що жили поряд і між собою тісно контактували. Ці контакти 

стосувалися передусім економічної діяльності. Адже у другій половині ХІХ ст. у 

суспільно-господарчій системі капіталізму євреї зайняли істотне місце. Та 

найпоширенішим єврейським героєм у літературі позитивістичної прози став 

бідняк. Найповніше семітське питання висвітлила Е.Ожешко, яка першою 

проголосила гасло асиміляції євреїв. У своїх «єврейських» повістях і новелах 

авторка показала, що співпраця поляків і євреїв у торгівельних справах може 

вирішити багато суспільних питань. 

І.Франко художніх творах — «Петріїв і Довбущуків» (1876), «Boa constrictor» 

(1879), «Перехресні стежки» (1900 ) — розкрив ментальність єврейського етносу, 

закономірності соціальної поведінки («Борислав сміється», «Гава і Вовкун», 

«Гершко Гольдмахер», «Ґава», «До світла!» та ін.), акцентував на соціальній моделі 
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позитивізму. При цьому наголошував і на національно-культурному самовизначенні 

єврейської суспільності, чого ми не зустрічаємо у творчості польських позитивістів. 

Окремо серед літературних образів євреїв, створених І.Франком вивищується герой 

Вагман («Перехресні стежки»), який не має аналогів у тодішній українській і 

польській літературах, а є уособленням провіденційності «єврейської концепції» 

І.Франка (В.Панченко). 

Літературний етнообраз українця в польській літературі як стереотип зазнавав 

змін упродовж століть (підрозділ 3.3. «Образи українця у творах польських 

позитивістів і поляка в українській літературі»). Як стверджує С.Ульяш, на 

основі дихотомії Я (поляк) та Інший (козак-українець) закріпився процес 

усвідомлення національних відмінностей та ідентифікації Себе (поляка) стосовно 

Іншого (українця). Проте вже в другій половині XIX століття відбувався злам у візії 

України, візії, яка й досі перебуває в колі негативної перцепції. 

Українець як Інший постає у творчості С.Виспянського, який звернувся до 

української історії і змалював постать козацького лірника Вернигори у творі 

«Весілля», що нагадує про часи Коліївщини. У польській культурній традиції 

Вернигора є символічною постаттю єднання українців і поляків. 

У творчості представників «Молодої Польщі» знову спостерігаємо поетизацію 

і естетизацію образу України, коли українська тематика побутує як стилістична 

фігура смутку і ремствування. На думку Р.Радишевського, у свідомості «Молодої 

Польщі» збереглися романтичні уявлення та образ «кресів» як романтичного 

простору з поділом літератури на регіональні школи: північно-східну литовську та 

південно-східну українську. Попри наявні спроби деміфізації пограниччя 

поміщицько-шляхетська проблематика та автокреації на рівні суб’єктивно-

автобіографічних рефлексій визначали зміст тодішньої етнолітературної моделі 

пограниччя. 

Міф про культурну залежність України від Польщі перетворився на стереотип, 

напр., у драмі Л.Совінського «На Україні», а пізніше – у творах З.Качковського, 

Ю.Коженьовського та М.Чайковського. Проте вже Г.Сенкевич цілковито відкидав 

аргумент польських романтиків і ряду позитивістів щодо ідеалізації Козаччини та 

розгляду України-Козаччини як центрального і повчального суб’єкту історії Речі 

Посполитої, не визнаючи будь-якого почуття вини і навіть самої можливості 

якогось спільного ґрунту між братніми народами, на відміну від, скажімо, 

Ю.Словацького, який наприкінці «Сну срібного Саломеї» пророкує українсько-

польське примирення. 

В українській літературі до польсько-українських конфліктів часто звертався 

П.Куліш, який, за словами Д.Чижевського, еволюціонував від романтика до 

позитивіста. Першим вдумливим дослідником і опонентом П.Куліша, на чому 

наголошує Є.Нахлік, був саме І.Франко, який зазначив його значну роль «у 

розвиткові української та слов’янської культур», встановивши своєрідний орієнтир 

для осмислення Кулішевого феномену. 

Певні типологічні паралелі можна простежити у творах А.Міцкевича та 

П.Гулака-Артемовського й Л.Боровиковського. Натхненна політична сатира 

Т.Шевченка «Сон (комедія)» перегукується зі вступом до третьої частини «Дзядів» 
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А.Міцкевича, а містерія «Великий льох» є інтертекстом другої частини «Дзядів». Є 

деякі підстави вважати, що «Гайдамаки» Т.Шевченка – це відгук на поему 

«Канівський замок» С.Ґощинського та роман «Вернигора» М.Чайковського. Повість 

З.Фіша «Тарасова ніч» (1841-1842) як продовження однойменної поеми Т.Шевченка. 

Шевченків вірш «Ще як були ми козаками...», написаний на засланні, вочевидь 

стверджував есенційну (хоча й понівечену історією) приязнь між двома народами. 

Історичні теми й польсько-козацький конфлікт привертають увагу й інших 

українських письменників, зокрема М.Костомарова, О.Стороженка, А.Кащенка. 

«Закон Божий. Книги буття українського народу» (1845-1846) М.Костомарова — 

своєрідний переклад-адаптація «Книг польського народу і польського 

пілігримства» (1832) А.Міцкевича. Спочатку ця праця визначала ідеологічну 

платформу Кирило-Мефодіївського братства, а невдовзі стала першим маніфестом 

нової української національної свідомості. Можна згадати про тісне 

співробітництво польської групи письменників групи «Зевонія» (А.Бєловський, 

Л.Семенський, Й.Дунін-Борковський) та «Руської трійці» (М.Шашкевич, 

Я.Головацький, І.Вагилевич). 

Постромантичний період не лише охоплює різні літературні епохи й рухи, 

зокрема позитивістський період, а й стає спільним знаменником усієї історії 

взаємин між двома літературами. Однією з форм тісної співпраці були переклади з 

польської. П.Грабовський перекладав поезії А.Асника й М.Конопніцької, І.Франко 

здійснив чимало перекладів із А.Міцкевича та А.Асника, а пізніше Леся Українка 

перекладала твори А.Міцкевича, М.Конопніцької. У «Киевской старине» були 

опубліковані російською мовою переклади польської прози на українську тему — 

романи Ю.Крашевського, нариси Й.Ролле, повість Ф.Равіти-Ґавронського «На 

кресах». 

Набутий польськими позитивістами багатий досвід, створені ними великі 

традиції – художня ідейність, народність, вірність художній правді, соціально-

історичне розуміння типового й характерного були примножені і розвинуті в епоху 

польського й українського модернізму, у діяльності груп «Молода Польща» і 

«Молода Муза». З одного боку, в Україні переклали твори К.Тетмаєра, 

Я.Каспровича та С.Пшибишевського (напр., В.Щурат переклав «Віґілії»), а з 

іншого, естетичний досвід «Молодої Польщі» став ґрунтом для художніх творів 

В.Стефаника, Лесі Українки, О.Кобилянської, М.Яцкова, Г.Хоткевича, 

В.Винниченка, М.Вороного та ін. 

 

ВИСНОВКИ 

Висновки узагальнюють результати здійсненого дослідження. 

У дисертації доведено, що польський позитивізм – це загальнокультурне, 

ідеологічне й естетичне явище західної свідомості, народжене у процесі 

становлення капіталістичного суспільства. Дух позитивізму означав насамперед 

радикальну зміну ієрархії цінностей, коли пріоритет віддають не Богу як духовній 

першопричині світу чи душі, божественному началу в людині, а матеріальним 

інтересам індивіда і його виробничій перетворювальній діяльності в матеріальному 

світі. Національно-визвольні рухи й боротьба представників «третього стану» 
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проти суспільної та державної машини сприяли перетворенням у сфері культури на 

тлі жорстокої боротьби ідей, коли на зміну теології прийшли «позитивістські» 

знання про людину. 

Стверджується, що адекватним методом художнього дослідження дійсності є 

міметичний позитивізм, який джерелом «позитивного знання» визнає 

спостереження і самоспостереження. Саме вони здатні забезпечити «принцип 

неперервності» художнього досвіду, що особливо помітно в моделях «нової 

людини» в українській і польській літературах («Борислав сміється», «Перехресні 

стежки» І.Франка, «Над Німаном» Е.Ожешко, «Лялька» Б.Пруса та ін.). Умовою 

життєвої і художньої правди їх героїв є акцент на соціальній зумовленості і 

детермінованості, етнокультурній домінанті, загальнолюдських пристрастях і 

етичних началах, виразних деталях і подробицях портретування, увага до світу 

речей і предметів, які їх оточують, тобто всі ті засоби узагальнення, які І.Франко 

називає «типізацією». Ці твори уособлюють етнокультурну модель позитивізму, а у 

випадку творчості пізніх польських позитивістів (І.Мацейовський, А.Сигетинський, 

А.Дигасінський, Г.Запольська, В.Косякевич, З.Недзвецький, І.Домбровський, 

А.Шиманський та ін.) – психологічну модель позитивізму, яку пізніше розвинуть 

представники «Молодої Польщі», «Молодої Музи» та ін. Окремої уваги серед так 

званих  пізніх польських позитивістів заслуговує поет В.Висоцький, який жив і 

творив в Україні й став чи не найпослідовнішим виразником українсько-польського 

єднання серед польських літераторів на теренах царської Росії наприкінці другої 

половини ХІХ ст. 

Обґрунтовано, що в Україні польський позитивізм трактували не однаково, 

одні ототожнювали його з емпіризмом (М.Драгоманов), – інші з реалізмом 

(І.Франко, І.Нечуй-Левицький), ще інші – з антропологізмом (О.Огоновський) чи 

еволюціонізмом (Б.Грінченко). У творах українських учених і письменників 

простежено спільні пункти стосовно рецепції польського позитивізму, вони 

прихильно ставились до «позитивістських» знань і наполягали на тому, щоб «за 

подробицями не втратити духу» (І.Франко). Це особливо помітно у художніх 

історіософських моделях позитивізму, творах історичної прози («Божий гнів» 

Ю.І.Крашевського, «Вогнем і мечем» Г.Сенкевича, «Князь Єремія Вишневецький» 

І.Нечуя-Левицького, «Богдан Хмельницький» М.Старицького), які, попри всі свої 

відмінності, розвивали традиції «української школи» і творили «суб'єктивну візію 

України». Хоч і тут не обійшлося без стереотипів, про що свідчать негативні 

відгуки В.Антоновича та І.Франка на трилогію Г.Сенкевича. Художня практика ще 

раз підтвердила, що позитивізм не був «відображенням реальності» поза людиною і 

людством, а мав справу лише зі змістом колективної діяльності і спілкування, адже 

люди для своєї суспільної організації справді потребують ідеальних, можливих, 

приблизних художніх моделей дійсності. У цьому переконують взірці фемінної 

моделі позитивізму, образи ідеальної емансипованої жінки («Без догмата» 

Г.Сенкевича, «Хам» Е.Ожешко, «Емансипантка» Б.Пруса, «Над Чорним морем» 

І.Нечуя-Левицького, «Люборацькі» А.Свидницького, «Повія» Панаса Мирного, 

«Робінщукова Тетяна» М.Павлика та ін.). 
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Досліджено, що динаміка процесу народження «позитивістського» знання, 

векторності, інтернаціонального пізнання пов'язана з проблематикою ідентичності 

в умовах українсько-польського пограниччя. Вирішальною є персонально-суб'єктна 

інтерпретація «Свій – Чужий», складовою виступає проблематика питання 

асиміляції євреїв («Жид» Ю.І.Крашевського, «Лялька» Б.Пруса, «Борислав 

сміється», «Перехресні стежки» І.Франка), а також тип українця і поляка в 

українсько-польському діалозі. 

Аргументовано соціальну модель польського позитивізму та його очевидні 

ознаки в українській літературі цього періоду. Важливою є не заміна одних 

ідеальних образів іншими як процедура позначування, а можливість обміну між 

різними контекстами «позитивістського» досвіду: між об'єктивним і суб'єктивним, 

буттєвим і мислимим, раціональним і емоційним тощо. За цим стоїть важлива для 

позитивізму проблема взаємодії змісту і семантики, які забезпечують у художній 

структурі творів діалектику стабільного і змінного, традиції і новаторства. 

Обґрунтовано, що центральним і визначальним фактом польсько-українських 

культурних взаємин у ХІХ ст. був розпочатий рівноправний і доволі 

взаємозалежний літературний вплив, що найпереконливіше проявляється в епоху 

позитивізму. Інакше кажучи, за різних часових проміжків зв'язок Польщі з 

українською культурою до цього періоду не був опосередкований українською 

літературою, українською версією цієї культури. Як наголошує Г.Грабович, 

найважливішою рисою є те, що польські письменники починають також звертатися 

літератури, а не лише до фольклору, а у польському літературознавстві починається 

дослідження української літератури на фаховому рівні. На прикладі літературної та 

публіцистичної творчості представників обох літератур, аналізу літературознавчих 

праць теоретиків, у дослідженні небезпідставно стверджується, що літературний 

процес в період превалювання у ньому позитивістських тенденцій, що 

найвиразніше проявилося у другій половини та наприкінці ХІХ ст., потребує 

корекції багатьох устояних висновків про значення цих взаємовпливів між 

польською й українською літературами та культурами. 

Аналізуючи позитивістські тенденції в українській та польській літературах, 

стверджено, що вони опираються не лише на подібності, але й на спільності 

багатьох ідейно-естетичних та творчих завдань, які ставили перед собою їх 

провідні представники. Доволі переконливим і засадничим свідченням є те, що 

навіть попри усі найпринциповіші розбіжності, об'єктивні і суб'єктивні суспільно-

політичні чинники, міжкультурний феномен у взаєминах обох літератур не мав 

подібних аналогів й таких яскравих і переконливих форм взаємовпливу у 

тогочасній європейській міжнаціональній практиці взаємовідносин. Це спонукає до 

продовження компаративістського дискурсу в інших літературознавчих та 

соціально-культурознавчих площинах. 
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АНОТАЦІЯ 

Гончаренко Б.Б. Моделі польського позитивізму в українській літературі 

ХІХ століття. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі 

спеціальності 10.01.05 – порівняльне літературознавство. – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки 

України. – К., 2016. 

У дисертації на матеріалі прозових творів і теоретичних праць І.Франка, 

І.Нечуя-Левицького, П.Куліша, М.Старицького, Лесі Українки, Е.Ожешко, 

М.Конопніцької, Ю.І.Крашевського, Г.Сенкевича, Б.Пруса та ін. досліджено 

етнокультурну, історіософську, соціальну, психологічну і фемінну моделі 

польського позитивізму в українській літературі ХІХ ст., етико-естетичні концепції 

людини і світу, типологічні збіги і типи репрезентації художнього змісту. 

Для аналізу художніх явищ і науково-теоретичних праць використані такі 

методи, як порівняльний, культурно-історичний, філологічний, біографічний, 

герменевтичний, інтертекстуального аналізу, рецептивної естетики, 

інтерпретаційно-текстового аналізу. 

В компаративістичному аспекті у дослідженні зіставлено динаміку процесів у 

польській й українській літературах ХІХ ст., їх типологію з огляду на абсорбацію 

позитивістських ідей, систематизовано особливості феноменологічної парадигми  

етнокультурних художніх моделей в обох літературах, визначено естетичну 

специфіку міжетнічного позитивізму, враховуючи особливий стан тодішнього 

соціуму, етносу та культури обох народів. 

Ключові слова: позитивізм, міметична основа, романтизм, типізація, 

художня правда, українсько-польське пограниччя, емансипована жінка, рецепція. 

 

АННОТАЦИЯ 

Гончаренко Б.Б. Модели польского позитивизма в украинской 

литературе XIX века. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук 

по специальности 10.01.05 – сравнительное литературоведение. – Киевский 

национальный университет имени Тараса Шевченко Министерства образования и 

науки Украины. – К., 2016. 

В диссертации на материале прозаических произведений и теоретических 

трудов И. Франко, Нечуй-Левицкого, П. Кулиша, М.Старицкого, Леси Украинки, 

Т.Ежа, Э.Ожешко, М.Конопницкой, Ю.И.Крашевского, Г.Сенкевича, Б.Пруса и др. 

определено мировозренчески-философское основание, общий культурологический 

контекст польской и украинской литератур XIX века и модели позитивизма в 

литературно-критических и художественных трудах видных представителей обеих 

литератур. 

Теоретико-методологическую основу диссертации составили 

фундаментальные труды по истории польской и украинской литератур 

(И.Грановский, Г.Грабович, Ю.Клейнер, В.Мацяж, Ю.Кшижановский, 

Я.Кульчицкая-Салоне, М.Страшевская, Г.Маркевич; М.Возняк, М.Драгоманов, 
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М.Жулинский, Н.Калиниченко, П.Кулиш, М.Павлик, Ф.Погребенник, 

Р.Радишевский, П.Федченко, И.Франко, Д.Чижевский), теории и методологии 

литературного процесса (М.Бахтин, А.Белецкий, Ю.Борев, Т.Гундорова, 

М.Зимомря, М.Ильницкий, Р.Ингарден, Г.Клочек, Ю.Ковалив, Ю.Лотман, 

З.Митосек, М.Наенко, И.Неупокоева, Г.Поспелов, М.Сулима, О.Сухомлинов, 

М.Ткачук, Д.Чижевский), полонистики (Ю.Булаховская, М.Брацка, В.Гнатюк, 

Р.Радишевский, С.Яковенко; Г.Борковская, Б. Гадачек, А.Гронкевич, М. 

Домбровская-Пратика, М. Кавецкая, Я. Кульчицкая-Салоне, Г. Маркевич, Б. Мазан, 

Є.Нахлик, Е. Пачовская и др.). 

Для анализа художественных явлений и научно-теоретических работ 

применены такие методы исследования, как сравнительный, культурно-

исторический, филологический, биографический методы интертекстуального 

анализа, рецептивной эстетики, герменевтический, интерпретационно-текстового 

анализа. 

Впервые в украинском литературоведении системно освещены и 

интерпретированы модели польского позитивизма в украинской литературе XIX в.: 

этнокультурная, историософская, социальная, психологическая и феминная. 

Показано становление реалистического мировосприятия на фоне романтической 

концепции двоемирия (противоположности идеала и действительности), раскрыто 

тенденции аналитического критического мышления в польской и украинской 

литературах, что связано с подъемом социально-политических движений и 

необходимостью острого осознания писателями общественных механизмов и 

материальных факторов, которые влияют на поведение человеческих масс. 

В компаративном аспекте сопоставлено динамику процессов в польской и 

украинской литературах XIX века и их типологию в контексте абсорбции 

позитивистских идей, систематизированы особенности феноменологической 

парадигмы этнокультурных художественных моделей литературы польско-

украинского лиминального пространства, определена эстетическая специфика 

миметического позитивизма, учитывая особое состояние тогдашнего социума, 

этноса, культуры обоих народов. Выяснены причины зарождения в польской и 

украинской литературах моделей «нового человека», художественных прототипов и 

типов, образов идеальной эмансипированной женщины и ее антиподов из 

социального дна, мотив, который, по сути, является трансформацией 

романтического топоса. Отмечено процесс интеграции позитивистских моделей в 

поликультурном фоне польско-украинского пограничья, обращено особое 

внимание на новаторство и типологические характеристики дихотомии «свой - 

чужой» в польской и украинской литературах, ассимиляции евреев, образов 

поляков и украинцев. 

Ключевые слова: позитивизм, миметическая основа, романтизм, типизация, 

художественная правда, украинско-польское пограничье, эмансипированная 

женщина, рецепция. 
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SUMMARY 

Goncharenko B.B. Models of Polish positivism in Ukrainian literature of the 

XIX century. – Manuscript. 

Dissertation on the receipt of scientific degree of Candidate of philological sciences 

on specialization 10.01.05 – comparative literary criticism. – Taras Shevchenko National 

University of Kyiv of Ministry of education and science of Ukraine. – Kyiv, 2016. 

On the material of prose writings and theoretical works of I. Franko, I.Nechuy- 

Levitsky, P.Kulish, M.Starytsky, Lesya Ukrainka, T.Jeż, E.Orzeszkowa, M.Konopnicka, 

J.I.Kraszewski, H.Sienkiewicz, B.Prus etc. ethno-cultural, social, historiosophical, 

psychological and feminine model of Polish positivism in Ukrainian literature of the 

nineteenth century, ethical and aesthetic conception of human and the world, typological 

coincidences and representation types of artistic content have been investigated. 

To analyze artistic phenomena and scientific-theoretical work used methods such as 

comparative, cultural, historical, philological, biographical and hermeneutic. 

In comparative aspect of the research work compares the dynamics of the processes 

in Polish and Ukrainian literature of the ХІХ century, their typology taking into account 

the absorption positivist ideas of systematic features of the phenomenological paradigm 

of ethnic and cultural artistic patterns in both literatures, defined the aesthetic specificity 

of interethnic positivism, given the special condition of the ХІХ century society, ethnicity 

and culture of both peoples. 

Key words: positivism, mimetic foundation, romanticism, typing, artistic truth, 

Ukrainian-Polish border, emancipated woman, reception. 

 


