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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. Завдання сучасного порівняльного 

літературознавства – з’ясувати характер і роль різнотипних міжлітературних 

контактів у культурному діалозі глобалізованого світу. У випадку взаємодії 

української і словацької культур йдеться про феномени культури, пов’язані 

спільністю походження та тісними історичними зв’язками, а в типологічному 

плані близькі в одних аспектах і різні, самобутні, оригінальні в інших. І хоча з 

етнологічного погляду обидва народи споріднені, а межі між їхніми мовами 

розмиті перехідними говірками, проте за сутнісними ознаками ці етноси й мови 

належать до різних гілок: українська – до східнослов’янської етномовної групи, а 

словацька – до західнослов’янської. 

В історичному плані українці й словаки переживали і подібні, і своєрідні 

суспільно-політичні процеси. З середини ІХ ст. з Великоморавського князівства, 

до складу якого входили теперішні словацькі землі, розпочалася просвітницька 

місія святих Кирила і Мефодія, яка полягала в поширенні писемності і 

християнської віри у слов’янських, у тому числі й руських, землях. Щоправда, 

невдовзі волею історичних обставин словаки опинилися в культурній спільноті 

Pax Latina, а українці – в Pax Orthodoxa, що, без сумніву, не могло не позначитися 

на їхньому культурному ландшафті. В обох народів, які впродовж століть 

перебували в різних державних утвореннях, національно-культурне відродження 

розпочалося майже одночасно – в першій половині ХІХ ст., причому діячі 

«Руської трійці» і Кирило-Мефодіївського братства надихались ідеями 

словацького будителя Яна Коллара. 

З постколоніального погляду, обидві культури донедавна перебували в 

неоднакових умовах: українська розвивалася в умовах УРСР у значній ізоляції від 

світової культури під ідеологічним і політичним гнітом радянському режиму, 

словацька ж культура отримала ширші можливості для свого розвитку у 

м’якшому ідеологічному кліматі тодішньої Чехословаччини, яка була державою-

сателітом Радянського Союзу. У геополітичному плані сучасні Україна і 

Словаччина – сусідні держави, які тісно співпрацюють в економічній і культурній 

сферах як стратегічні партнери, однак Україні доводиться докладати величезних 

зусиль на шляху до інтеграції з Європейським Союзом, членом якого Словаччина 

стала в 2004 році. 

До літературних параметрів цієї широкої проблематики належать тематичні 

(особливо імаґологічні), жанрові, стильові виміри взаємної рецепції словацької та 

української культур. На даний час діапазон українсько-словацького діалогу 

надзвичайно широкий. Важливими інструментами і формами міжкультурного 

спілкування є переклад, літературна критика і літературознавство, 

книговидавництво і журналістика, творчі зв’язки між митцями (листування, 

зустрічі, конференції, міжнародні літературні фестивалі, як-от Місяць авторських 

читань). У міжкультурній взаємодії важливу роль відіграє явище культурного 

прикордоння, зокрема творча діяльність україномовних письменників 

Словаччини Івана Мацинського, Юрія Бачі, Миколи Мушинки, Степана 
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Гостиняка, Мирослава Іллюка, Ганни Коцур, Івана Яцканина, Ярослава 

Джоґаника). Великі розділи українсько-словацьких культурних взаємин 

становлять україністика журналу «Дукля» і словакістика часопису «Всесвіт» та 

періодичного видання «Studia Slovakistica». 

У різноаспектно репрезентованій науковими філологічними розвідками 

вчених-славістів картині історичного поступу культурних взаємин між 

представниками української та словацької літератур поза увагою науковців 

залишається важливий і цікавий аспект цих стосунків, а саме – спектр питань, 

пов’язаних із літературною рецепцією культурно-історичних та соціально-

політичних реалій життя обох країн у художніх творах. Відсутність в українській 

філологічній славістиці комплексних досліджень, присвячених вивченню 

літературно-художнього виміру дискурсу культурно-історичних взаємин словаків 

та українців, і обумовлює актуальність даної дисертаційної розвідки, у якій 

окреслено й охарактеризовано проблематику та сюжетно-образні моделі рецепції 

соціально-політичних та культурно-історичних реалій життя України і 

Словаччини, відображених у творах письменників обох країн. 

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

виконано на кафедрі слов’янської філології імені професора Іларіона 

Свєнціцького Львівського національного університету імені Івана Франка, її 

узгоджено з науковими програмами та навчальними планами кафедри. Робота 

відповідає проблематиці й входить у дослідницьку парадигму наукової теми 

«Слов’янські мови та літератури: історія, сучасний стан, типологічні паралелі» 

(державний реєстраційний номер 0118U000616, науковий керівник – доктор 

філологічних наук, професор А.Л.Татаренко). 

Мета роботи – комплексне дослідження словацько-українських культурно-

історичних взаємин, репрезентованих у їх літературно-художньому вимірі. 

Досягнення поставленої мети передбачає вирішити такі завдання: 

– окреслити та систематизувати спектр проблем і питань, пов’язаних із 

сучасним науковим вивченням тематики українсько-словацьких культурно-

історичних взаємин; 

– визначити і типологізувати історичні передумови становлення та розвитку 

української філологічної словакістики; 

– простежити, систематизувати і градуювати основні етапи становлення та 

історичного розвитку українсько-словацьких літературних взаємин; 

– проаналізувати ментальні особливості і характер сприйняття у художніх 

текстах словацьких письменників реалій соціально-побутового, культурного та 

політичного життя України; 

– охарактеризувати ментальні ракурси художнього відображення політичних, 

культурних та побутових історичних реалій Словаччини у прозових і поетичних 

творах українських письменників ХVІІ–ХХІ ст. 

Обʼєктом дослідження у  роботі є твори словацьких – Д. Крмана, Л. Штура, 

Я. Краля, Б. Носака-Незабудова, Й. Халупки, Я. Ботта, Ш. Крчмері, П. Горова, 

Т. Яновіца, Й. Банаша, та ін. й українських – Т. Шевченка, М. Шашкевича, 

М. Старицького, Ю. Федьковича, К. Вагилевича, І. Франка, Б. Лепкого, 



3 

` 
 

Л. Мосендза, М. Рильського, П. Тичини, О. Гончара, М. Стельмаха, А. Шияна, 

Л. Первомайського, І. Качуровського, Д. Павличка, Р. Лубківського, 

Ю. Андруховича, Т. Прохаська та ін. письменників у їхніх взаємозв’язках з 

проблематикою культурно-історичних взаємин словацького й українського 

народів. 

Предмет дослідження – особливості художнього взаємовідображення 

специфіки культурно-історичних та соціально-політичних національних реалій у 

творах словацьких і українських письменників.  

Теоретико-методологічну основу роботи становлять наукові праці 

українських філологів-славістів та компаративістів І. Франка, О. Колесси, 

Д. Чижевського, О. Білецького, О. Астафʼєва, О. Білик, В. Будного, Л. Грицик, 

О. Дзюби-Погребняк, І. Заярної, С. Ленської, М. Ільницького, Ю. Коваліва, 

Н. Мочернюк, М. Наєнка, Д. Наливайка, Г. Сиваченко, А. Татаренко та ін., а 

також словацьких учених, насамперед, представників «пряшівської школи» 

літературознавства М. Неврлого, М. Мольнара, Ю. Бачі, М. Романа, Ф. Ковача, 

Л. Баботи та ін., присвячених теоретичним питанням, історії становлення й 

розвитку культурно-історичних й, зокрема, літературних взаємин словацького й 

українського народів.  

Методи дослідження. Розкриття багатоаспектної теми «Літературний вимір 

словацько-українського міжкультурного діалогу» вимагає поєднання панорамного 

висвітлення провідних проблемних пластів з аналітичним розглядом яскравих 

зразків міжлітературної взаємодії в жанрах прози, поезії і літературно-критичного 

дискурсу. В основу теоретико-методологічної парадигми порушеної у дисертації 

наукової проблематики покладено системно-цілісний підхід, який уможливлює 

комплексний характер систематизації й опрацювання матеріалу дослідження,  

умотивовує широкий спектр використаних у роботі методів дослідницького 

аналізу художніх текстів. Застосування генетичного і контактологічного методів 

зумовлене необхідністю відбору та систематизації творів українських і 

словацьких письменників, що містять художню рецепцію проявів національної 

самобутності в соціально-політичному та культурно-історичному житті обох 

народів. Порівняльно-історичний, культурно-історичний та етнопсихологічний 

методи забезпечили виокремлення та характеристику відповідних етапів 

історичного розвитку словацько-українських культурних взаємин, а також 

становлення й наукового поступу української філологічної славістики. 

Проблемно-тематичний, імаґологічний, стилістичний, інтертекстуальний методи 

сприяли збільшенню ефективності обраного напряму аналізу змістовних, 

сюжетно-образних, стилістичних, жанрових особливостей, задіяних до розгляду 

літературно-художніх творів словацьких та українських письменників. 

Джерельною базою дисертації є художні твори українських письменників 

на словацьку тематику та українознавчі тексти словацьких авторів.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що у роботі 

вперше: 
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– проаналізовано і систематизовано актуальні проблеми української і 

словацької філологічної славістики на матеріалі компаративістичного 

дослідження наукових праць і художніх текстів обох націй; 

– окреслено й охарактеризовано основні історичні етапи становлення і 

розвитку українсько-словацьких та словацько-українських літературних і 

наукових взаємин; 

– означено стан, здобутки і перспективи наукових філологічних досліджень 

розвитку культурно-історичних взаємин словацького й українського народів у 

синхронії і діахронії; 

– розкрито специфіку художніх відображень ментальних реалій українського 

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

Й. Банаша; 

– досліджено особливості художньої рецепції соціально-політичних та 

культурно-історичних реалій життя Словаччини у поетичному та прозовому 

доробку українських письменників ХVІІ–початку ХХІ ст. 

Теоретичне значення дисертації полягає у тому, що у ній систематизовано 

й узагальнено запропоновані у вітчизняній та зарубіжній літературознавчій науці 

підходи до спроб теоретичного окреслення, опису та інтерпретації історії 

розвитку та наукових здобутків української філологічної славістики, визначено 

основні етапи історичного розвитку словацько-українських літературних взаємин, 

окреслено специфіку ментальної рецепції культурно-історичних та соціально-

політичних реалій життя словаків та українців у творах їхньої літературно-

художньої словесності. 

Практична цінність дослідження. Висновки й результати здійсненого 

дослідження уможливлюють поглиблений та системний аналіз проблемних 

питань словацько-українських літературних взаємин. Досягнуті у дисертації 

результати та дослідницькі спостереження можуть бути використані під час 

викладання філологічних дисциплін, зокрема історії словацької та української 

літератур у закладах вищої освіти, при розробці літературознавчих вибіркових 

дисциплін, створенні підручників і посібників зі славістичної наукової 

проблематики, а також для розширення тематики курсових, бакалаврських та 

магістерських робіт студентів-філологів тощо. 

Особистий внесок здобувача. Усі ідеї роботи та її висновки належать 

авторові. Опубліковані статті написані одноосібно. 

Апробація результатів дисертації. За темою роботи прочитані доповіді на 

щорічних звітних наукових конференціях викладачів, співробітників, докторантів, 

аспірантів та студентів Львівського національного університету імені Івана 

Франка, а також на всеукраїнських і міжнародних наукових конференціях та 

конгресах: ХІІІ Всеукраїнська наукова конференція молодих філологів «Vivat 

academia» (Львів, 24 квітня 2015 р.); Міжнародна науково-практична конференція 

(Харків, 15–16 травня 2015 р.);  XXIV Міжнародний славістичний колоквіум 

(Львів, 26–27 травня 2016 р.); ХVI Міжнародні славістичні читання  пам’яті 

академіка Леоніда Булаховського (Київ, 21 квітня 2016 р.); VІІ Всеукраїнська 

наукова конференція «Сучасні орієнтири філологічної науки» (Херсон, 24–25 
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листопада 2016 р.); XXVІ Міжнародний славістичний колоквіум (Львів, 17–18 

травня 2018 р.); Міжнародна науково-практична конференція «Концептуальні 

проблеми розвитку філологічних наук у сучасному полікультурному просторі» 

(Київ, 21–22 вересня 2018 р.); Міжнародна науково-практична конференція 

«Українська філологія: школи, постаті, проблеми (до 170-річчя заснування 

кафедри української словесності Львівському університеті)» (Львів, 4–6 жовтня 

2018 р.); ІІІ Міжнародний філологічний форум для молодих дослідників 

(Болгарія, Софія, 15–17 листопада 2018 р.); Міжнародна науково-практична 

конференція «Philology in EU countries and Ukraine at the modern stage» (Румунія, 

Бая-Маре, 21–22 грудня 2019 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дослідження викладено у 7 

наукових публікаціях (з них 6 – у фахових виданнях України, 1 – в іноземному 

науковому збірнику). 

Структура роботи. Дисертація складається зі Вступу, трьох розділів (Розділ 

1. «Словацько-українські літературні зв’язки: проблеми компаративного 

вивчення», Розділ 2. «Словацька художня україністика», Розділ 3. «Образ 

Словаччини та словаків в українській художній літературі»), Висновків і Списку 

використаних джерел (311 позицій). Загальний обсяг роботи – 227 сторінок, з 

яких основний текст – 200 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У Вступі обґрунтовано вибір теми дослідження, його актуальність і 

новизну, сформульовано основні принципи дисертації. Визначено об’єкт, 

предмет, мету і завдання даної розвідки, її теоретичне значення та практичне 

застосування отриманих результатів. 

У першому розділі «Словацько-українські літературні звʼязки: 

проблеми компаративного вивчення» охарактеризовано історико-літературну 

та теоретико-методологічну проблематику українсько-словацьких літературних 

взаємин, визначено вплив історичних та політичних чинників на зародження і 

розвиток українсько-словацьких літературних контактів, висвітлено історичні 

етапи словацької україністики й української філологічної словакістики. 

У підрозділі 1.1. «Літературні контакти у світлі культурно-історичних 

та політичних чинників» простежено та узагальнено історико-літературні 

відомості, які знаменують основні віхи українсько-словацької міжкультурної 

взаємодії. Проілюстровано, що культурно-історичні взаємини українців з 

представниками інших словʼянських народів, зокрема словаками, розвивалися  

впродовж тисячоліття, починаючи з епохи Кирила і Мефодія. Так, у ХV ст. 

українці брали активну участь у гуситських війнах. У ХVІІ–ХVІІІ ст. розвиток 

культурних взаємин між словаками й українцями відбувався під впливом обміну 

студентами Трнавської богословської семінарії та Києво-Могилянської академії. 

Зміцненню культурних зв’язків між обома народами у ХVІІІ та ХІХ ст. сприяли й 

відображені у подорожніх нотатках враження від мандрівки Україною 

(«Подорожній щоденник» («Itinerarium») Д. Крмана та «Листи з невідомої землі» 

Б. Носака-Незабудова) та Словаччиною («Подорож по Галицькій та Угорській 
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Русі, описана до приятеля Л.» Я. Головацького та «Австро-руські спомини» 

М. Драгоманова).  

Політичні союзи, економічні, зокрема торговельні, стосунки, релігійні та 

освітні контакти, імаґологічні свідчення мандрівників, істориків, дипломатів, 

обмін мистецькими цінностями – такими різноманітними були міжкультурні 

контакти, які заклали основу для зародження в епоху Романтизму взаємних 

компаративістичних студій в Україні і Словаччині.  

Попри намагання російських ідеологів надати панславістичного 

спрямування ідеї слов’янської єдності, вона стимулювала національно-культурне 

відродження українців і словаків, сприяючи налагодженню між ними діалогу в 

різних формах, зокрема перекладу, особистих творчих контактів митців, 

функціонування культурологічних видань, таких, як «Дукля» (Пряшів) та 

«Всесвіт» (Київ), які спеціалізуються на висвітленні міжкультурної співпраці, 

заснування університетських кафедр та наукових часописів, які вивчають і 

популяризують розвиток словацько-українських взаємин у галузі літератури, 

історії та культури. Значним досягненням у царині дослідження словацько-

українських літературних звʼязків у другій половині ХХ ст. стали праці 

словацьких філологів М. Мольнар-Мундяк, Ю. Бачі, Ф. Ковача, М. Мольнара, 

М. Неврлого, І. Яцканина та ін. 

Вивчення українсько-словацьких культурних взаємин у літературному 

вимірі дало змогу виокремити такі головні етапи їх розвитку: 

– початковий період, повʼязаний головно зі збільшенням обсягу й 

урізноманітненням форм культурно-історичних взаємин, насамперед через участь 

українців у боротьбі проти турецької експансії на території Словаччини, що 

зафіксував у своєму «Літописі» Самійло Величко, а також у поетичних творах 

очевидців та учасників цих подій; 

–  ХVІІІ–ХІХ ст. – час поглиблення уявлень про культурно-історичну й 

етнографічну самобутність життя і побуту мешканців України та Словаччини. 

Цьому сприяли численні подорожні нотатки, написані під враженнями від 

мандрівок по землях цих народів відомими громадсько-політичними та 

літературними діячами. Зміцненню культурних взаємин між обома словʼянськими 

народами на початку ХІХ ст. значною мірою сприяла громадсько-політична та 

літературна діяльність визначного представника словацької культурної спільноти 

П. Й. Шафарика та його ідейних послідовників – представників так званої 

«штурівської генерації». Водночас зростає й інтерес українців до історії, культури 

та літератури словаків, ініційований науковими розвідками та художніми 

перекладами українською мовою зі словацької відомих громадських і 

літературних діячів Закарпатської України – О. Духновича, А. Добрянського, 

О. Павловича, І. Раковського та ін., а на зламі ХІХ–ХХ ст. й І. Франка; 

– перша половина ХХ–середина ХХ ст. Якщо в першій половині ХХ ст. 

інтенсивність культурних взаємин між українцями і словаками суттєво 

послабилася через військове протистояння та їх належність до полярно 

спрямованих політичних ідеологій, то вже з другої половини ХХ ст. літературні 

контакти між обома народами помітно пожвавлюються. Питання українсько-
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словацьких літературних звʼязків у цей період досліджували Ф.  Погребенник, 

В. Моторний, В. Микитась, С. Мишанич, М. Мольнар та ін. щоправда, їхні 

літературознавчі розвідки здебільшого стосувалися окремих аспектів 

літературних взаємин українців та словаків і переважно, були спрямовані на 

дослідження їх традиційного класичного спадку; 

– сучасний етап українсько-словацьких культурних взаємин. Серед виданих 

компаративістичних праць привертає увагу дослідження Г. Сиваченко 

«Постмодернізм і словацька проза 70-80-х років» (1996), у якому висвітлено 

новітні художні здобутки словацьких прозаїків другої половини ХХ ст., а також 

статті М. Неврлого, присвячені як класичній літературі, так і поезії ХХ ст., 

об’єднані у збірнику словʼянознавчих праць «Минуле й сучасне»,. Вагомим 

внеском у розширення словацько-українських літературних контактів стали 

літературознавчі дослідження представників ужгородської та пряшівської шкіл 

філологічної словакістики, які суттєво розширили та поглибили уявлення 

українського читача про визначних представників та основні етапи історичного 

розвитку словацької літератури. Це, зокрема, науковці І. Яцканин, Т. Ліхтей, 

Я. Джоґаник, у доробку яких велика кількість перекладів, а також розвідок, 

присвячених словацько-українським та українсько-словацьким художнім 

перекладам.  На жаль, доводиться констатувати, що чимало нагальних питань 

історичних взаємин словацької та української літератур усе ще залишається 

малодослідженими. 

У підрозділі 1.2. «Еволюційні етапи словацької україністики» висвітлено 

зародження та розвиток україністики як галузі словацької компаративістики. 

Простежено, що на межі ХVІІІ – ХІХ ст. відбувається процес усвідомлення 

словаками власної національної ідентичності і водночас формування й 

теоретичних основ славістики як окремої філологічної дисципліни, що стала 

органічною складовою загальноєвропейської літературної компаративістики. 

Основи україністики закладено у працях П. Й. Шафарика, Л. Штура, Б. Носака-

Незабудова, Й. Гурбана та інших «штурівців».  

У другій половині ХІХ ст. у Словаччині видано перші переклади художніх 

творів українських письменників, а також наукові розвідки про історію України, її 

етнографічні особливості та найважливіші культурні здобутки. 

Якщо в першій половині ХХ ст. через посилення у словацькому 

культурному середовищі русофільських настроїв інтерес з боку словаків до 

українців дещо послабився, то у післявоєнний період культурні взаємини між 

обома народами значно пожвавилися. Основними осередками україністичних 

студій у Словаччині з початку 50-х років ХХ ст. стали Словацька академія наук 

(Братислава), філософський факультет Університету імені Я. А. Коменського 

(Братислава), філософський та педагогічний факультети Університету імені 

П. Й. Шафарика (Пряшів).  

Підрозділ 1.3. «Міжкультурна проблематика в освітленні української 

компаративістики».  

У контексті утвердження ідей загальнословʼянської єдності відбувається 

зародження української славістики, початковий етап розвитку якої припадає на 
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30–40-ві роки ХІХ ст. – його знаменують славістичні праці О. Бодянського. З 40-х 

років ХІХ ст. утверджуються два основні осередки вітчизняної славістики – у 

Харківському імператорському університеті (І. Срезневський, О. Потебня та ін.) 

та у Київському університеті Святого Володимира (М. Максимович, М. 

Дашкевич, М. Драгоманов, І. Флоринський, А. Степович, К. Радченко, Є. Рихлік). 

Найкращі здобутки словацької культури у цей же період серед українців 

намагалися популяризувати відомі громадські та літературні діячі Закарпатської 

України і Галичини Я. Головацький, О. Духнович, А. Добрянський, О. Павлович, 

І. Раковський та ін., а на межі ХІХ–ХХ ст. – І. Франко, О. Колесса та ін. 

У ХХ ст. розвиток славістичних студій в Україні продовжили науковці 

О. Білецький, Д. Чижевський, М. Рильський, а також учені кафедри словʼянської 

філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кафедри 

словʼянської філології, кафедри історії південних та західних словʼян та Інститут 

славістики Львівського національного університету імені Івана Франка. 

Важливою подією у 1996 р. стало відкриття в Ужгородському національному 

університеті кафедри словацької філології, яка організовує міжнародні наукові 

конференції «Українсько-словацькі взаємини в галузі мови, літератури, історії і 

культури» та видає науковий збірник «Studia Slovakistica». У публікаціях 

Г.Сиваченко, Т. Ліхтей, Н. Бедзір, О.Талабірчук та інших сучасних дослідників 

висвітлюються різноаспектні питання творчих зв’язків між українською та 

словацькою літературами. 

У другому розділі «Словацька художня україніка» досліджено ідейно-

тематичну та концептуально-смислову сферу художньої рецепції словаками 

реалій соціально-побутового та політичного життя в Україні ХVІІІ–на початку 

ХХІ ст. 

У підрозділі 2.1. «Українці в «Подорожньому щоденнику» Даніела 

Крмана: імаґологічний аспект» аналізується твір під назвою «Подорожній 

щоденник» («Іtinerarium») словацького культурно-громадського та релігійного 

діяча Даніела Крмана, який на початку ХVІІІ ст. першим у часі здійснив 

мандрівку Україною. Важливе місце у цій праці займають картини російсько-

шведської війни, військові сутички, відступ шведських військ на територію 

України, важкі переходи в умовах нещадно холодної зими, переправа через 

бурхливий Дніпро під час втечі після поразки шведських військ у Полтавській 

битві. У своєму діаріуші Даніел Крман не тільки створив яскравий й історично 

достовірний портрет уславленого козацького гетьмана Івана Мазепи, а й 

відобразив життя, звичаї та побут козаків, духовенства та населення України тих 

часів. Що цінно: автор як очевидець описав поведінку козаків у їх повсякденному 

житті. Даніел Крман розповів також про життя та діяльність православного 

духовенства, поділився роздумами про причини та наслідки міжконфесійних 

суперечностей між представниками різних церков. У підрозділі зауважено, що, 

попри певне нерозуміння та упередженість у ставленні до українців, «Подорожній 

щоденник» Даніела Крмана увійшов в історію як одна з перших й найбільш 

визначних літературних памʼяток словацько-українських культурних взаємин. 
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У підрозділі 2.2. «Рецепція України в «Листах з невідомої землі» Богуша 

Носака-Незабудова» з’ясовано, що наступним важливим етапом у розширенні 

культурного діапазону словацько-українських художніх взаємин став 

публіцистичний твір Богуша Носака-Незабудова «Листи з невідомої землі», в 

якому, як і в «Подорожньому щоденнику» Даніела Крмана, описані враження від 

мандрівки, яку здійснив автор – словацький мандрівник Закарпатською Україною 

в 40-х роках ХІХ ст. Доведено, що пізніша в часі мандрівка Носака-Незабудова, 

відображена у його творі, суттєво відрізняється й характером, й світоглядно-

емоційним змістом вражень, отриманих від перебування в Україні. Б. Носак-

Незабудов сприймає Україну як невід’ємну, хоча й самодостатню частину 

Угорської імперії, як країну, близьку за духом і розвитком його власній 

Батьківщині. Відзначаючи багато спільного в житті українців і словаків, 

письменник рішуче заперечує відомі йому негативні стереотипи про місцевих 

мешканців, якщо вони не підтверджуються побаченим.  

Отже, можемо зробити висновок, що загальна картина гетерообразу України 

й українця в творі Б. Носака-Незабудова постає як результат складного й 

суперечливого поєднання, з одного боку сформованих і певною мірою усталених 

на його час в країнах Західної Європи упереджено-негативних уявлень про 

українців, а з другого – цілком незаангажованого сприйняття їхньої культури та 

побуту очевидцем, безпосередність та щирість вражень якого створює в уяві 

читача позитивний та привабливий імідж України. 

У підрозділі 2.3. «Український дискурс словацької художньої україніки 

ХІХ – ХХІ ст.» на підставі здійсненого аналізу констатовано, що на сьогодні, на 

жаль, словацька художня україніка не представлена достатньо широким колом 

творів. Встановлено, що у художньому спадку словацьких поетів ХІХ–ХХ ст. 

вона актуалізована як зверненнями до ідей загальнословʼянської єдності, 

закликами до братніх словʼянських народів боротися за власну політичну та 

державну незалежність (твори Я. Коллара «Дочка Слави», С. Халупки «Грає 

хвиля по Дунаю…», А. Сладковича «Покохаймо рідну землю, брате-

словʼянине!..», С. Томашика «Гей, словаки, ще не вмерло слово наше рідне…» та 

ін.), так і відображенням власне українських, в тому чи іншому змістовному 

ракурсі, соціально-побутових та політичних реалій (твори С. Халупки «Козак», 

Я. Ботта «Відголос української думки», Й. Заборського «Павловичу», 

«Добрянському», Й. Янча «Три брати», В. Мігаліка «Сила землі», «Сирітський 

притулок», Т. Яновіца «Хлопець відповідає урок історії», Ф. Ліпки «Дукля» та 

ін.). Загалом доводиться констатувати, що звернення словацьких поетів до теми 

України, на жаль, були й все ще залишаються поодинокими й епізодичними.  

Більш вагомою і тематично різноаспектною репрезентацією словацької 

художньої україніки є роман сучасного словацького прозаїка Йозефа Банаша 

«Зона натхнення. Драматична історія дружби і любові» (2008), який містить 

рецепцію українських соціально-політичних реалій кінця ХХ–початку ХХІ ст. 

Простежуючи життєві долі словацького та німецького студентів Йозефа Балаша 

(альтер его автора), Томаса Анкерманна й української дівчини Олександри 

Гриценко, автор характеризує політичні зміни, що відбуваються у Європі й, 
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зокрема, Україні в період від 1968 р. – вторгнення радянських військ у 

Чехословаччину до 2005 р. – часу президентства  Віктора Ющенка.  

Зʼясовано, що, попри в загальному неупереджене і доброзичливе ставлення 

автора до українців, розуміння складності політичної ситуації в Україні кінця ХХ 

– початку ХХІ ст., як і у його попередників – Даніела Крмана та Богуша Носака-

Незабудова, Йозеф Банаш все ще значною мірою перебуває у полоні поширених у 

Європі ментальних стереотипів щодо політичної незрілості і недолугості 

української нації, через які, на думку автора, вона не може стати повноцінною і 

повноправною часткою нової, обʼєднаної європейської сімʼї. 

У третьому розділі «Образ Словаччини та словаків в українській 

художній літературі» проаналізовано історичні етапи становлення української 

художньої словакістики, а також розкрито ідейно-тематичні та сюжетно-образні 

аспекти художньої рецепції Словаччини в прозовій та поетичній творчості 

українських письменників ХVІІ–ХХІ  ст. 

У підрозділі 3.1. «Становлення української художньої словакістики» 

окреслено проблематику творів українських письменників ХV–ХІХ ст., які у 

різних формах зверталися до теми художнього відображення словацьких 

культурно-історичних реалій. 

Виявлено, що першим українцем, який у своєму творі згадав Словаччину, 

був визначний діяч епохи Відродження Юрій Дрогобич, автор трактату 

«Прогностична оцінка поточного 1483 року». Наступний етап українсько-

словацьких художніх взаємин на початку ХVІІ ст. був обумовлений спільними 

для історичної долі української та словацької націй подіями війни з Туреччиною 

країн антиосманської коаліції. Українські козаки у складі військ короля Речі 

Посполитої Яна ІІІ Собєського брали активну участь у боях із турками, що 

відбувалися, зокрема, й на території Словаччини. Згадки про цей звитяжний похід 

відображені не лише у славнозвісному літописі Самійла Величка, а й у творах 

українських поетів ХVІІ–ХVІІІ ст. – Й. Шумлянського («Послухайте, що з вас 

живо…») і  С. Климовського («Їхав козак за Дунай»). 

Встановлено, що у ХVІІІ ст. мандрівку Словаччиною здійснив відомий 

український поет і філософ Григорій Сковорода. На жаль, достовірних 

документальних джерел, які засвідчували б деталі цієї мандрівки, виявити не 

вдалося. Втім, у формі цікавої художньої реінтерпретації її описує український 

поет і прозаїк ХХ ст. Л. Мосендз в оповіданні «Мінерва» та поемі 

«Канітферштан», в яких особливо наголошено на ймовірному відвідуванні 

Г. Сковородою Трнавського університету. 

В ХІХ ст. Словаччину відвідали Ізмаїл Срезневський, Осип Бодянський,  

Яків Головацький та Михайло Драгоманов. Словацькі враження Я. Головацького 

відображені у його подорожніх нотатках «Подорож по Галицькій та Угорській 

Русі, описана до приятеля Л.», в яких автор змальовує деталі культури та побуту 

мешканців Словаччини. М. Драгоманов помістив свої згадки про Словаччину в 

подорожніх нотатках «Австро-руські спомини», в яких наголосив на патріотизмі 

словацької нації. 
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Художня рецепція Словаччини та її визначних культурно-історичних діячів 

міститься також у творах українських поетів ХІХ ст. – Маркіяна Шашкевича 

(«Згадка»), Михайла Старицького («До словʼян»), Тараса Шевченка («І мертвим, і 

живим, і ненародженим землякам моїм в Україні…») та повісті Юрія Федьковича 

«Три як рідні брати». 

У підрозділі 3.2. «Рецепція Словаччини у творчості українських прозаїків 

ХХ ст.» досліджено факти звертання до словацької теми у прозовому творчому 

спадку українських письменників ХХ–початку ХХІ ст. Проаналізовано тематичні 

ракурси та лейтмотивні образи, за допомогою яких українські письменники 

відтворюють ментальний портрет та колорит національної самобутності 

представників братнього словʼянського народу. 

Простежено, що вже з першої половини ХХ ст. кількість звернень 

українських письменників до художнього відображення словацьких культурно-

історичних та політичних реалій значно зростає – повість «Зірка» Богдана 

Лепкого, книга спогадів «З моєї Одіссеї» Михайла Качалуби та ін. 

Художня рецепція Словаччини значною мірою присутня у творах 

українських письменників, створених під враженням від подій Другої світової 

війни. Доволі суперечливе, а інколи й полярно протилежне ідейно-тематичне 

відображення українськими письменниками тогочасних словацьких реалій, 

зумовлене насамперед тим, що багато з них перебувало в ідеологічно несумісних 

збройних силах – військових формуваннях радянської армії (О. Гончар,  

М. Стельмах, А. Шиян, Л. Первомайський) або лавах УПА (З. Книш, 

Є. Добровольський). При цьому як українські прозаїки, так і поети змальовували у 

своїх творах і словаків, які воювали в армії гітлерівської Німеччини 

(І. Качуровський, В. Кожелянко, Р. Колісник). 

Варто зазначити, що в другій половині ХХ–на початку ХХІ ст. 

спостерігається особливий прояв інтересу в українських письменників  до реалій 

культурно-історичного та політичного життя сусідньої держави. В українській 

прозі відроджуються жанрові традиції подорожніх нотаток, через які 

письменники передають свої враження від знайомства зі Словаччиною  

(М. Рильський, П. Тичина,  Ю. Андрухович, Т. Прохасько). 

У підрозділі 3.3. «Українська поезія ХХ ст.: репрезентативні форми 

художньої словакістики» охарактеризовано та систематизовано тематичний 

спектр звернень українських поетів ХХ–початку ХХІ ст. до культурних та 

соціально-історичних реалій життя словацької нації. 

Окреслена надзвичайно розмаїта й різноаспектна тематична палітра 

поетичних апеляцій українських письменників до Словаччини. Лірично-емоційні 

враження від перебування на території Словаччини під час Другої світової війни 

радянської армії відтворено у поезіях П. Тичини, О. Гончара, М. Шпака, 

В. Сосюри, М. Шеремета, бійців УПА – Т. Курпіти, Марка Боєслава, М. Гай, 

А. Патрус-Карпатського. Післявоєнні реалії Словаччини відтворювали у своїх 

поезіях М. Рильський, П. Тичина, Л. Первомайський, Ю. Тарнавський, 

Д. Павличко, Р. Лубківський та ін. 
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Якщо в перших поетичних зверненнях українців до образу Словаччини 

акцентується на своєрідній узагальненій ліричній декларації духовних цінностей 

та цивілізаційних прагнень словʼян, то з часом тематичний вектор подібних 

вокативів урізноманітнюється – він охоплює все ширший спектр проблематики, 

повʼязаної з національним колоритом, світоглядом та духовними запитами 

близького українцям словацького народу. У підрозділі констатовано, що 

відтворюваний в українській поезії ХІХ–ХХ ст. образ Словаччини, будучі доволі 

непростим і контрастним, загалом свідчить про взаємний інтерес обох народів, 

про їхнє прагнення краще пізнати одне одного і відшукати спільні моменти в 

культурному минулому і сьогоденні.  

У першій половині ХХ ст. кількість художніх рецепцій Словаччини у творах 

українських письменників зростає – поетичні твори К. Вагилевича «Високі 

Татри», «Над Штрбою», «Мадярони», «За лакомства нещасні», «Відродження 

країни», «Убогії ниви, убогії села», «Дротарі», «У світ», «Побратими», 

«Словаччині», С. Твердохліба  «Над озером щирбським». Суттєво розширюється 

й тематичних спектр, крізь призму якого українські поети і прозаїки звертаються 

до історичних та соціально-політичних реалій життя словаків. 

Значний резонанс у творах українських письменників, присвячених 

Словаччині, викликали й трагічні події Другої світової війни, які розділили 

словʼянські народи за їх належністю до полярних військово-політичних блоків. 

Історію збройних зіткнень на території Словаччини у період Другої світової війни 

відображено як у художніх творах радянських письменників – О. Гончара 

«Прапороносці»,  М. Стельмаха «Правда і кривда», А. Шияна «Партизанський 

край»,  Л. Первомайського «Перевал Браністко», так і у творах письменників, які 

брали участь у національно-визвольних змаганнях – З. Книша «Бʼє дванадцята», 

Є. Добровольського «Моя Рутенія», а також й у творах, що змальовують участь 

словаків у складі військових частин гітлерівської армії – І. Качуровського 

«Залізний куркуль», В. Кожелянка «Дефіляда в Москві»,  Р. Колісника «Еріка». 

У другій половині ХХ – початку ХХІ ст. в українській прозі відроджено й 

жанрові традиції подорожніх нотаток, які знайшли відображення у творах 

М. Рильського «Братислава», П. Тичини «Із щоденникових записів»,  

Ю. Андруховича «Таємниця. Замість роману», «Перверзія», «Лексикон інтимних 

міст», Т. Прохаська «Ботакє». Якщо у творах М. Рильського та П. Тичини домінує 

пафос героїчної відбудови Словачинни з руїн, на які її перетворила Друга світова 

війна, то Ю. Андрухович і Т. Прохасько змальовують у дусі постмодерністської 

іронії поневіряння українців, переважно заробітчан, територією словацької 

держави у горезвісні 90-ті роки. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. У сучасному українському літературознавстві важливе місце посідають 

дослідження історії взаємозвʼязків української літератури з літературами інших 

словʼянських народів. У цьому понятійному контексті недостатньо дослідженими 

та систематизованими усе ще залишаються питання українсько-словацьких та 

словацько-українських культурно-історичних взаємин. 

2. Аналіз процесів історичного перебігу українсько-словацьких контактів 

дав змогу виділити основні еволюційні етапи української славістики та 

міжкультурних взаємин України і Словаччини: 

– перша половина ХІХ ст. – час становлення міфологічної школи в 

українській славістиці (філологічні розвідки О. Бодянського, І. Срезневського, 

О. Потебні, М. Максимовича та ін.), теоретичного обґрунтування спільних 

коренів міфологічного спадку словʼянських народів, принципу історизму та 

етнопсихологічних аспектів порівняльно-історичного методу; 

– друга половина ХІХ–початок ХХ ст. – це якісно новий етап у розвитку 

української філологічної славістики, повʼязаний із поширенням методу 

компаративізму (праці М. Дашкевича, І. Франка, А. Степовича, Т. Флоринського, 

К. Радченко, О. Колесси та ін.); 

– перша половина–середина ХХ ст. – розвиток українсько-словацьких 

взаємин у складних культурно-історичних обставинах міжвоєнного двадцятиліття 

та ідеологічного диктату періоду радянсько-чехословацьких стосунків. У 30–50-ті 

роки ХХ ст. традиції вітчизняної славістики в Україні були продовжені 

літературознавчими працями О. Білецького, а також культурно-громадською, 

науковою та перекладацькою діяльністю М. Рильського. Еміграційна школа 

тогочасної української славістики була гідно репрезентована науковими працями 

Д. Чижевського; 

– кінець ХХ–початок ХХІ ст. – інтенсивна міжкультурна взаємодія 

незалежної України та Словацької республіки. Починаючи з другої половини ХХ 

ст. і до сьогодні в Україні сформувалася ціла плеяда визначних літературознавців-

славістів, до якої належать, зокрема, Г. Вервес, В. Моторний, В. Вєдіна, 

Л. Грицик, Р. Радишевський, Г. Сиваченко, Л. Вахніна, І. Журавська, В. Житник, 

В. Захаржевська, В. Москаленко, Є. Пащенко та ін., які зробили вагомий внесок у 

розвиток філології.  

Загалом огляд головних етапів розвитку української філологічної славістики 

дає підстави констатувати, що у ХІХ–ХХ ст. вона не лише сформувалась як 

повноцінна і важлива частка вітчизняної літературознавчої компаративістики, а й 

досягла значних успіхів та переконливих наукових результатів у дослідженні 

літературних взаємозв’язків України з країнами Західної, Південної та Східної 

Європи.  

3. Якщо для початкових етапів культурно-історичних взаємин українців і 

словаків загалом притаманними були певна недовіра та непорозуміння, 

спричинені, зокрема, недостатньою поінформованістю представників культурних 

осередків обох словʼянських народів, а також певною упередженістю у взаєминах, 
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породженою належністю до різних, навіть ворожих політичних та конфесійних 

блоків, то вже з початку ХІХ ст. характер цих стосунків докорінно змінюється. На 

хвилі патріотичного піднесення, зумовленого активізацією національно-

визвольних рухів поневолених словʼянських народів, зростає не лише бажання 

краще пізнати одне одного, а й усвідомлення єдності духовних прагнень, 

притаманних обом народам. Але і в цей же час культурно-історичні взаємини 

українців і словаків, попри щиру взаємну симпатію найкращих представників, 

залишаються доволі непростими, заангажованими різновекторністю їх 

багатовікового культурно-історичного досвіду, а також політичними 

непорозуміннями (русофільські настрої передвоєнного словацького уряду, 

політика словакізації пряшівських українців, яка триває й досі, певна зверхність 

частини словацької інтелігенції у ставленні до українців, які ще не стали 

повноправною частиною європейської спільноти тощо). Попри все, діапазон 

культурних контактів між обома народами невпинно розширюється й 

поглиблюється, а відтак, набуває й нових перспектив та можливостей. 

4. На відміну від української, словацька література представлена доволі 

обмеженою кількістю художніх творів, присвячених Україні. У словацькій поезії 

ХІХ – ХХ ст. це, зокрема, поодинокі твори Я. Коллара, С. Халупки, 

А. Сладковича, С. Томашика, Я. Ботта, Й. Заборського, Й. Янча, В. Мігаліка, 

Т. Яновіца, Ф. Ліпки та ін. 

У словацькій поезії образ українця з’явився в епоху романтизму як втілення 

слов’янської ідеї, відповідно, тема України була повʼязана переважно з образами 

козацької вольниці або стилізаціями зразків української народнопісенної 

творчості. Словацькі поети ХХ ст. описували переважно ліричні враження, 

отримані під час перебування в Україні. Загалом подібні художні рецепції мали 

епізодичний, фрагментарний характер. Більш цілісну і деталізовану картину 

життя та побуту мешканців України представлено у великих творах, які доносять 

автентичний погляд – у «Подорожньому щоденнику» Д. Крмана, «Листах з 

невідомої землі до Л.» Б. Носака-Незабудова, а також у романі Й. Банаша «Зона 

натхнення. Драматична історія дружби і любові».  

5. Важливим етапом у розширенні словацько-українських літературних 

взаємин стали «Листи з невідомої землі» Б. Носака-Незабудова – подорожні 

нотатки, у яких виклав свої враження автор – мандрівник українськими землями у 

40-ві роки ХІХ ст. Варто зазначити, що творчість письменника належить до 

періоду, коли закарпатські українці називали себе русинами, тому у цій роботі 

розглядаємо їх власне як український народ. На відміну від свого попередника 

Д. Крмана, Б. Носак-Незабудов хоч і сприймає Закарпатську Україну як 

невідʼємну частину тогочасної Угорської імперії, все ж він із захопленням 

констатує її національну самобутність і рішуче спростовує усталені на той час у 

Західній Європі негативні уявлення про Україну, життя, побут та особливості 

культурного розвитку її мешканців. Загалом у своїх «Листах з невідомої землі» 

Б. Носак-Незабудов створив цілком позитивний та привабливий ментальний 

імідж України.  
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6. Цінним свідченням художньої рецепції української соціально-політичної 

дійсності на сучасному етапі словацько-українських творчих контактів став роман 

відомого словацького письменника Й. Банаша «Зона натхнення. Драматична 

історія дружби і любові», у якому, крім реалій життя останнього сорокаріччя у 

країнах Центральної та Східної Європи, відображено й події, що відбуваються в 

Україні, зокрема у Києві та закарпатському селі Колодне, що на Іршавщині. Події 

роману мають автобіографічну основу й охоплюють період сучасної історії, 

починаючи з 1968 – року вторгнення радянських військ у Чехословаччину – й до 

2005 року – періоду президенства В. Ющенка. Цікаво, що сам задум роману був 

навіяний автору, за його словами, під час безпосередньої зустрічі з українським 

президентом на Парламентській асамблеї НАТО 2005 р. Ставлення до українців, 

відображене в романі Й. Банаша, загалом позитивне й прихильне, але, на жаль, 

все ще не позбавлене доволі поширених у країнах Західної Європи стереотипів 

стосовно політичної та культурної незрілості українців.  

7. Перші літературні згадки українців про Словаччину виявлені у трактаті 

визначного діяча епохи Відродження, уродженця Дрогобича й ректора 

Болонського університету Ю. Дрогобича «Прогностична оцінка поточного 1483 

року», у відомому історичному літописі С. Величка, а також у творах українських 

поетів ХVІІ–ХVІІІ ст. Й. Шумлянського та С. Климовського. 

У ХVІІІ ст. Словаччиною подорожував відомий український філософ та 

поет Григорій Сковорода. Достовірні документальні джерела, які б 

підтверджували реальність цієї мандрівки, на жаль, не збереглися, натомість, у 

формі цікавої й історично вірогідної художньої реінпретації її ймовірні деталі 

реконструйовані у творах українського поета та прозаїка ХХ ст. Леоніда 

Мосендза, зокрема у його поемі «Канітферштан» та оповіданні «Мінерва». У 

ХІХ–на початку ХХ ст. культурно-історичні реалії Словаччини відображені й у 

творах українських поетів –  Т. Шевченка, М. Шашкевича, М. Старицького та 

повісті Ю. Федьковича «Три як рідні брати». 

8. Широкоаспектна тематична палітра звернень до історії й культури 

Словаччини (військова тематика, проблеми повоєнного життя країни, краса 

природи та велич культурно-історичних памʼяток, образи визначних словацьких 

літераторів тощо) відображена також у поетичних творах українських 

письменників другої половини ХХ ст. – М. Рильського, П. Тичини,  О. Гончара, 

Л. Первомайського, М. Шпака, В. Сосюри, М. Шеремета, Д. Павличка, 

Р. Лубківського, вояків УПА – Т. Курпіти, Марка Боєслава,  М. Гай, А. Патрус-

Карпатського та ін. 

Простежена у дисертації динаміка розвитку українсько-словацьких і 

словацько-українських літературних взаємин дає підстави стверджувати, що, 

попри певні ідеологічні непорозуміння, культурно-історичні стосунки й 

літературні взаємозвʼязки двох братніх словʼянських народів у ХХІ ст. будуть 

зміцнюватись та поглиблюватись. 

 Історія, культурно-історична та літературна проблематика українсько-

словацьких і словацько-українських літературних взаємин потребує подальшої 

теоретичної систематизації й опрацювання. Видається перспективним аналітичне 
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компаративне дослідження етапів становлення і розвитку перекладацьких 

стосунків між літературами Словаччини та України, а також науковий пошук у 

напрямі комплексного, деталізованого вивчення внеску україномовних 

письменників, представників «пряшівської школи» у розбудову словацько-

українських літературних взаємин. 
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У дисертації проаналізовано і систематизовано актуальні проблеми 

української і словацької філологічної славістики на матеріалі 

компаративістичного дослідження наукових праць і художніх текстів обох націй. 

Окреслено й охарактеризовано основні історичні етапи становлення і розвитку 

українсько-словацьких та словацько-українських літературних і наукових 

взаємин. Означено стан, здобутки і перспективи наукових філологічних 

досліджень розвитку культурно-історичних взаємин словацького й українського 

народів у синхронії і діахронії. Визначено специфіку художніх відображень 

ментальних реалій українського життя у творах словацьких письменників 

Д. Крмана, Б. Носака-Незабудова, Й. Банаша. Досліджено особливості художньої 

рецепції соціально-політичних та культурно-історичних реалій життя Словаччини 

у поетичному та прозовому спадку українських письменників ХV–початку ХХІ 

ст. 

Систематизовано й узагальнено запропоновані у вітчизняній і зарубіжній 

літературознавчій науці підходи до спроб теоретичного окреслення, опису й 

інтерпретації історії розвитку та наукових здобутків української філологічної 

славістики, простежено головні етапи історичного розвитку словацько-

українських літературних взаємин, виявлено специфіку ментальної рецепції 

культурно-історичних та соціально-політичних реалій життя словаків та українців 

у творах їхньої літературно-художньої словесності. 

Ключові слова: міжкультурні взаємини, типологія, імагологія, 

компаративістика, словакістика, україністика, художня рецепція, літературний 

вимір, національна ментальність.  

 

АННОТАЦИЯ 

Кобец Н.А. Словацко-украинский диалог: литературное измерение. – 

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. – Киев, 2020. 

В диссертации проанализированы и систематизированы актуальные 

проблемы украинской и словацкой филологической славистики на материале 

компаративистического исследования научных трудов и художественных текстов 

обеих наций. Определены и охарактеризованы основные исторические этапы 

становления и развития украинско-словацких и словацко-украинских 

литературных и научных взаимоотношений. Отмечено состояние, достижения и 

перспективы научных филологических исследований развития культурно-

исторических взаимоотношений словацкого и украинского народов в синхронии и 

диахронии. Изучена специфика художественных отражений ментальных реалий 

украинской жизни в произведениях словацких писателей Д. Крмана, Б. Носака-

Незабудова, Й. Банаша. Исследованы особенности художественной рецепции 

социально-политических и культурно-исторических реалий жизни Словакии в 
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поэтическом и прозаическом наследии украинских писателей ХV–начала XXI 

века. 

Систематизированы и обобщены предложенные в отечественной и 

зарубежной литературоведческой науке подходы к попыткам теоретического 

определения, описания и интерпретации истории развития и научных достижений 

украинской филологической славистики, прослежены основные этапы 

исторического развития словацко-украинских литературных взаимоотношений, 

исследована специфика ментальной рецепции культурно-исторических и 

социально-политических реалий жизни словаков и украинцев в произведениях их 

литературно-художественной словесности. 

Ключевые слова: межкультурные взаимоотношения, типология, 

имагология, компаративистика, словакистика, украинистика, художественная 

рецепция, литературное измерение, национальная ментальность.  

 

SUMMARY 

Kobets N.O. Slovak-Ukrainian dialogue: literary dimension. – Manuscript. 

Thesis for obtaining a scientific degree of Candidate of Philological Sciences in 

the specialty 10.01.05 – Comparative Literature. – Taras Shevchenko National 

University of Kyiv, the Ministry of Education and Science of Ukraine. Kyiv, 2020.  

The theoretical section of the work is devoted to the characteristics of historical-

literary and theoretical-methodological issues of Ukrainian-Slovak literary relations, 

elucidation of the influence of historical and political factors on the origin and 

development of Ukrainian-Slovak literary contacts. The historical stages of Slovak 

Ukrainian studies and Ukrainian philological Slovak studies are covered separately. 

The dissertation analyzes and systematizes the actual problems of Ukrainian and 

Slovak philological Slavic studies on the basis of comparative studies of scientific 

works and literary texts of both nations. The main historical stages of the formation and 

development of Ukrainian-Slovak and Slovak-Ukrainian literary and scientific relations 

are identified and characterized. The state, achievements and prospects of scientific 

philological studies of the development of cultural and historical relations between the 

Slovak and Ukrainian peoples in synchrony and diachrony are noted. The specificity of 

artistic reflections of the mental realities of Ukrainian life in the works of Slovak writers 

- D. Krman, B. Nosak-Nezabudov, J. Banas was studied. The features of the artistic 

reception of the socio-political and cultural-historical realities of the life of Slovakia in 

the poetic and prose heritage of Ukrainian writers of the 15th - early 21st centuries are 

investigated. 

It is traced that from the first half of the twentieth century the number of appeals 

of Ukrainian writers to the artistic reflection of Slovak cultural, historical and political 

realities is growing significantly - the novel "Star" by B. Lepky, the book of memoirs 

"From my Odyssey" by M. Kachaluba, poetic works by K. Vahylevych and S. 

Tverdokhlib. 

Approaches to attempts to theoretically define, describe and interpret the history 

of development and scientific achievements of Ukrainian philological Slavicism 

proposed in Russian and foreign literary science are systematized and generalized, the 
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main stages of the historical development of Slovak-Ukrainian literary relationships are 

traced, the specifics of the mental reception of cultural, historical and socio-political are 

studied the realities of life of Slovaks and Ukrainian in the works of their literary and 

artistic literature. 

Key words: intercultural relations, typology, imagology, comparative studies, 

Slovak studies, Ukrainian studies, artistic reception, literary dimension, national 

mentality. 


