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Рецепція польської літератури XX ст. в Україні має довгу історію, яка 
починається ще від самого початку минулого століття. Відтоді сучасних 
польських письменників у нас вибірково перекладали і про них публікували 
літературно-критичні статті, есеї та літературознавчі дослідження. Зрозуміло, 
що за радянських часів це робили з певними ідеологічними обмеженнями та 
викривленнями. Вісім років тому Оксана Іванівна Дирибало захистила 
кандидатську дисертацію «Польська література в українській письменницькій 
критиці XX ст.: особливості рецепції та інтерпретації», у якій об’єктом 
дослідження стали польські митці слова Х ІХ -Х Х  століть Я.  Кохановський, 
А. М іцкевич, Ю. Словацький, Ч. Мілош, частково Г. Сенкевич, К. Тетмаєр, Ю. 
Тувім, Ц. Норвід, В. Оркан, А. Стасюк, Т. Конвіцький, натомість з українських, 
які виступали з публікаціями про польських колег, -  тільки найвідоміші: І. 
Франко, Олена Пчілка, Леся Українка, Б. Лепкий, М. Рильський, М. Драй- 
Хмара, П. Тичина, Є. М аланюк, М. Бажан, Д. Павличко, Є. Сверстюк, О. 
Забужко, Ю. Андрухович, почасти М. Зеров,, Л. Дмитерко, О. Пахльовська, С. 
Ш евченко. Із цього великого ряду дисертантка Олеся Нахлік виокремила 
постаті найвагоміші для розкриття її теми -  Ч. Мілош, А. Стасюк, 
Т. Конвіцький, О. Забужко та Ю. Андрухович. Зрозуміло, що в об’єкт 
дослідження не входило польське письменство XIX ст., адже дисертантка 
зосередила увагу на творах тих польських літераторів, публікації яких -  чи то 
за кордоном, чи то в оновленій Польщі -  були спрямовані проти тоталітарної 
комуністичної системи та її наслідків, а також проти історичних, культурних та 
інших стереотипів, упереджень у свідомості поляків і мали актуальне значення 
для самих українців. Це передусім романи Т. Конвіцького і В. Ґомбровича, 
табірні оповідання Т. Боровського, есеїстика Ч. Мілоша, Л. Колаковського і
А. Стасюка, щоденники А. Бобковського та В. Гомбровича, мемуари 
Ґ. Герлінґа-Ґрудзінського -  усі ці тексти нещодавно з ’явилися в українських 
перекладах в незалежній Україні. Відповідно із українського боку об ’єктом
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дослідження стали їх численні реципієнти -  як давні (Ю. Лавріненко, 
Ю. Ш евельов, Б. Осадчук та ін.), так і, переважно, сучасні: О. Забужко, Ю. 
Андрухович, М. Рябчук, О. Ірванець, С. Ж адан, Наталка Сняданко,
О. Сливинський, О. Коцарев, О. Бойченко, М. Кіяновська, Л. Таран, 
Л. Тарнашинська, Я. Грицак, Я. Поліщук, С. Яковенко, Н. Колошук, О. Харлан,
0 . Зварич, Ю. Прохасько, І. Андрусяк, Р. Свято, В. Пономарьов, А. Бондар,
1. Бондар-Терещенко, О. Гриценко, Ю. Іздрик, А. Любка, Б. Матіяш,
О. Криштопа та ін. Для глибшого розуміння досліджуваних польських 
письменників до розгляду в дисертації залучено публікації про них польських 
критиків, есеїстів, літературознавців і філософів: Я. Блонського, В. Болецького,
В. Карпінського, Д. Павельця, К. Сталі, А. Ф ’юта, Є. Яжембського, Б. Бакули, 
Б. Бердиховської, П. Слівінського, А. Вата, А. Вернера, Г. Дзямський, 
Д. Сосновська, П. Чаплінський, М. Яньон, А. Вилєгали та ін.

Така тріада, що вперше стала об’єктом дисертаційного дослідження: 
обрані польські письменники -  їхні польські та українські реципієнти, -  дала 
змогу всебічно й глибоко розкрити освоєння в Україні польських творів, 
актуальних для культурних і політичних трансформацій посттоталітарного 
суспільства. У дисертації Олесі Нахлік уперше обрано специфічний ракурс 
пізнання української рецепції антитоталітарної польської літератури XX ст.: 
освоєння і осмислення її задля подолання засилля і наслідків комуністичної 
системи та постколоніальної спадщини в Україні. Водночас в аналітичному 
полі дисертантки перебувають також індивідуалістський інтелектуальний 
дискурс польських авторів та його сприйняття серед українських письменників, 
а відтак і найновіші проблеми, викликані входженням, чи радше поверненням, 
двох сусідніх країн у цивілізаційний простір Європи. Тема дисертації, таким 
чином, актуальна не лише для вітчизняного порівняльного літературознавства 
та висвітлення українсько-польських літературних зв ’язків, а й для дальшого 
цивілізаційного поступу українського суспільства на шляху до європейських 
загальнолюдських і демократичних цінностей.

Варто наголосити, що дисертантка не лише осмислює специфіку 
входження знакових польських письменників XX ст. в український культурний 
простір, а й простежує їхню роль у розбудові новітньої -  посттоталітарної -  
української культури. Цінним напрацюванням дисертантки є те, що вона 
вперше зібрала, систематизувала й уклала бібліографію українських перекладів 
з обраних для аналізу польських творів і текстів-реакцій на них, уважно 
переглянувши, поряд з окремими книжковими виданнями, університетськими 
збірниками, зокрема «Київськими полоністичними студіями», також численні 
часописи, київські і почасти регіональні: «Сучасність», «ї», «Всесвіт»,
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«Критика», «Форум», «Зарубіжна література», «Зарубіжна література в школах 
України», «День», «Єгупець», «Потяг 76», «Березіль», «Дух і Літера», «Кур’єр 
Кривбасу», «Тиждень», «Дзеркало тижня», «Літературна Україна», «Слово і 
час», «Поступ», «Книжковий поступ», «Книжковий огляд», «Книжник-rewiev», 
«Друг читача», «Українська правда», «Україна Молода», «Українське слово», 
«Дніпро», «Слово Просвіти», «Річ», «Кіно-театр», «Газета по-українськи», 
«Література Плюс», «Львівська газета», «Високий Замок», «Молодий 
Буковинець», «Радар», «Нова Польща» та ін., а ще різні інтернет-видання. 
Бібліографію уміщено в «Додатках»: «Додаток А: Українські переклади», в 
основному 1991-2015 pp., частково 1981-1989 pp., усього 126 позицій (с. 258— 
269); «Додаток А: Українські тексти-реакції», 1991-2015 pp., усього 193 позиції 
(с. 270-288). Загалом список опрацьованої літератури чималий і становить 592 
позиції, з них 163 -  польською мовою. Як тут так і надалі дисертантка 
підтвердила системний підхід до опрацювання теми.

Структура дисертаційної праці складається з чотирьох розділів, логічно 
вибудувана таким чином, щоб показати теоретичні засновки роботи (перший 
розділ), відтак розкрити різні аспекти української рецепції польської літератури 
(другий -  четвертий розділи). У першому розділі «Специфіка рецепції 
літературних творів в іншому національно-культурному середовищі» пояснено 
основні поняття й терміни, використовувані в дисертації (рецепція, перцепція, 
текст-реакція), виокремлено типи рецепції: аналітично-творча (літературна 
критика), аналітична (академічне літературознавство), переклади. 
Оригінальною і вартою уваги є обґрунтована спроба-пропозиція дисертантки 
запровадити в науковий обіг власний термін «рецептивний резонанс». Олеся 
Нахлік одна з перших у нашому літературознавстві активно і продуктивно 
освоює віднедавна популярний на Заході термін «геопоетика», який останнім 
часом знаходить прихильників і в наших гуманітарних науках, а також термін 
«геокритика». Загалом авторка слушно вписує своє дослідження у русло 
постколоніальних студій.

У наступних розділах Олеся Нахлік системно розглядає рецепцію 
польських текстів в українських перекладах, обгрунтовано поділяючи 
матеріали на кілька груп з огляду на порушені в них проблеми та вектори 
українських інтерпретацій: 1) ставлення до комуністичної ідеології та 
радянської колоніальної залежності; 2) конфронтаційний стосунок вільних 
інтелектуалів до національно-консолідувальних міфів, дилема свободи 
особистості як можливості індивідуального вибору, з одного боку, й 
національного обов’язку та національно-комплементарної культурної
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парадигми -  з другого; 3) проблематичне входження Польщі та України в 
західноєвропейське цивілізаційне співтовариство.

Зокрема, у другому розділі «Польська посттоталітарна історіософія в 
незалежній Україні» осмислюється українська рецепція антитоталітарного, 
антикомуністичного та антирадянського дискурсу в польській літературі, 
своєрідний «порахунок» із комунізмом у філософсько-публіцистичній думці 
польських, а відтак українських інтелектуалів. У центрі дослідницької уваги -  
переклади ключових творів польської літератури та особливості їх українського 
сприйняття: підрозділ 2.1 «“Малий апокаліпсис” Тадеуша Конвіцького в 
контексті українського постімперського дискурсу», підрозділ 2.2 
«“Поневолений розум” Чеслава Мілоша: українські інтерпретації поведінкових 
стратегій інтелектуалів у тоталітарному суспільстві», підрозділ 2.3 «“Інший 
світ” Ґустава Герлінґа-Ґрудзінського й “У нас, в Ауш віці” Тадеуша Боровського 
в Україні: екзистенційні та етичні площини осмислення табірної дійсності».

Натомість, третій розділ «Польські (ре)візії постколоніальної культурної 
парадигми. Інтелектуал як суб’єкт (де)конструювання культурного канону» 
присвячено осмисленню серед українських реципієнтів польської літературної 
реакції на культурну ситуацію вже в новій, посттоталітарній Польщі, а також на 
сучасну актуалізацію роздумів польських культурних «ревізіоністів» та 
«деконструктивістів» попередніх десятиліть. Ключові постаті польської 
літератури ввійшли у назви двох підрозділів: 3.1 «Динаміка та специфіка 
української рецепції прози Вітольда Ґомбровича: “Щ оденник” та “Ф ердидурке” 
в українських стратегіях переформатування індивідуальної/національної 
ідентичності», 3.2 «“Війна і спокій” Анджея Бобковського: свобода волі 
індивідуума як рецептивна домінанта українських інтерпретацій твору».

У четвертому розділі «Роль геопоетичних візій польських інтелектуалів 
ХХ -Х Х І ст. у формуванні і трансформації українського концепту Європи» 
розглядається своєрідний український діалог з польською літературою, зокрема 
й найновішою, у якій порушуються злободенні проблеми, що виникають в 
умовах глобалізації, унаслідок зближення із Західною Європою. Бажання 
досягти науково-технічного, культурного та матеріального рівня Західної 
Європи, природно, поєднується із бажанням зберегти національну 
самобутність, стати не просто європейцями, а національно своєрідними 
європейцями. Ґрунтовний розгляд означених проблем зосереджено в 
підрозділах 4.1 «“М оя Європа. Два есеї про найдивнішу частину світу” і “Ф адо” 
Анджея Єтасюка в пошуку українцями східного фронтиру Центрально-Східної 
Європи», 4.2 «“Родинна Європа” Чеслава Мілоша: українські проекції 
“малої/великої” батьківщини та орієнтири самоідентифікації».
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Кожен із розділів дисертації підсумовано конкретними вмотивованими 
висновками, які логічно випливають із розглянутого матеріалу. Позитивною 
ознакою роботи є й те, що авторка чітко й послідовно тримається магістральної 
лінії дослідження, підпорядковуючи їй численні факти, твори й письменницькі 
постаті, з якими вона -  і це також належить відзначити -  дала собі раду, вміло 
систематизувавши їх і виділивши кожному літературному явищу певне місце у 
своєму логічному, добре структурованому науковому викладі.

Варто наголосити, що Олеся Нахлік виявилася дуже чутливою до 
найактуальніших проблем сучасної польської та української суспільності, 
влучно виокремила польські твори та українські тексти-реакції, у яких 
порушуються такі проблеми, і докладно, всебічно та глибоко висвітлила їх у 
дисертації. Крізь призму перекладених польських творів та їх української 
рецепції дисертантка зуміла показати й осмислити важливі проблеми 
трансформації посттоталітарного та постколоніального суспільства в 
цивілізоване європейське. Стрижневою в дисертаційній праці є добре 
аргументована численними прикладами думка про те, що обрані для перекладу 
твори з національного канону польської літератури разом із українським 
«рецептивним резонансом» навколо них допомагали й допомагають 
українському суспільству позбуватись ментальної тоталітарної та колоніальної 
залежності, своєрідної «радянської міфотворчості», й водночас глибше 
осмислювати нові проблеми, породжені суперечливими реаліями перехідної 
доби. Завдяки цьому дисертація, написана до того ж ясним, жвавим стилем, з 
чітким логічним викладом думок, багата на інформативний матеріал, становить 
значний пізнавальний інтерес і читається з неослабною увагою. Ця робота є 
зразком такого дослідження, на яке орієнтують сьогодні польських та 
українських гуманітаріїв еліта суспільства та керівництво обох держав: 
дослідження, у якому висвітлюються позитивні моменти в українсько- 
польських відносинах, культурному зближенні обох народів задля подолання 
негативної спадщини у минулому і дальшого спільного просування до 
об’єднаної Європи. Тому конче треба видати це дослідження окремою 
книжкою, яка, поза сумнівом, викличе певне зацікавлення не лише серед 
літературознавців, а й серед ширшого кола читачів і зробить свій посутній 
внесок у дискусії інтелектуалів щодо дальшого розвитку нашого суспільства, 
сучасної національної культури в руслі європейського вибору.

Дисертація Олесі Нахлік є завершеною працею, в якій отримано нові 
науково обґрунтовані результати, що істотно прояснюють і переконливо 
розкривають строкату есеїстичну, літературно-критичну та наукову рецепцію 
антитоталітарної польської літератури XX ст. в незалежній Україні, а у зв ’язку з
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цим -  і самий складний процес поступового і тривалого подолання тоталітарної 
та колоніальної спадщини у свідомості українців. Із цього погляду дисертація 
має не лише важливе наукове значення (розв’язання однієї з проблем сучасного 
порівняльного літературознавства), а й вагоме суспільне значення, бо сприяє 
дальшому оновленню українського суспільства на засадах демократизму та 
європейської інтеграції. Цьому сприяють і численні публікації Олесі Нахлік за 
темою обраного дослідження. За змістом дисертації у наукових фахових 
виданнях України опубліковано 11 статей, в іноземних (польських) фахових 
виданнях -  3, а ще в доробку дисертантки є 7 додаткових публікацій: 1 -  в 
українській і 6 -  у польській пресі. Загалом 21 дисертаційна публікація свідчить 
про більш ніж достатню апробацію результатів дослідження.

Дисертацію оформлено відповідно до сучасних нормативів. Зміст 
автореферату ідентичний основним положенням дисертації. У «Висновках» 
автореферату фактично повністю наведено «Висновки» дисертації, які не 
повторюють попереднього тексту, а випливають з нього й підсумовують його. 
Ці ґрунтовні «Висновки» дають змогу читачам автореферату наочно 
переконатися у новизні, системності та вагомості результатів дослідження.

У руслі дальшого осмислення цієї надзвичайно цікавої і важливої теми 
висловлю окремі зауваження, які, сподіваюсь, дисертантка врахує, готуючи до 
друку монографію на основі дисертаційного тексту:

1. Оскільки авторами аналізованих текстів-реакцій часто є українські 
письменники, то варто було б хоч коротко зупинитись на рецепції їхніх 
прозових та есеїстичних творів у сучасній Польщі (про таку рецепцію згадано в 
другому підрозділі четвертого розділу -  с. 166-167).

2. Зміна сприйняття Чеслава М ілоша в Україні відбулася після виходу 
останніх перекладів його текстів «Абетка», «Велике князівство літератури», 
«Земля Урльо», і на цьому треба було б наголосити (про це згадується на с. 6 7 - 
68 дисертації).

3. На ширшу, а можливо окрему увагу, заслуговує українська рецепція 
прози і публіцистики Станіслава Вінценза, зокрема його письменницької візії 
«Діалоги із Совєтами» та тетралогії «На високій полонині» (написана у 
Ш вейцарії і видана у Варшаві 1936 p.), першої частини багатотомної праці про 
Гуцульщину, де зібрано величезний етнографічний матеріал, показано побут, 
звичаї, духовну культуру гуцулів.

4. М ожливо варто було б ширше розкрити діяльність осередків (передусім 
видавництв), які популяризують польську літературу XX ст. в Україні, серед
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яких згадано лише про діяльність Польського Інституту в Києві (с. 18-19 
дисертації).

Ці часткові зауваження аж ніяк не підважують цілісної концепції 
дисертації, створеної у ній наукової картини української рецепції знакових 
постатей польської літератури XX ст., обґрунтованості й переконливості 
дослідницьких висновків.

Дисертація Олесі Степанівні Нахлік «Українська культурно-аксіологічна 
рецепція польської літератури XX ст.» повністю відповідає спеціальності 
10.01.05 -  порівняльне літературознавство, профілю спеціалізованої вченої 
ради Д 26.001.15 і вимогам «Порядку присудження наукових ступенів і 
присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника», затвердженого 
постановою Кабінету М іністрів України від 24 липня 2013 р. № 567, зі змінами, 
внесеними згідно з постановою Кабінету М іністрів від 19 серпня 2015 р. № 656. 
її автор Олеся Нахлік цілком заслуговує присудження їй наукового ступеня 
кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.05 -  порівняльне 
літературознавство.

Офіційний опонент:
член-кореспондент НАН України,
доктор філологічних наук, професор,
завідувач кафедри полоністики Інституту філології
Київського національного університету
імені Тараса Ш евченка 

29 грудня 2016 р.

Р. П. Радишевський

Підпис Р. П. Радишевського стверджую 

Учений секретар
Київського національного університету 
імені Тар;
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Відгук
офіційного опонента, кандидата філологічних наук, старшого викладача кафедри 
романо-германських мов і перекладу Національного університету біоресурсів і 

ь  природокористування України Уляни Жорнокуй на дисертацію Олесі Нахлік 
«Українська культурно-аксіологічна рецепція польської літератури XX ст.», висунуту 
на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.05 
-  порівняльне літературознавство (Київський національний університет імені Тараса 
Ш евченка, М іністерства освіти і науки України. -  Львів, 2017)

Актуальність теми. Рецепція і подальша інтерпретація художніх здобутків 
порушують статику літератури, а, отже, однією з чільних рис кожної літератури є її 
відкритість, яка дає змогу вступати в полі- та діалогічні взаємини. «Лише відкритість на 
Інше може стати джерелом нового естетичного досвіду, а відтак -  культурного 
збагачення» (с. 12)

Дослідження на тему українсько-польських літературних взаємин важливе 
сьогодні не тільки зважаючи на їх багатовікову тяглість, суспільно-історичну 
складність, а, головно, актуалізацію уваги на вивченні Іншого в контексті літературно- 
естетичних процесів. У цьому руслі в українській компаративістиці є чимало праць, 
зокрема О. А стаф ’єва, О. Веретюк, О. Забужко, В. Корнійчука, В. М оренця, 
Є. Нахліка, Р. Радишевського та ін. Уже саме звернення до такого типу 

І4 м іжлітературних відносин дає змогу грунтовніше проаналізувати закономірності 
розвитку двох літератур, спільне й самобутнє в їхніх структурах, окреслити фактори, 
що зумовлювали тяжіння української літератури до польської і навпаки. «При цьому в 
українському літературознавстві переважають ґрунтовні, методологічно оновлені студії 
про польських класиків над дослідженнями сучасних польських письменників, 
заборонених за радянського часу» (с. 5). Лише незначна кількість статей та поодинокі 
порівняльні студії присвячені різним аспектам творчого доробку Ґ. Герлінґа- 
Ґрудзінського, В. Ґомбровича, Т. Конвіцького, Ч. Мілоша, А. Стасюка, а от твори
А. Бобковського і Т. Боровського так не стали об’єктом наукового вивчення в Україні.

Дисертаційне дослідження виконано на кафедрі польської філології Львівського 
національного університету імені Івана Франка в межах науково-дослідної теми 
«Польська мова та література в сучасній Україні: дослідження, проблеми, рецепція» 
(№ 01064005806).

Найбільш  істотні наукові результати.
1. Для комплексного аналізу заголовної проблеми дисертантка залучає 

дослідження в царині геопоетики як «культурологічної, філософської, соціологічної та 
літературознавчої думки» (с. 22), посилаючись на праці її чільних теоретиків, а саме

К В. Беньяміна, К. Вайта, Г. Зіммеля, Е. Рибіцької, О. Веретюк та В. Романишин. 
Провідною рисою геопоетики, погоджуючися з думкою О. С. Нахлік, є її 
міждисциплінарність і компаративність, що дає змогу оперувати водночас такими 
поняттями як «хронотоп» М. Бахтіна, «семіотика простору» Ю. Лотмана, 
«постколоніальні студії» Г. Бгабги.

2. Багаточисельні, подекуди досить розлогі й докладні примітки не відволікають 
увагу від основного тексту дисертації, а навпаки -  актуалізують і доповнюють матеріал, 
якого стосуються, і таким чином формують цілісну картину української культурно-
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аксіологічної рецепції польської літератури XX ст., а це, у свою чергу, вимагало від 
авторки рецензованого нами дослідження усебічного «занурення» в обрану тему.

3. Окремі проблеми, порушені дисертанткою, виходять за часові рамки XX ст., 
адже, наприклад, українська рецепція польської табірної прози розпочалася 
поодинокими розвідками (здебільшого на сторінках журналу «Всесвіт») лише у 1990- 
х, але активне пожвавлення у вивченні зазначеного питання простежуємо на початку 
2000-х, що вимагало від О. С. Нахлік опрацювання значного масиву літератури не 
тільки досліджуваного періоду. Хоча саме твір «Інший світ. Совєцькі записки» (1949- 
1950 pp.) польського письменника Ґ. Герлінґа-Ґрудзінського став одним з перших 
зразків «табірної прози» на слов’янських теренах, випередивши на кілька років 
«Архіпелаг ГУЛАГ» О. Солженіцина, що вже само по собі стало значущим для історії 
літератури та культури.

4. Характерно, що О. С. Нахлік відштовхується від думки, що поняття «канону» -  
динамічне та змінне й, насамперед, залежить від «горизонту сподівань» читачів, а це у 
свою чергу підводить до того, що художній твір, тим паче якщо його інтерпретація 
здійснюється в інший у порівнянні з часом написання період, тлумачиться 
багатовекторно. Це аж ніяк не свідчить про розпорошення його ідейно-смислового 
навантаження чи деструкцію композиції, а навпаки доводить його позачасову 
актуальність, а, отже, й високу літературно-художню цінність.

5. Розкрито еволюцію ролі та місця інтелектуала в обох культурах. Представлені 
класифікації інтелектуала з позиції його взаємин із панівним режимом ведуть до 
розвінчування стереотипу про месіаністичну роль першого, оскільки уявлення про 
інтелектуала як суспільно-культурний дороговказ невиправдане у наш час, зважаючи на 
притаманну романтизацію та героїзацію.

Нові факти, отримані дисертантом.
1. Уперше в літературознавстві здійснено комплексне осмислення української 

рецепції творчості польських письменників XX ст. Т. Боровського, А. Бобковського,
В. Ґомбровича, Ґ. Герлінґа-Ґрудзінського, Ч. Мілоша, Т. Конвіцького та А. Стасюка, що 
дало змогу дисертантці простежити еволюцію рецептивних моделей творчості вказаних 
літераторів і ґрунтовно проаналізувати її динаміку та з ’ясувати особливості трактування 
польських авторів XX ст. в українській культурі.

2. Представлено розгорнутий аналіз есею Ч. Мілоша «Поневолений розум» і не 
тільки в контексті рецептивної естетики, а й через призму 
постколоніалізму/посттолітаризму (використання саме останнього терміну, вважаємо, 
більш виправданим на постарадянських теренах), що лише актуалізує гостру 
необхідність окремого видання українського перекладу книги сьогодні. Як зазначає 
дисертантка, «“Поневолений розум” у “Всесвіті” не тільки залишився цілковито 
непоміченим тогочасною українською інтелектуальною елітою, а й за майже два 
десятиліття отримав доволі слабкий рецептивний резонанс в українській культурі» 
(с. 64).

3. Автори літературознавчих розвідок, у яких представлено аналіз роману «Малий 
апокаліпсис» Т. Конвіцького (О. Забужко, Т. Гундарова, О. Сливинський тощо) лише 
принагідно згадують або ж коротко характеризують метатвір польського письменника у 
контексті комплексного дослідження «Московіади», не вдаючись до детального 
вивчення першого. Хоча поява роману дала поштовх до нових суспільних дискусій на 
болісні для пострадянських країн теми і датує початок постколоніального дискурсу в



українській літературі. Як слушно зауважила О. С. Нахлік, «у жодній зі статей “Малий 
апокаліпсис” не став самостійним об’єктом аналізу, а слугував радше допоміжним 
матеріалом у висвітленні творчих та ідейних особливостей “Московіади” 
Ю. Андруховича» (с. 51), а, отже, представлена у рецензованій праці розвідка постає як 
перше детальне дослідження зазначеного роману, хоча виключно в рецептивному ключі.

4. У другому розділі своєї дисертації авторка сміливо порушує досить актуальне 
питання, що звучить як лакунарне в сучасній науковій парадигмі: мільйони людей, «які, 
беручи в цьому пасивну чи й активну участь, були вже не тільки жертвами, а й 
співтворцями тоталітаризму» (с. 39). О. С. Нахлік наводить досить розлоге пояснення, 
чому зазначена проблема не стала предметом глибокого наукового аналізу українського 
літературознавства. Причини, за її словами, варто шукати в зусиллях української 
академічної науки створити подвійний канон, де знайшлося б місце і для соцреалізму, 
і для антикомунізму.

5. Доведено, що переклад «Війни і спокою» А. Бобковського, який гостро 
засуджував комунізм, але водночас захоплювався комуністичними ідеями західних 
інтелектуалів, став важливим доповненням до української рецепції польської 
мемуаристики XX ст. Виправдано в даному контексті звучить заголовна думка третього 
розділу, що колоніалізм -  це, по суті, спосіб мислення, адже в обох аналізованих 
культурах і досі домінує певна герметичність, консерватизм і традиціоналізм, що гальмує 
повноцінний розвиток культурно-естетичних процесів.

6. Простежено, що сьогодні характерною рисою вітчизняної культурно- 
аксіологічної рецепції польських письменників XX ст. є її синкретизм, перетин 
різноманітних, подекуди полюсних дискурсів в українських розвідках-реакціях. Саме 
література здебільшого постає виразником артикуляції соціального протесту, а злиття 
ролі письменника та громадського діяча й мотивує обрання рецептивної моделі в процесі 
тлумачення. Погоджуємося з думкою О .Нахлік, що В. Ґомбрович та А. Бобковський в 
українській рецепції є тими, кому Польща завдячує переоцінкою власної історії, 
культури, творених століттями міфів та стереотипів, й водночас тими, чия творчість після 
видання в перекладах може стати стимулом до подібних дискусій в Україні.

Ступінь обґрунтованості використаних методів, а також отриманих 
результатів і положень дисертації.

Теоретико-методологічну базу роботи складають найновіші праці української та 
польської компаративістики; застосовано порівняльно-історичний (генетично- 
контактний), зіставно-типологічний, інтертекстуальний підходи, передусім, крізь призму 
аксіологічного та геопоетичного акцентів українських текстів-реакцій на обрану для 
аналізу польську прозу. Для виявлення різноаспектних перегуків проведено 
текстологічний та контекстуальний аналіз, необхідні для цілісного розуміння української 
рецепції творів польської літератури XX ст.

Структура роботи аргументована проблемою гострої необхідності вивчення 
динаміки та еволюції української рецепції текстів польських письменників, «яка 
віддзеркалювала перепади ціннісних та ідеологічних орієнтацій української культури 
як виразника аксіологічних переформатувань українського суспільства» (с. 199).

Дисертанка всебічно висвітлила особливості та специфіку рецепції літературного 
твору в іншому національно-культурному середовищі, окреслила класифікації рівнів 
та етапів реалізації рецепції не тільки у працях вітчизняних теоретиків (Р. Гром ’яка, 
М. Зубрицької, М. Ільницького та ін.), а й зарубіжних (К. Хмельовської,



М. Гловінського; Г. Вундберга тощо), обґрунтувала необхідність та виправданість 
звернення до геопоетики в рамках свого дослідження.

Усі чотири розділи завершуються вмотивованими, переконливими висновками, 
які логічно випливають із попередніх спостережень і розмислів дисертантки. 
О. С. Нахлік вправно володіє не лише термінологічним апаратом, а й методикою 
зіставного дослідження, що ускладнюється суспільно-політичними відмінностями 
культурно-мистецьких ареалів, обраних для порівняння. Завдяки цьому поставлені в 
дисертації завдання виконано повністю й осягнута його мета -  «з’ясувати перебіг та 

*■' особливості української рецепції прози знакових польських письменників XX ст.
А. Бобковського, Т. Боровського, Ґ. Ґерлінґа-Ґрудзінського, В. Ґомбровича, 
Т. Конвіцького, Ч. Мілоша та А. Стасюка, яка мала вагомий вплив на творення 
українського антитоталітарного дискурсу, деконструкцію культурної парадигми та на 
дискусії про Центрально-Східну Європу й місце в ній України» (с. 6).

Значення для науки та практики отриманих результатів.
Наукова робота Олесі Нахлік є самостійним і вагомим концептуальним 

дослідженням, що дасть поштовх для нових студій над специфікою рецепції польської 
літератури XX ст. із залученням методів і прийомів геопоетики. Робота новаторська, 
концептуальна, всі її положення добре аргументовані. Результати віддзеркалені у 
понад 20 наукових працях, 3 з яких -  у закордонних виданнях, що індексуються 
наукометричними базами даних.

Висновки, отримані дисертанткою, є суттєвими для розвитку сучасної рецептивної 
естетики, постколоніалізму/посттолітаризму, порівняльного літературознавства. Вони 
можуть бути використані та розвинуті у подальших працях про біографічну польську 
літературу XX ст. у контексті її тісних зв ’язків та перегуків з українською, їх можна 
покласти в основу університетських курсів із рецептивної естетики та історії 

^  зарубіжної літератури, студій з проблем геопоетики та посттолітарної літературної 
історіософії, зрештою вони можуть стати добрим підґрунтям для укладання науково- 
бібліографічних покажчиків перекладів з польської літератури XX ст. і текстів-реакцій 
українських реципієнтів, для написання різнопланових наукових досліджень, та, 
щонайголовніше, стимулюють до подальшої дискусії з окресленої проблематики у 
багатьох напрямках.

Недоліки роботи.
1. Зважаючи на зростання популярності тендерних студій у сучасній науці, при 

вивченні проблеми читацького відгуку (reader-response) варто зосереджувати увагу, окрім 
категорії статі, й на категорії тендеру автора, читача та спільноти, які здійснюють 
декодування певного тексту. Прив’язка дослідником до статі неминуче веде до 

-залучення гетеростатевої норми як однієї із рецептивних моделей, що уже звужує 
проблему трактування «Іншого» й постає однобічним. Система мови певною мірою 
регулюється за допомогою механізму бінарних понять і концептів, наприклад, 
«добро/зло», «життя/смерть», «душа/тіло», «мир/війна», «прекрасне/непрекрасне» 
тощо, про що говорив ще Ж. Дерріда, але подібний підхід невиправданий у часи

^ культурної глобалізації.
2. Тривалий час лише психологи займалися проблемою сприйняття. Аналіз 

цього процесу виключно з позицій згаданої дисципліни не відкривав можливості 
вивчення естетичного впливу на реципієнта, не розкривав еволюції сприймання тощо. 
Тому психологи змушені були втручатись у сферу літературознавства та звертатись до



понять і категорій літератури та естетики. Одночасно у психології художнього 
сприйняття існують сфери, життєво важливі для літературознавця, а саме: вивчення 
естетичних потреб та мотивів читання, тобто стимулів, які спонукають людину взяти 
книгу в руки. Таким чином, у цьому ракурсі дослідження рецепції психологами є 
актуальними та своєчасними, аналіз яких не отримав належної уваги О. С. Нахлік.

3. У підрозділі 3.1., присвяченому рецепції творчості Вітольда Ґомбровича, 
проаналізовано «аргентинський період» письменника як чільний у формуванні його 
поглядів щодо проблеми складної багаторівневої взаємодії категорій «національного- 
європейського-універсального». Вважаємо доцільним у контексті сказаного висвітлення 
питання рецепції творчих здобутків вказаного польського письменника у літературно- 
мистецьких колах цієї країни зокрема, а також на теренах Латинської Америки загалом, 
де європеїзація -  багатовіковій процес придушення національного. Відомо, що
В. Ґомбрович стверджував, що поляк не повинен прийняти «європейськість» як готову 
даність, бо тільки автентичне виокремлення народу, його ідентичності, етнокультурної 
специфіки дасть нагоду не бути поглинутими Європою, а стати активним учасником її 
творення.

4. У роботі трапляються мовно-стилістичні огріхи. Простежуємо невиправдане 
вживання інтернаціоналізмів, які не ввійшли до широкого комунікативного обігу, 
оскільки в українському лексиконі представлені свої лексеми на позначення цих 
понять, наприклад: автаркічний (с. 16) -  відокремлений, оригінальний, специфічний, 
імагінаційний (с. 22) -  образний, уявний тощо. Серед інших стилістичних неточностей 
виділяємо: дальший (краще: подальший), різниця (правильно: відмінність), слід 
(правильно: варто). Скальковану конструкцію «підняти проблему» (с. 26) і похідні 
доцільно замінити на стилістично кращий варіант: порушити питання, порушити 
проблему.

Висновок щодо відповідності дисертації встановленим нормам.
Дисертація Олесі Нахлік відповідає спеціальності 10.01.05 -  порівняльне 

літературознавство, профілю спеціалізованої вченої ради Д 26.001.15, вимогам, які 
встановлені у «Положенні про порядок присудження наукових ступенів і присвоєння 
вченого звання старшого наукового співробітника» (постанова Кабінету М іністрів 
України від 24 липня 2013 р. № 567 ), а також вимогам М ОН, які передбачені для 
кандидатських дисертацій. Її автор Олеся Нахлік заслуговує на присудження 
наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.05 -  
порівняльне літературознавство.
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