
ВІДГУК
офіційного опонента на дисертацію Я.Ю.Вельможко “Щоденнику 

Олеся Гончара: проблематика, образ автора, стиль”, представлену на 

здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю

10,01.0і -українська література

Актуальність теми дослідження Я.Вельможко не викликає сумніву. 

“Щоденники” О.Гончара вивчені лише в окремих аспектах, цей жанр в 

сучасному українському літературознавстві взагалі досліджений порівняно 

слабко. Тим часом він є одним із тих “проміжних” мистецьких явищ, які є 

найбільш інформативними щодо образу автора, психології творчості й 

історичних документів літературного процесу. “Я беруся стверджувати, — 

писав і 1І.О.Сент-Бев, -  що. перечитуючи старі газети й критичні статті, які 

мали найбільший успіх свого часу, ми завжди виявляємо в них надрукованою 

лише половину7 статті: друга половина залишилася записаною тільки в 

головах читачів. Уявіть собі надруковану сторінку, яку ми читаємо лише з 

лицевого боку; текст на звороті зник, вона чиста, і цей зворот, який 

доповнює сторінку, є ніщо інше, як умонастрій тогочасної публіки, внесок, у 

якому немала частка і розуму, й активності. Ось цей-бо умонастрій -  якщо 

тільки ми хочемо судити за справедливістю -  нам і належить відновити 

нині...” Адекватно відтворити обриси літературного процесу певної епохи 

неможливо без “звороту аркуша”, прочитати який можна, вивчаючи не лише 

творчість письменників, а й факти їхньої біографії, організаційної діяльності 

тощо. Щоденники в цьому сенсі є одним із найважливіших жанрів, що 

виводить автора на безпосередньо авансцену літературного процесу. Тим-то 

нотатки помітних митців є самоцінним літературним жанром, який упродовж 

останніх десятиліть набув значного літературознавчого дискурсу. 

“Щоденники” О.Гончара стали явищем в українському літературному 

процесі, репрезентувавши не лише згаданий Сент-Бевом “зворот аркуша”, а й 

приховані зазвичай особливості творчої індивідуальності в її
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самопрезентації. Щоденникові записи письменника за чверть століття по 

їхньому виданню вже здобули досить глибоку літературознавчу оцінку, 

проте до вичерпного наукового осмислення цього масштабного явища ще 

далеко, Дослідження Я.Вельможко є успішною спробою комплексного 

аналізу, своєрідного і багато в чому новаторського трактування 

щоденникового наративу О.Гончара.

Я.Вельможко демонструє вміння самостійно й на доброму науковому 

рівні інтерпретувати складні літературні явища, формулювати доказові 

узагальнення, володіння літературно-критичним і теоретичним матеріалом, 

сучасними методологічними підходами до аналізу та інтерпретації 

літературного тексту. Можна без перебільшення сказати, що дисертація 

Я.Вельможко -  оригінальне дослідження важливої історико-літературної 

проблеми, яке містить ряд текстуальних спостережень і узагальнень, цінних 

для вивчення різних аспектів жанрової і поетичної своєрідності 

“Щоденників" Олеся Гончара.

Робота написана фаховито, стилістично вправно, має чітко продуману’ 

композицію, добре опрацьований список літератури (269 позицій). 

Дисертація складається зі вступу, трьох розділів і висновків, її загальний 

обсяг -  218 сторінок, з них 192 сторінки основного тексту.

У вступі дотримано основних дисертаційних вимог: окреслено 

актуальність теми, стисло й вичерпно оглянуто стан вивченості творчості 

О.Гончара, зокрема його “Щоденників”, сформульовано основні цілі й 

завдання, практичну цінність, наукову новизну дослідження, обґрунтовано 

методологічні засади.

У першому розділі -  “Літературний і генологічний контексти 

щоденшжової спадщини О. Гончара” -  розглянуті деякі теоретичні проблеми 

жанрових координат щоденників, еволюції жанру в українській літературі 

XX століття, а також особливості сучасного етапу гончарознавства і 

жанровій дифузії прози й публіцистики 1940-60-х років, яка позначилася на 

“Щоденниках” О.Гончара. Цікавим і в цілому продуктивним є залучення 

європейського літературного контексту, зокрема повоєнного італійського
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неореалізму' (параграф 1.1). Спершу ця паралель видалася дещо штучного, 

проте через неї авторка виходить на концепт “ліричного документа'’, 

оригінально пояснюючи через нього чимало жанрово-стильових 

особливостей щоденникової (і не лише щоденникової) української повоєнної 

прози, зокрема взаємну дифузію публіцистичних і прозових жанрів.

Багато уваги в розділі присвячено характеристиці пострадянського 

гончарознавства. Авторка зосереджується переважно на 1990-х роках, 

мотивуючи це тим, що саме тоді відбулися радикальні зміни у трактуванні 

творчості письменника, зокрема, непоодинокі активні спроби “деканонізації” 

постаті О.Гончара.

Цікавою в розділі є теза Я.Вельможко: “ ...Мемуари мають принципову 

жанрову відмінність від щоденників за концепцією адресата. По-перше, 

якщо мемуарна проза створюється “для читача”, то щоденники за 

визначенням є суто приватними нотатками, записками “для себе”. По-друте, 

щоденники доволі рідко містять спогади, їхній основний жанровий сенс -  

фіксування злободенних подій і думок. Через те ми дотримуємося думки, що 

щоденник, маючи досить багато “точок дотику” з іншими художньо- 

публіцистичними жанрами, все ж виявляє виразну окремішніеть, 

самостійність” (с. 48).

Я.Вельможко вводить “Щоденники” О.Гончара в доволі 

репрезентативний контекст, зіставляючи нотатки письменника з 

аналогічними творами В. Винниченка, О. Довженка, А. Любченка. На основі 

порівняльного аналізу їхніх щоденникових записів дослідниця пропонує 

свою типологію творчих особистостей: конкордистську, героїчну, 

ресентиментну, екзистенційну, відносячи О.Гончара до останнього типу. Ця 

теза розгорнута в дисертації на матеріалі текстуального аналізу щоденників 

О.Гончара і Ж.-П. Сартра, а також у спеціальному параграфі другого розділу 

(2.2. Рефлекси екзистенціальної свідомості).

Другий розділ має назву “Біографія письменника як культурно- 

естетична проблема, біографізм “Щоденників” О. Гончара”. У ньому авторка 

розмежовує значення понять біографії та щоденника і характеризує процес



становлення біографічної свідомості та предметної фактури біографії 

О.Гончара (параграф 2.1), вбачаючи магістраллю творчого самоусвідомлення 

письменника еволюцію в напрямку до екзистенціалізму.

Біографічною “точкою відліку” щоденникових записів О.Гончара 

дисертантка слушно вважає другу світову війну, а одним із ключових 

концептів -  спогад про дитинство. Саме він, па думку авторки, ділить текст 

''Щоденників"' на рефлектуючий та цілісний. Між цими сегментами 

відбувається постійний діалог, а спогад про дитинство виступає 

передумовою концептуальної єдності тексту.

У згаданому вже параграфі 2.2 Я.Всльможко на матеріалі широкого 

текстуального аналізу “Щоденників” доводить наявність у художній 

саморефлексії О.Гончара виразних екзистенціальних мотивів. Письменник 

шукає і знаходить духовну опору в собі, що типологічно суголосно з 

концепцією Сартра “в-собі (буття)” (“Буття і ніщо”, 1943). Напрям цього 

пошуку визначає віра в Бога. На думку Я.Вельможко, письменник зробив 

очевидним факт віри, продемонстрував, наскільки глибоко закорінена 

релігійна свідомість у психологію українського народу. Специфіку її в 

щоденниках О.Гончара авторка не без підстав вбачає в тому, що віра 

наповнилась новим екзистенційним змістом, дотичним до європейського 

культурного досвіду.

Третій розділ рукопису -  “Презентація образу автора у “Щоденниках” 

О.Гончара, особливості творчої саморефлексії письменника”. Він 

складається з чотирьох параграфів, у яких авторка на матеріалі текстуального 

аналізу характеризує істотні особливості виявлення творчої індивідуальності 

О.Гончара у його “і Поденниках”.

У параграфі 3.1 обґрунтовується ключова роль світоглядних 

метаобразів у загальній структурі образності “Щоденників”. Вони, на думку 

авторки, виникають на перетині абстрактної і поетологічної образності, 

визначаючи загальну тональність значних періодів щоденникової творчості й 

розгортаючись у розгалужену систему менш масштабних образів. У 

параграфі проаналізовані концепти “юнацького масксималізму”, “Празької
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весни'” і “відлиги”, фронтового героїзму, світобудови (“мироздания”), 

“собору”, “держави-корабля” та Ін. Саме в них виявляються світоглядні 

засади авторської самоирезентадії і виявляються характерні особливості 

саморефлексії письменника.

Параграф 3.2 присвячений характеристиці презентації творчої інтенції 

у “Щоденниках”. На базі широкого текстуального аналізу різних форм 

виявлення інтенцій авторка доходить висновку, що зафіксовані у 

“Щоденнику” творчі наміри письменника підлягають класифікації -  і 

пропонує доволі цікаву типологію. В її основу покладено критерій повноти 

реалізації: деякі інтенції, окреслюючись у “Щоденниках”, набувають згодом 

повного образного втілення в художніх творах, інші — так і залишаються 

нереалізованими задумами, а ще один тип належить до суто щоденникових 

інтенцій, котрі не потребують розгортання.

Окремий параграф присвячений проблемам мови у "Щоденниках”

О.Гончара (3.3. Проблема української мови і специфічність мовної 

самоідентифікації автора у “Щоденниках” О. Гончара). Авторка доводить, 

що проблема мови завжди була однією з найболючіших у творчості й 

громадській діяльності письменника, відобразившись у щоденниках цілим 

масивом різнопланових спостережень і узагальнень.

У параграфі 3.4 простежено еволюцію поглядів О.Гончара на 

літературу і мистецтво, зафіксовану- в “Щоденниках”. Авторка трактує їх як 

один із головних смислових масивів нотаток письменника, виокремлюючи 

кілька етапів їхньої еволюції (1940—50-ті, 60-80-ті, 90-ті). На матеріалі 

текстуального аналізу розглянуто значні зміни, зростання масштабів 

осмислення літературно-мистецьких проблем упродовж кожного періоду, 

схарактеризовано особливості кожного з них.

У висновках дисертації стисло сформульовані основні підсумки 

проведеного дослідження. Авторка цілком переконливо твердить, що за 

своїм образним багатством, природною невимушеністю і цілісністю 

“Щоденники” О.Гончара мають власну7 художню значущість. Воші 

безсумнівно є значним явищем в історії української літератури.



Зауваження.

1. При читанні дисертації часом виникає враження дежавю: згадуються 

доволі давні інтонації, літературознавчі стереотипи і часів соцреалізму, і його 

активного розвінчання. Мабуть, це враження суб’єктивне, бо пов’язане 

передусім із моїм власним негативним досвідом, проте виникає воно не на 

порожньому місці. Авторці не вдалося подолати інтенції виправдати 

О.Гончара -  і це закономірно з огляду на недавні гострі дискусії з цього 

приводу. Та чи потребує сьогодні творчість цього письменника ідеологічних 

акцентів — хтозна. Мені, скажімо, видалось занадто розлогим заглиблення в 

дискусії політично-літературного змісту в першому розділі, та й у всьому 

тексті дослідження виразно вчуваються певні анахронічні ноти, виправдані 

10-20 років тому, але вже неактуальні сьогодні.

2. Певні застереження викликає структура дослідження, деяка 

диспропорційність композиції передусім першого розділу. У ньому забагато 

уваги приділено аналізові рецепції творчості О.Гончара в ідеологічному 

контексті, дещо довільним видається залученням до порівняльного аналізу 

щоденників В.Винниченка, А.Любченка, О.Довженка —і Ж.-П.Сартра.

3. Авторка значну увагу приділяє загалом переконливому доведенню 

еволюції авторської свідомості О.Гончара в напрямку до екзистенціалізму, 

після чого, як мені здається, доцільним був би аналіз ключових 

екзистенціалів, репрезентованих у “Щоденниках”. Я.Вельможко обмежилася 

лише влучним і цікавим спостереженням над релігійним аспектом світогляду 

письменника в параграфі 2.2, проте вміщений у третьому розділі (параграф 

3.1) текстуальний аналіз метаобразів “Щоденників” чомусь не пов'язала з 

екзистенціалізмом, хоча вони, по суті, і є образною експлікацією 

філософських екзистенціалів О.Гончара.

4. Можна пошкодувати, що Я.Вельможко не розгорнула свіже і 

перспективне спостереження над жанровою природою щоденника. Авторка 

обмежилася лише стислою тезою про концепцію адресата як аргумент 

вирізнення щоденника в окремий від мемуарної прози жанровий масив, тоді 

як багато хто з сучасних дослідників схильний відносити щоденники до

б



мемуарної публіцистики. Несподівано точне спостереження Я.Вельможко, на 

жаль, не було розвинуте. Кажучи так, я цілком свідомий того, що порушена 

проблема належить не історії, а теорії літератури, проте хотілось би 

побажати Я.Вельможко не забувати про цей виграшний момент дослідження 

і розвинути його в подальшій науковій роботі.

Висловлені зауваження не знижують загального високого рівня 

дисертації. Основні положення дослідження оприлюднені в публікаціях у 

фахових виданнях України, апробовані в обговореннях тексту дисертації, на 

міжнародних та всеукраїнських конференціях; дисертація має очевидне 

практичне значення, коли говорити про викладання історії української 

літератури в школі й у вишах. Автореферат достеменно відбиває зміст 

дисертації.

Отже, дисертація Я.Ю.Вельможко “Щоденники Олеся Гончара, 

проблематика, образ автора, стиль'’ є самостійнім завершеним дослідженням 

актуальної літературознавчої проблеми, виконаним на належному фаховому7 

рівні. Текст роботи відповідає вимогам “Порядку присудження наукових 

ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника”, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 року 

№ 567, і дає підстави для присудження авторці пошукуваного наукового 

ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.01 -  українська 

література.

Офіційний опонент -  
науковий співробітник 
Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка 
НАН України,
кандидат філологічних наук А.Є.Кравченко


