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В українському духовно-культурному просторі є чимало постатей, які органічно 

асоціюються з конкретним етапом поступу нації: чи то з часом боротьби, чи то з періодом 

національного піднесення, чи то з добою пошуків та утверджень. Проте є й особистості, 

які символізують розвиток, втілюють енергетику еволюції чи деградації епох, 

репрезентують внутрішню динаміку змін, що відбулися у суспільстві загалом та у 

свідомості національної еліти зокрема. До таких належить і Микола Бажан – 

багатогранний талант, який і долею, і громадською та науковою діяльністю, і 

літературною творчістю обійняв увесь простір, усю низку складних періодів ХХ століття, 

рельєфно і масштабно виразив філософію та еволюцію цінностей тих епох, у які 

вмістилося його тривале й внутрішньо напружене життя. Очевидно, саме тому постать 

М.Бажана є об’єктом постійного зацікавлення сучасних істориків (напр., Теличко А.М. 

Громадсько-політична та науково-організаційна діяльність Миколи Бажана: Автореф. дис. 

… к. і. н. – К., 2009. – 17 с.), редакторів (напр., Черниш Н.І. Академік Микола Бажан. 

Редактор. Видавець. Енциклопедист. – К.: Всеукраїнське не спеціалізоване видавництво 

«Українська енциклопедія» імені М. П. Бажана, 2012. – 309 с.), журналістів (наприклад: 

С.Цалик, П.Селігей. Без канонів, або Про що змовчали біографи Миколи Бажана (з 

майбутньої книги РОЛІТ і його славетні мешканці) // Дзеркало тижня, 01.10.2004 

http://gazeta.dt.ua/SOCIETY/bez_kanoniv,_abo_pro_scho_zmovchali_biografi_mikoli_bazhana

_z_maybutnoyi_knigi_rolit_i_yogo_slavetni.html) і, безперечно, – літературознавців (перелік 

їхніх праць досить повно представлено у рецензованій дипломній роботі на С.118-127). 

Таке зацікавлення тішить, оскільки принципово важливо не втратити надбань 

української культури ХХ століття, а для цього варто говорити не лише про діяльність тих 

митців, письменників, науковців, доля яких у роки соціальних і національних репресій 

склалася трагічно, але й тих, чиє життя зовні виглядало доволі щасливим та успішним, 

проте насправді їхня громадянська і творча доля була не лише драматичною, але й з 

болісними незагоєними зламами. Власне, аналізові таких зламів (чи то ,,ламанням”) 

Бажана-поета і присвячена основна частина дослідження Г.Бабак (див. Розділ 3 ,,Аналіз 

текстів Миколи Бажана 1927 – 1932 рр. ,,Стадія ламання”” (С. 60-96)) , актуальність якого 

незаперечна, оскільки штампи радянського літературознавства не дозволяли, а сучасні 

дослідники, чи не наважуються, чи ще не дійшли до дражливого і складного аспекту 

аналізу творчості М.Бажана в контексті стосунків двох ,,різноаспектних художньо-

естетичних систем” – авангарду та соцреалізму. Повністю підтримую думку дипломниці 

про те, що задекларована тема має перспективу теоретичних студій у ширшому плані, 

оскільки надає можливість ,,говорити про художньо-естетичну еволюцію митця й 

художньо-стильові та філософсько-естетичні особливості упроблемнених дискурсів – 

авангардного та соцреалістичного” (C.117). Додам, що ця тема і сама дипломна робота 

мають також і важливе практичне значення для популяризації цікавих, але мало відомих 

українцям творів Бажана-авангардиста з рисами ,,футуризму, експресіонізму, бароко, 

романтизму ,,а ля Гофман”, символізму та конструктивізму” (С.113). 

Варто відзначити, що дипломна робота Г.Бабак дуже добре структурована і 

змістовно повна та струнка, що дало змогу дослідниці глибоко, логічно, точно й 

http://gazeta.dt.ua/SOCIETY/bez_kanoniv,_abo_pro_scho_zmovchali_biografi_mikoli_bazhana_z_maybutnoyi_knigi_rolit_i_yogo_slavetni.html
http://gazeta.dt.ua/SOCIETY/bez_kanoniv,_abo_pro_scho_zmovchali_biografi_mikoli_bazhana_z_maybutnoyi_knigi_rolit_i_yogo_slavetni.html


обґрунтовано показати творчі пошуки особистості й митця на тлі історичних подій та 

світового мистецького процесу, детально проаналізувати взаємозв’язок ,,зовнішні 

обставини – внутрішній світ письменника” і рефлексії цього зв’язку в поезіях. Плавні й 

умотивовані переходи від одного блоку інформації до іншого, вичерпний опис понять та 

реалій, відмінне послуговування термінологічним апаратом, влучне цитування 

теоретичних праць та виразне ілюстрування сказаного прикладами з поезій і з 

відсиланням до певних алюзій, особиста думка авторки, сформована на тлі загальної 

широкої ерудиції та доброго знання творчості не лише досліджуваного автора, а й загалом 

світової та української літератури і мистецтва, добірне українське мовлення, грамотний і 

бездоганний в технічному плані текст сприяють легкому читанню дипломної роботи і 

повному розумінню викладеної в ній інформації. Вичерпність інформації, вміння 

працювати з науковою літературою, правильно вибрані методи (,,культурно-історичний та 

культурно-типологічний… з елементами формального та структурного” (С.10)), 

об’єктивний детальний аналіз і відповідні висновки, що випливають з нього, засвідчують 

хист Галини Бабак до наукових досліджень, які раджу їй продовжувати. 

      

   

Вважаю, що дипломна робота Галини Бабак ,,Еволюція творчості Миколи Бажана: 

від авангарду до соцреалізму (на прикладі авторських текстів 20-30 років ХХ століття)” є 

глибоким самостійним науковим дослідженням, яке повністю відповідає вимогам до робіт 

такого типу і є вагомим внеском у розвиток українського літературознавства. Рекомендую 

роботу до захисту і пропоную оцінити її на ,,відмінно” (diplomovou práci  Galyny Babak 

Evoluce tvorby Mykoly Bažana: od avantgardy k socialistickému realismu (na příkladě 

autorských textů 20.-30. let 20. století) doporučuji k obhajobě a hodnotím klasifikačním stupněm 

výborně). 
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