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Від 
укладача 

Біобібліографічний покажчик укладено до 70-річчя від дня народжен-
ня Д. C. Наливайка — відомого вченого, літературознавця, члена-корес-
пондента Національної академії наук України, автора і відповідального 
редактора багатьох наукових праць, професора Національного універси
тету "Києво-Могилянська академія". Ця робота є спробою ознайомити за-
цікавленого читача з основними віхами життєвого та творчого шляху Д. C. На
ливайка, широким діапазоном його наукових інтересів. 

До покажчика увійшли як опубліковані, так і неопубліковані праці 
вченого, разом вони і складають розділ "Праці Д. C. Наливайка". Мате
ріали у підрозділах "Опубліковані праці" та "Неопубліковані праці. 
З особистого архіву Д. C. Наливайка "розташовані за хронологічним прин-
ципом. 

У першому підрозділі подано інформацію про монографічні видання, 
наукові статті, матеріали доповідей на з'їздах, симпозіумах; видання інозе-
мними мовами. В межах року вони розташовані в такій послідовності: окремі 
видання, а далі праці за загальною абеткою назв. Праці, в яких Д. C. Нали
вайко був укладачем, упорядником, рецензентом, редактором, до яких пи
сав передмови або післямови подаються у кінці алфавіту праць з відповід-
ними помітками: Уклад., Упоряд., Рец., Рец. на кн. (якщо автор є рецензен-
том даного видання), Ред., Пер., Передм., Післям. Якщо передмова або ре-
цензія не мають заголовка, натомість у квадратних дужках зазначено 
відповідно:[Передмова] або [Рецензія]. Дві праці Дмитра Сергійовича під-
писані псевдонімами Дмитро Іваненко та Дмитро Петренко, ці підписи по-
дано в бібліографічних записах в області приміток (№ 77, 79). 

Другий підрозділ репрезентує неопублікові праці вченого, до кожної 
роботи подано коротке пояснення. Ці праці є важливою частиною твор
чої спадщини Дмитра Сергійовича, і сподіваємося, що вони увійдуть до 
наступного покажчика його праць. 

Більшість публікацій, що увійшли до покажчика, описані de visu, не 
переглянуті de visu матеріали позначені астериском. 

Відбір матеріалу закінчено у жовтні 1999 p. 
Бібліографічний опис та скорочення слів здійснено у відповідності з 

Державними стандартами України. Опис матеріалів проводився за пра
вилами сучасного українського правопису. 

Довідковий апарат складається із: Від укладача ", "Вступної статті 
K. A. Шахової", "Основні дати життя і діяльності Дмитра Сергійовича На
ливайка " та іменного покажчика. 

Видання розраховане на науковців, викладачів, студентів, всіх, хто дослі-
джує історію та сучасний стан української та європейської літератур. 
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Дмитрові Сергійовичу 
НАЛИВАЙКУ — 70 

Дмитрові Сергійовичу Наливайку виповнилося 70 років. Для філолога-лі-
тературознавця це вік наукової зрілості, вченої мудрості і розквіту. У різних 
людських професіях вершинні досягнення припадають на різний вік. Кажуть, 
що у фізиків-теоретиків це десь 35 років, так само і балерини мають право у 
цьому віці йти на заслужений відпочинок. A ось художники не втрачають та
ланту і майстерності навіть у дуже похилому віці, як 90-річний Тиціан або вісім
десятирічний Мікеланджело. Нам, філологам, пощастило. Ми належимо до 
наукових і педагогічних довгожителів, звичайно, якщо ми трудоголіки, захопле
ні своєю працею. A саме таким є Дмитро Сергійович. Можна довго перелічу
вати звання і титули, якими відзначена його плідна наукова діяльність. Він і 
член-кореспондент Національної академії наук України, і лауреат високої та 
почесної Шевченківської премії, і професор. Усе це ювіляр заробив плідною і 
невтомною працею. Але мені здається, що високе визнання — це, так би мовити, 
побічний "продукт" його діяльності. A головне для нього — сама творчість — 
захоплена, щоденна, заняття улюбленою наукою. Саме тому Дмитро Сергійо
вич не дуже встигав на адміністративній ниві, хоча, звичайно, міг би займати 
високі посади на різних щаблях ієрархічної драбини. Ta це — не його. Його — 
це стіл з чистим аркушем паперу, стосиками книжок, рукописами. Можливість 
зануритися у такий гарний, захоплюючий, сповнений таємниць світ красного 
письменства та історії, і не лише історії літератури. Певно, колись у молоді 
роки Дмитро Сергійович не випадково обрав героєм своєї кандидатської дисер-
тації великого французького прозаїка Анатоля Франса — цього найбільшого 
книжника та ерудита серед новітніх письменників. Наливайкові, з його прегар
ною козацькою зовнішністю та прізвищем, яке пробуджує стільки історичних 
асоціацій, за складом характеру і творчим покликанням не міг не імпонувати 
улюблений герой Франса — пан Бержере, закоханий у науку книголюб, який 
тримає в руці не гостру шаблю, а гостре перо. 

Ta в нашу добу енциклопедично освічений вчений не може зануритись у 
світ чистої наукової творчості, життя з усіма його катаклізмами все одно наздо
жене його, втягне у свій вир. Творчий шлях Дмитра Сергійовича не був устеле
ний трояндами. Далеко не всі його праці могли вийти друком тоді, коли були 
створені, навіть уже готовий набір розсипали за наказом верхів, як це сталося з 
великою книгою на 550 сторінок "Українсько-західноєвропейські зв'язки XVI— 
XVII ст." 1975 p., або з дослідженням "З історії літературних зв'язків XIX сто
ліття" 1973 року, яке було знято з набору у двох видавництвах. I сталося це не 
через наукову недосконалість чи сумнівність цих досліджень. Знаючи фахову 
обізнаність, сумлінність і талант дослідника, ніхто такого припустити не може. 
«Провиною» автора була його наукова чесність, бажання писатй правду, а не 
підлещуватись під кон'юнктуру. 

Ha щастя, часи змінилися, і книжки на улюблені, вистраждані теми змогли 
вийти у світ. Такими темами слід насамперед назвати: українські літературні 
та культурні зв'язки із Західною Європою від доби Ренесансу і до XIX сторіччя, 
відтворення Запорозької Січі у західноєвропейських літературних пам'ятках, 
українська література в системі літератур світу і як узагальнення багаторічної 
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праці над цією та спорідненою тематикою — рецепція України в Західній Європі 
XI—XVIII століття. За працю на означену тему — "Очима Заходу" (1998), вчений 
був удостоєний Національної премії ім. T. Г. Шевченка 1998 року. До цих, тепер 
вже широко відомих праць, монументальних за часовими межами, кількістю 
введених до наукового обігу імен і фактів, новаторськими за творчим осмислен
ням та узагальненням віднайденого і відкритого матеріалу, можна долучити де
сятки менших статей, виступів на конференціях чи дискусіях, які, немов зірки, 
оточують центральні роботи, створюючи справжні проблемно-тематичні сузі
р'я. Для того, щоб працювати саме в такому історико-теоретичному жанрі літе
ратурознавства, треба мати особливі, специфічні таланти і здібності. Треба мати 
блискучу пам'ять, універсальні знання всієї спеціальності, неймовірну праце
здатність і працелюбність, володіти багатьма мовами, любити й знати історію і 
культуру своєї країни, її народ. Усім цим щедро наділений Дмитро Сергійович 
Наливайко. Це дало йому наснагу, волю і впертість виконати самому таке за
вдання, яке під силу лише цілому колективу науковців. 

Природно, що такій обізнаній у своїй науковій галузі людині захотілося 
теоретично осмислити величезний зібраний матеріал. Так народився задум двох 
томів: "Мистецтво: напрями, течії, стилі", які вийшли у видавництві "Мисте
цтво" у 1981 і 1985 роках і стали основою докторської дисертації автора. Вони — 
найповніше з того, що було в Україні, та й не тільки в Україні видано з цієї 
проблематики. Можу з власного досвіду твердити, що вони дуже корисні для 
всіх теоретиків літератури, для вузівських викладачів, що висвітлюють цей пре
дмет. 

Дмитро Сергійович один з небагатьох в Україні знавців літератури (від 
Данте й до нашого часу), котрий пише про найбільших митців Італії. Це можна 
сказати і про літературу Франції, якій він присвятив багато праць. A ще й німе
цька література від Гете і до майстрів 20 ст.! Найкрупнішими працями в царині 
літератури Франції та Англії, які забрали багато місяців і років життя дослідни-
ка, були підготовка, редагування, написання численних передмов та післямов, 
коментування першого в Україні повного видання творів Вільяма Шекспіра і, 
на жаль, ще незавершеного зібрання творів Оноре де Бальзака (вийшло п'ять 
томів з шести). 

A ще підготовка вузівських і шкільних програм із зарубіжної літератури, 
написання посібників та підручників, зокрема з зарубіжної літератури доби ро
мантизму, якими користуються вузи і школи України. 

Можна ще багато писати про наукові праці Дмитра Сергійовича, його ме
тодичний доробок. Ta цьому присвячена дана бібліографія всього ним зробле
ного. 

He можна не згадати викладацької діяльності ювіляра, що нею він займає
ться майже все своє наукове і творче життя. Він навчив тисячі студентів і бага
тьох молодих науковців любити і знати літературу, її творців, її теорію. Навчив 
не в останню чергу власним прикладом лицаря літературознавства. 

Ці панегіричні рядки на честь ювілею видатного українського вченого 
писати легко, бо все це правда, а не гучні й нещирі слова. Треба лише взяти до 
рук його книги і статті, щоб у цьому переконатися. Ha початку йшлося про 
плідну наукову зрілість філологів. Дмитро Сергійович досяг високої вершини у 
своїй творчості, з неїдалеко і широко видно, відкриваються нові обрії. Ювіляр 
у русі, в праці, хай йому щастить творити ще довго і плідно. 

Kipa Шахова, 
доктор філологічних наук, 

професор Національного 
університету ім. T. Г. Шевченка 
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Дмитро Сергійович 
НАЛИВАЙКО: 

основні дати життя та діяльності 

6 листопада 1929 p.— народився в с.м.т. Понорниця, нині Коропського райо
ну Чернігівської обл. 

1949—1953 pp.— навчання у Сумському державному педагогічному інституті 
на історико-філологічному факультеті 

1955—1954 pp.— вчитель історії, російської мови та літератури у середній 
школі Скала-Подільського району Тернопільської обл. 

1954—1957 pp.— аспірант кафедри зарубіжної літератури Ленінградського 
державного педагогічного інституту ім. O. I. Герцена. 

1960 p.— захист кандидатської дисертації на тему: "Французька революція 
1789—1794 pp. y творчості Анатоля Франса". 

1957—1971 pp. — старший викладач, доцент кафедри російської та зарубіж
ної літератур Ніжинського державного педінституту ім. M. B. Гоголя. 

1971—1982 pp.— доцент кафедри російської і зарубіжної літератур Київського 
державного педагогічного інституту ім. M. Драгоманова. 

1982—1994 pp.— доцент кафедри російської і зарубіжної літератур Київського 
державного університету ім. T. Г. Шевченка. 

1987 p.— захист докторської дисертації в Московському університеті на тему: 
"Теоретична історія реалізму в європейських літературах". 

1987 p.— головний науковий співробітник інституту літератури ім. T. Г. Шев
ченка HAH України. 

1991 p.— професор кафедри російської і зарубіжної літератур Київського дер
жавного університету ім. T. Г. Шевченка. 

З 1992 p.— член-кореспондент HAH України. 

З 1992 p.— професор Національного університету "Києво-Могилянська ака-
демія" (1994—1997 pp.— завідувач кафедри компаративістики, з 1998.— 
проф. кафедри філології). 

1998 p.— присуджено Державну премію України ім. T. Г. Шевченка за моно
графію "Очима Заходу. Рецепція України в Західній Європі XI— 
ХVIII століть". 

6 





























Зміст 

Від укладача 3 

Дмитрові Сергійовичу НАЛИВАЙКУ — 70 4 

Дмитро Сергійович Наливайко: 

основні дати життя та діяльності 6 

Опубліковані праці Д. C. НАЛИВАЙКА 7 

Неопубліковані праці: Особистий архів Д. C. НАЛИВАЙКА.... 18 

Іменний покажчик 19 

Наукове видання 

ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ НАЛИВАЙКО 

Біобібліографічний покажчик 

Серія "Вчені НаУКМА" 

B оформленні використано екслібрис 
роботи Івана Кислача 

Художнє оформлення 

H. B. М'ясковської, O. B. Остапова 
Верстка Ю. B. Копаня 

Коректор B. Й. Соловйова 
Друк JI. K. Сем'янівської 

Палітурні роботи виконали: 
Г. I. Семенюк, Л. Г. Усиченко, 
O. M. Ганнисик, Я. П. Намака 

Підписано до друку 20.12.99 p. Формат 60x84/16. 
Папір офсетн. № 1. Друк офсетний. 

Умовн.-друк. арк. 1,16. Облік.-вид. арк.1,24. 
Наклад 200 прим. Зам. 9-260. 

Видавничий дім "KM Academia" 
Друкарня НаУКМА 

Адреса видавництва та друкарні: 
04070, Київ-70, вул. Сковороди, 2. 

Тел.: (044) 416-60-92 
E-mail: kopa@alex-ua.com 

http:\\www.alex-ua.com\~kopa\ 

mailto:kopa@alex-ua.com
http://www.alex-ua.com/~kopa/

