
9

серед насиченого творчого темпу життя відомої літе-
ратурознавиці, провідної знавчині теорії літератури, 

фундаторки нових засад дослідження класичної, 
модерної та постмодерної української літерату-

ри, натхненної педагогині, публічної інтелек-
туалки виринають щасливі дати, коли колеги-
науковці, шанувальники численного дослід-
ницького доробку мають нагоду висловити 
слова щирого захоплення талантом науко-
виці, що наділена хистом на рівні інтуїції 
відчувати текст як живий організм. колектив 
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НАН України вітає зі славним ювілеєм члена-
кореспондента НАН України, доктора філоло-

гічних наук, завідувача відділу теорії літератури 
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Тамару Іванівну Гундорову!
Народилася майбутня дослідниця українського літературного слова на Полтавщині у 

с.  климівка карлівського району. Захоплення читанням стало дороговказом вчитися на 
філологічному факультеті відділення української мови і літератури київського державного 
університету імені  Тараса шевченка. обравши шлях науковця, захистила кандидатську та 
докторську дисертації в Інституті літератури ім. Т. Г. шевченка НАН України. 
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Тамара Іванівна переконана в тому, що наука вимагає від своїх подвижників виняткової 
відданості. Успішна вчена, яка невтомною працею і оригінальним думанням здобула висо-
ке визнання серед академічної, творчої, інтелектуальної спільноти України та за її межами, 
вона належить до когорти відкривачів сучасного постколоніального дискурсу в національній 
культурі, що окреслив нові перспективи рефлексій та міжкультурного діалогу. Т. Гундорова 
вперше в українській літературній критиці підняла проблематику дослідження українського 
модернізму. Тісно співпрацюючи з провідними вченими Австралії, Америки, європи, японії, 
дослідниця вловила ідею модерну, що дозволило їй під новим кутом розглянути різні часові 
та текстові феномени. 

сучасний гуманітарний простір збагатився цікавими і цінними монографіями 
Тамари  Іванівни, зокрема такими: «Femina melancholica. стать і культура в гендерній уто-
пії ольги кобилянської» (2002), «Післячорнобильська бібліотека. Український постмо-
дерн» (2005, 2013), «Франко не каменяр. Франко і каменяр» (2006), «кітч і література. 
Травестії» (2008), «Проявлення слова. дискурсія раннього українського модернізму» 
(2009), «Транзитна культура. симптоми постколоніальної травми» (2013). Невтомна модер-
нізаторка академічної україністики, у  своїх культурологічних студіях Тамара Гундорова 
застосовує новаторську аналітику для дослідження складних і, на перший погляд, непоєдну-
ваних явищ культури. 

Вітаємо Тамару Іванівну з ювілеєм, зичимо міцного здоров’я, творчого натхнення, удачі на 
життєвому шляху!

Колектив ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України
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