
ВІДГУК
офіційного опонента, доктора філологічних наук, професора, 

члена-кореспондента НАМ України,
директора ДУ «Інститут Івана Франка НАН України»

Євгена Казимировича Нахліка
на дисертацію Мадлени Едуардівни Шульгун 
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(Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

16 березня 2018 р.)

Перше, що кидається у вічі під час ознайомлення з дисертацією 
Мадлени Едуардівни Шульгун, -  це ретельно й грунтовно виписана 
теоретично-літературна картина метажанру подорожі як такого (в першому 
розділі «Подорож у теоретичному та історико-літературному аспектах 
дослідження: особливості наукової рецепції»). Завдяки уважному і 
вдумливому прочитанню самих творів та осмисленню відповідних наукових 
праць дисертантка запропонувала продуктивне робоче визначення подорожі 
(с. 43 дисертації, дещо сконденсоване й вишліфуване на с. 8 автореферату), 
яке, щоправда, як на визначення досить розлоге, докладне, описове, проте в 
ньому влучно схоплено сутнісні параметри метажанру подорожі. Наукова 
новизна й теоретично-літературне значення поданої до захисту роботи 
полягає в тому, що в ній уперше системно на широкому матеріалі декількох 
національних літератур і численних творів розглянуто текст подорожі як 
метажанр.

Друге, що буквально вражає, -  це оте розмаїття досліджуваних авторів 
різних національних літератур і багатство залучених до безпосереднього 
розгляду творів різними мовами. Ці твори, що належать до метажанру 
подорожі, поділяються на три жанрові групи: 1) так звані тревелоги, 2) 
романи й повісті, у яких сюжетний стрижень утворює подорож, а 
центральним стає образ мандрівника, 3) п ’єси-подорожі. Одразу зазначу, що 
англійський термін travelogue (розповідь про подорож з реакцією на 
побачене) російською мовою передається лише як травелог (відповідно до 
звичної в російській мові буквальної транслітерації), а в українській -  то як 
травелог (під впливом російської), то як тревелог (наближено до англійської
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вимови). Гадаю, в українській мові варто усталити форму не за російською 
традицією, а за англійською вимовою -  тревелог, тому надалі 
користуватимусь саме цієї формою.

Отож об’єктом дослідження у дисертації Мадлени Шульгун є тревелоги 
українських письменників Юрія Андруховича, Артема Чапая, 
російськомовного автора з України Віктора Щербакова, польських 
письменників Анджея Стасюка й Ольги Токарчук, американських прозаїків 
російського походження Олександра Геніса й Петра Вайля, американської 
письменниці Елізабет Гілберт, німецького автора Вольфганга Бюшера, 
російських письменників Михайла Гіголашвілі, Василя Голованова, Дмитра 
Данилова (в авторефераті в переліку авторів і текстів об’єкта дослідження на 
с. З помилково зазначено, мабуть, через описку: Сергія Данилова 
«Спостереження міста», замість Дмитра Данилова «Описание города», або, в 
українському перекладі, «Опис міста»), Андрія Балдіна, Анни Ільїнської, 
Ольги Сєдакової, Володимира Березіна, Олександра Ілічевського, Ірини 
Богатирьової, німецького прозаїка російського походження Фрідріха 
Горенштейна; романи й повісті із сюжетом подорожі французьких 
письменників Мішеля Уельбека, Патріка Модіано й Еріка Еманюеля Шмітта, 
українського автора Максима Кідрука, російськомовної ізраїльської 
письменниці Юлії Вінер, російських письменників Петра Алешковського, 
Наталії Ключаревої та ін.; п’єси-подорожі російської авторки Марії 
Арбатової, українських письменників Олександра Ірванця (в авторефераті на 
с. З описка: Іздрика) й Олександра Вітра. В авторефераті згадано ще й 
«Листи з Екватора» (2016) української авторки Анни Яременко, які мають 
«ознаки повернення давньої авторитетної форми місіонерської подорожі» 
(с- 21 ).

Отже, загалом три десятки авторів сімох літератур (української, 
російської, польської, американської, німецької, французької, ізраїльської), 
майже 30 тревелогів, з десяток романів і повістей, три п ’єси, назагал понад 40 
творів. При цьому твори українською та російською мовами використано в 
оригіналі, німецькою та англійською -  в оригіналі або українських чи 
російських перекладах, інші -  лише в російських та українських перекладах.

З приводу того, що в підрозділі 4.3. -  «Соціокультурні феномени 
перехідного часу: модель нового Улісса» осмислюється опрацювання теми 
біженців крізь призму образів «свого» й «чужого», умовних «Сходу» й 
«Заходу» в романі Е. Е. Шмітта «Улісс із Багдада», принагідно зазначу, що в 
сучасного українського письменника Івана Лучука є роман «Уліссея» (Львів : 
Класика, 2000. -  136 с.) з алюзією до того самого гомерівського персонажа,
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проте написании в іншому ключі -  як уявна літературна подорож автора та 
його бажані зустрічі з видатними поетами минулого1. На жаль, цей 
своєрідний роман-подорож не потрапив у поле зору дисертантки (хоча, 
повторюю, в об’єкті дослідження Мадлени Шульгун і так чимало творів).

У «Списку використаних джерел» зазначено наукові праці не лише 
російською та українською мовами, а й близько 50 публікацій англійською та 
німецькою, притому різних років -  від 1960-х до 2010-х (одна -  1932 p.).

Для зручності дослідження й читацького сприйняття роботу 
скомпоновано так, що в кожному розділі розглядаються певні твори, які 
подекуди в інших розділах принагідно також залучаються до порівняльного 
аналізу, але вже докладно не висвітлюються. Виклад дослідницької концепції 
побудовано таким чином, щоб виявити «подорожну» суть творів, спільні й 
відмінні риси між ними і згрупувати їх за типологічними ознаками, а відтак 
розбудувати загальну картину генологічної специфіки розвитку метажанру 
подорожей.

Дисертантка йде шляхом з ’ясування конкретики й переходу до 
узагальнень. Кожен розділ і навіть підрозділ підсумовано стислими, але 
чіткими посутніми, не раз навіть нумерованими висновками, які логічно 
випливають із попереднього аналізу текстів. Прикінцеві висновки до 
дисертації не повторюють викладу основного змісту, а випливають з нього і 
підсумовують його.

Дослідниця має справу переважно з цікавими, яскравими творами, не раз 
із текстами справжніх майстрів пера, і такий вигідний, сказати б, виграшний 
об’єкт дослідження, безперечно, додає йому відчутних переваг. Тим більше, 
що трактування таких вартісних, досконалих творів супроводжується у 
дисертації Мадлени Шульгун проникливим дослідницьким зануренням у 
збагнення їхньої мистецької природи і розшифрування їхніх знаків та 
символів. Істотною позитивною ознакою поданої до захисту роботи є також 
те, що пильна увага дисертантка зосереджена на популярних нині 
внутрішньотекстових художніх явищах, які викликають підвищений 
читацький і дослідницький інтерес:

міфологізація (есхатологічний міф, апокаліпсис, міфологеми 
всесвітнього потопу, вертикального шляху, воскресіння, страшного суду,

1 Див. рецензії: Бопдар-Терещ енко І. Геній місця / Ігор Бондар-Терещенко // Кальміюс : Літературно- 
мистецький альманах. -  2001. -  4. 1/2 (13/14); Те саме II Кальміюс. -  Електронний ресурс. Режим доступу: 
http://kalmius.narod.ru/nomer6/recenz/bondarl .him: Перетятко Ю. Уліссей у контексті диких дум Івана 
Лучука /  Юрій Перетятко // Буквоїд. -  Електронний ресурс. Режим доступу: 
http://bukvoid. com , u a/reviews/books/2012/04/13/080800 . htm 1. 13.04.2012.
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міфологічні мотиви митарств душі, фатального кружляння, вічного 
повернення, паломництва до центру світу, ініціація, астральна подорож 
найвищими світами; розбудова авторського міфу); поряд із цим -  
деміфологізація (зокрема традиції);

архетипи (Вавилонської вежі, хресного шляху, спільного дому, 
великодній архетип);

смисли сакральні (вертикаль, рух до центру і вглиб) та інфернальні 
(колування -  спіраль чи фатальне коло; рух проти годинникової стрілки, 
площина, усі можливі форми закритості: маски, покрови, що приховують 
внутрішню енергію землі й людей);

шляхи горизонтальний (реальним простором) і вертикальний (у пекло 
тоталітарної провінції чи, навпаки, у поле вічності, культурної пам’яті);

екзистенційний вимір подорожі (індивідуальна екзистенція); 
виокремлення позитивних (любов, покаяння, діалог, віра, свобода, краса, 
мистецтво) і негативних («туги», «занедбаності», «в’їдання до печінок») 
екзистенціалів;

різні стилі зображення: реалістичний, натуралістичний, 
сюрреалістичний, символічний, імпресіоністичний; модерністська парадигма; 
знаки постмодерного коду («дзеркало», «лабіринт», «магіа», «телебачення», 
«мандри без цілі»);

переплетення реального й легендарного, гротескно-фантастичного 
планів, географічного та історіософського ракурсів;

імагологічний аспект, символізація, децентрація, утопія (зокрема, 
утопічний проект «еротичного туризму»);

ігровий характер мандрів, гра з читачем, абсурдизація, театралізація;

сміхова модальність (постмодерна іронія та автоіронія, карнавалізація, 
пародія та автопародія, гротеск);

використання масок (так, образ оповідача, співвідносний з біографічним 
автором, приміряє маски карнавального короля-блазня, юродивого та 
самозванця), юродство;

травестування традиційних сентиментальних і романтичних образів 
мандрівника;

міські тексти (римський, петербурзький, провінційний); урбанізм / 
русоїстське повернення до природи;
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синтез різних мов мистецтв (літератури, живопису, кінематографу, 
фотографії); взаємне проникнення різних кодів: музичного, кулінарного, 
мовленнєвого та архітектурного;

образи «свого» й Іншого; діалогізм;

центр / периферія; сакральні / інфернальні місця; хаосогенні та 
ентропійні / гармонізувальні локуси; Схід / Захід; «присмерк Європи» / 
пасіонарність східної її частини; «вододіл» / єднання, синтез культур;

опозиції «жіноче» / «чоловіче», «традиційне» / «динамічне», «релігійне» 
/ «світське», «ми» (колективізм) / «я» (індивідуалізм), «канон» / зміни й 
експеримент у мистецтві.

Мадлена Едуардівна подає дуже добрий аналіз самих текстів -  не 
переказ, а саме аналіз з погляду жанру, моделей героїв, оповідачів, пропонує 
читацькій увазі глибоке концептуальне проникнення у суть творів. 
Дисертантка адекватно передає науковою мовою їхній художній світ, 
проблематику, сюжет, типологію персонажів, авторську позицію тощо, 
пропонує вельми цікаві цілісні розгляди конкретних творів. Наприклад, у 
розлогому підрозділі 2.2. -  «Подорож як механізм пошуку культурної 
ідентичності» (с. 94-131) проаналізовано «Корабельний щоденник» Анджея 
Стасюка, а в наступному також чималому за обсягом підрозділі 2.3. -  
«Діалогічні інтенції культурологічної подорожі та авторська мета географія» 
(с. 131-175) розгорнуто докладний контекстуальний аналіз складних у 
жанровому плані, але орієнтованих на код тревелогу творів Ю. Андруховича 
«Центрально-східна ревізія» та «Дезорієнтація на місцевості», у яких автор 
зав’язав творчий діалог із близькими по духу польськими письменниками -  
тим-таки А. Стасюком і Кшиштофом Чижевським, зокрема, переосмислив 
деякі мотиви «Корабельного щоденника».

Як приклад, можна вказати також на підрозділ «5.2. Нові грані і стратегії 
метафізичної подорожі», у якому всебічно розглянуто тревелог Елізабет 
Гілберт «їсти, молитися, кохати. Історія жінки, яка рік мандрувала Італією, 
Індією та Індонезією, шукаючи все на світі» (2006), виданий нещодавно в 
українському перекладі Ярини Винницької у львівському «Видавництві 
Старого Лева» (2015). Єдине, що можна додати: у випадку Елізабет Гілберт її 
тревелог перетворюється на літературну автопсихотерапію  і стає засобом 
словесного самолікування від депресії. Зрештою, про це йдеться в дисертації, 
та й сама письменниця зізнається у використанні реальної подорожі та опису 
її як засобу від меланхолії, але варто було б ужити популярну нині 
термінологічну словосполуку «літературна автопсихотерапія», яка в цьому
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разі поширюється на жанр подорожі. Можна сказати, що цим засвідчується 
існування окремої наукової проблеми «жанр подорожі як засіб літературної 
автопсихотерапії».

Відзначу також вдумливий аналіз п ’єси-подорожі Олександра Ірванця 
«Електричка на Великдень» (1993-1994) (с. 398-402) й «антиподорожі» 
Дмитра Данилова «Описание города» (2012) (с. 407-427).

Дисертація має як порівняльно-типологічний, так і наскрізний 
інтертекстуальний характер. Порівняльно-типологічний аспект стосується 
досліджуваних творів, які порівнюються і типологізуються (із зазначенням 
подібностей і відмінностей), але не обов’язково із виявленням контактно- 
генетичних зв’язків між ними (наприклад, «Иерусалим: Три дня без гида» 
В. Щербакова і «Наблюдение Стамбула» А. Балдіна, с. 371-373). Щоправда, 
трапляється і виявлення контактів між досліджуваними творами, якщо вони 
дають для цього підстави (як ось у випадку згаданих текстів А. Стасюка та 
ІО. Андруховича). Також у гі’єсі-подорожі О. Ірванця «Електричка на 
Великдень» (1993-1994) виявшоються «асоціації зі знаковим 
постмодерністським текстом» Венедикта Єрофеєва -  «антитревелогом» 
«Москва -  Петушки» (Єрусалим, 1973): «Олександр Ірванець моделює свій 
діалог із цим славнозвісним твором, увиразнюючи точки дотику й 
відмінності інтерпретації реальності» (с. 399).

Крім більш-менш синхронного аспекту дослідження -  порівняння й 
типологізації метажанру подорожі в сучасних літературах, -  у дисертації 
вагомим є й діахронний аспект: Мадлена Шульгун залучає до порі внял ьного 
розгляду класичні твори, що визначають традицію жанру мандрів, дають 
філософську та релігійну інтерпретацію подорожі, передусім з духовною 
метою. Дослідниця прискіпливо простежує інтертекстуальність, віддалену 
в часі. Притому інтертекстуальні зв’язки виявшоються у дисертації як на 
рівні окремих творів, жанрів, так і на рівні образів, міфологем, архетипів, 
мотивів. Розгляд творів насичений з’ясуванням по змозі їхніх передтекстів, 
алюзій (як ось біблійних), себто кожен твір постає в дисертаційному 
осмисленні як своєрідний інтертекст, що своїм корінням глибоко сягає 
попередніх джерел національної та світової культури, літератури й мистецтва 
(Святого Письма, міфології, «Одіссеї», праць о тців церкви, ходінь до святих 
місць, паломницької літератури, житій або ж патериків, «Гефсиманського 
саду» Б. Пастернака, «Гефсиманського саду» А. Дементьева, «Талісмана» 
В. Скотта, лірики Лєрмонтова й Пушкіна, «Выбранных мест из переписки с 
друзьями» Гоголя та інших класичних і знакових творів попередніх часів, а 
також персонажів -  Гамлета, Дон Кіхота та ін.). Так, у п’єсі-подорожі
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М. Арбатової «По дороге к себе» («По дорозі до себе», 1992) виникають 
асоціації з «бідним Євгенієм» із «Мідного вершника» Пушкіна (с. 389).

Особливо увагу в дисертації закономірно приділено зв’язкам 
досліджуваних творів із класичними подорожами -  О. Радищева, 
М. Карамзіна, JI. Стерна, Джерома К. Джерома, Дж. Керуака, Дж. Стейнбека, 
із сюжетами мандрів із «Тисячі й однієї ночі» (у творах І. Богатирьової, 
Артема Чапая, О. Сєдакової, М. Гіголашвілі). З ’ясовано, що в творах 
М. Кідрука й Артема Чапая діалог із класичними зразками здійснюється 
через образи легендарних блукальців, які стали архетипними в українській 
культурі (Сковорода, козак Мамай), і що новітні творці літературних 
подорожей апелюють до текстів письменників, які жили на землях, описаних 
у тревелозі (наприклад, Ю. Андрухович -  до Рільке, а П. Вайль та О. Геніс -  
до «геніїв місця»). Також сучасні автори беруть до уваги варіанти 
інтерпретації Іншого у класичних текстах («Хаджи Мурат» JI  Толстого, 
вірші М. Гумільова про Схід у М. Гіголашвілі, «Вигнання» Сен-Жона Перса 
у В. Голованова; в авторефераті на с. 26 описка: Пере). За спостереженням 
дослідниці, у творах з поглибленою філософською проблематикою автори 
новітніх подорожей вдаються до діалогу з мислителями -  Шопенгауером 
(Ф. Горенштейн, М. Уельбек), А. Шпенглером (Ю. Андрухович, 
М. Гіголашвілі), О. Контом (М. Уельбек), східними вчителями (в Е. Гілберт, 
В. Голованова). Поряд із поважним дискурсом увиразнюється іронічна 
інтерпретація й дискредитація масового продукту -  бестселерів, мильних 
опер (М. Уельбек, М. Гіголашвілі), путівників, розрахованих на туристів 
(с. 430-431).

Інший різновид контактно-генетичних з в ’язків полягає в тому, що 
оповідачі-подорожани залюбки зіставляють свої враження з художніми 
манерами або образністю різних видів мистецтв -  живопису, кіно, музики, 
особливо в пошуках власної адекватної художньої мови («Соляріс» С. Лема у 
творі 10. Вінер, фільми Ф. Фелліні в Ю. Андруховича, «Червона пустеля» 
М. Антоніоні у В. Голованова, «Сталкер» А. Тарковського в Артема Чапая, 
«Мисливці на снігу» ГІітера Брейгеля-старшого у творі А. Стасюка, 
світобачення імпресіоністів у М. Гіголашвілі, образи Дюрера й музика Баха в 
подорожах О. Сєдакової). Таким чином, дослідниця виходить за межі 
інтергекстуального поля й простежує інтермедіальні з в ’язки (літературно- 
мистецьку взаємодію).

Водночас і сама дисертантка влучно виявляє в текстах про подорожі та 
вияскравлює перегуки з попередньою літературою. Так, помічено, що 
український російськомовний письменник Віктор Щербаков у творі
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«Иерусалим: Три дня без гида» (К. : Либідь, 2012) [«Єрусалим: Три дні без 
гіда»] «розвиває традиційну для християнства концепцію двох міст -  
долішнього і горішнього, земного і небесного Єрусалима» (с. 352). А в 
творах «Соловки» й «Пінега» А. Ільїнської «у межах абстрагування Соловки 
асоціюються з Голгофою» і «потрясіння революції, репресії, гоніння на 
церкву інтерпретовано як “бісівство” (що притаманно традиції російської 
літератури від “Житія протопопа Авакума” до роману Достоєвського ‘‘Біси” і 
трактування 11. Флоренським поеми Блока “Дванадцять”)» (с. 361). 
«Антиутопічний варіант» подорожі реалізовано і в тих творах, у яких 
«мандри до провінції або центру крізь маргінальні землі слугують 
викривальним цілям (у цьому плані традиції Радищева, Некрасова, 
Платонова продовжуються у 2000-і роки у творах Н. Ключаревої “Росія. 
Спільний вагон”, П. Алешковського “Риба” та ін.)» (с. 410). Водночас 
«традиції Карамзіна» оживають і в «романах-мандруваннях» «Дорога на 
Остапово»В. Березіна, «Левчик і диво» А. Балдіна, у яких ідеться «про 
паломництво до знакових локусів життя Льва Толстого, яке переростає у 
вирішення загальнокультурних проблем» (с. 410).

Таким чином, наскрізний порівняльно-літературознавчий аспект 
дисертації Мадлени Шульгун є вельми вагомим і результативним, містячи 
цікаві та влучні спостереження синхронного та діахронного планів, 
виявлення типологічних збігів і відмінностей між досліджуваними творами, 
н аз а гал типологізації метажанру подорожі, інтертекстуальних та 
інтермедіальних зв’язків цих творів із попередніми літературними, 
мистецькими та культурними традиціями української та зарубіжних 
літератур.

Як доводить дисертантка, у тревелогах актуалізовано певні моделі 
читача («турист», «неофіт», «просвітлений») і автора («вчитель», 
«дослідник», «учень і послідовник», «філософ»), поєднано різні типи 
мандрів: географічні, подорожі в історію, блукання книжковими джерелами. 
У метажанрі подорожі відбувається в тих чи тих комбінаціях жанровий 
синтез тревелогу, есею, фізіологічного нарису, щоденникових записів, 
авантюрного роману, легенди, симфонії, літературного портрету, 
паломництва, молитви, медитації, журналістського репортажу, інтерв’ю, 
лірики, нелінійного роману-коментаря, історичних та краєзнавчих довідок, 
наукового дослідження, культурологічних коментарів, давніх сакральних 
текстів, авторських вражень (авторефлексій). На противагу традиційному 
жанру подорожі увиразнюється «антиподорож» із перевертанням жанрової 
матриці (заміною реальних мандрів удаваними, фізичного пересування -
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статикою; нівелюванням значущості маршруту), моделюванням образу 
«антимандрівника».

Моделі персонажів охоплюють мандрівного поета, естета-спостерігача, 
«співрозмовника», «журнал іста-фрілансера», філософа, «сковородинця», 
«дервіша», «учня», «товмача», «культурного мосту» між народами; вічного 
кочівника, «бігуна»; персонажів стилізованих казок; перверзійниї 
персонажів. Відновлюється модель прочанина -  «туриста-пілігрима», на 
противагу якій з ’являється модель антипрочанина. Формується постмодерна 
модель «туриста», що мандрує без мети («фланера», «бурлаки», «гравця»), 
але оприявнюється і постава «антитуриста».

На захисті дисертантці варто прояснити питання нарації та викладових 
форм, співвідношення між оповідачем, оповіддю (тобто викладом від першої 
особи) -  і розповідачем, розповіддю (викладом від третьої особи). У 
дисертації на позначення наратора найчастіше вживається наратологічний 
термін «оповідач»: «образ подорожнього-оповідача» (с. 42), «естет-оповідач» 
(с. 119), «герой-оповідач» (с. 209, 214, 221), «оповідач-перекладач» (с. 237) і 
просто «оповідач» (безліч разів); часто використовується й термін «оповідь», 
навіть «метаоповідь» (с. 207). Проте трапляються й терміни «розповідач», 
«розповідь». Зокрема, спостережено, що в тревелозі польської письменниці 
українського походження Ольги Токарчук «Бігуни» «усі розповідають історії 
або записують свої враження, а розповідач і закликає творити єдиний текст 
про себе і світ)» (с. 94). Які підстави є для вжиття у цьому випадку терміна 
«розповідач»? Далі, однак, щодо цього твору йдеться про «оповідачку», хоча 
зберігається не співвідносний із ним термін «розповідати»: у «Бігунах» «про 
мандри розповідає й репрезентує свою філософію та психологію подорожі 
близька авторці оповідачка, але періодично вона передає слово іншим 
персонажам <...>. Водночас оповідачка періодично втручається зі своїми 
оцінками й коментарями в художній світ Іншого <...>» (с. 253-254).

В аналізі тревелогу Артема Чапая «Подорож із Мамайотою в пошуках 
України» (2011) дослідниця також поєднує не співвідносні один з одним 
терміни «оповідач» і «розповідь»: «це, за визначенням оповідача, перша 
розповідь про Україну» (с. 187). Щоправда, лексему «розповідь» ужито в 
самому тревелозі: «Адже розповідь про Україну -  це передусім і понад усе 
розповідь про людей» (с. 186), -  проте наскільки адекватно? Чи не точніше 
було б у цьому випадку, коли виклад ведеться від першої особи, використати 
термін «оповідь»?
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Наскільки й у чому відрізняються один від одного твори-тревелоги з 
викладом від першої особи (суб’єкт викладу є водночас суб’єктом дії, тобто 
оповідач-мандрівник оповідає про свою подорож) і романи й повісті, у яких 
сюжетний стрижень утворює подорож, із викладом від третьої особи (суб’єкт 
викладу розповідає про відмінного від автора суб’єкта дії -  персонажа- 
мандрівника), а також п’єси-тревелоги, де дійові особи репрезентують себе в 
діалогах, монологах та полілогах у супроводі авторських ремарок? Як зміна 
прозового викладу (від першої чи третьої особи) й літературного роду (епіка, 
переважно проза, -  драматургія) впливає на сутнісні параметри метажанру 
подорожі?

Звісно, в авторефераті не було змоги передати все багатство дисертації, 
зокрема, вишуканий цікавий і повчальний аналіз текстів, ретельне наукове 
занурення у їхній художній світ, відтворити тонкі нюанси письменницьких 
роздумів з глибокою і такою ж витонченою дослідницькою інтерпретацією. В 
авторефераті дисертантка зосередилася на абстрактних речах -  жанрових 
особливостях, типології та інших теоретично-літературних поняттях, якими 
густо наситила автореферат. Тож останній вимушено вийшов «прісним» 
проти дисертації, яка грає усіма барвами докладного аналізу текстів. Однак 
інакше й не можна було зробити, бо жанр автореферату передбачає 
сконденсоване, засновково-висновкове реферування дисертаційного змісту. 
Автореферат більш теоретично-літературний, тоді як сама дисертація, крім 
цього аспекту, має також виразно інтерпретаційний характер, притому 
дослідницькі інтерпретації текстів побудовано на теоретично-літературних 
категоріях і термінопоняттях, тому дисертація відповідає заявленій 
спеціальності 10.01.06 -  теорія літератури. Назагал дослідження Мадлени 
Едуардівни є значним внеском у розвиток теорії літератури (вперше й 
достатньо повно схарактеризовано сутнісні ознаки метажанру подорожі), 
теорії порівняльного літературознавства (показове рівночасне застосування 
синхронного та діахронного підходів, типологізація сучасної літературної 
подорожі, її інтертекстуальність та інтермедіальність), а також в 
інтерпретації досліджуваних текстів. Мети роботи досягнуто й усі поставлені 
завдання виконано.

Результати дослідження достатньо повно оприлюднено у двох 
монографіях, з яких друга («Сучасна література подорожей: метажанр, 
типологія, імагологічний аспект», К., 2016) щонайповніше передає зміст 
дисертації, а також у 15 статтях, опублікованих у фахових виданнях України, 
та 8 публікаціях у наукових періодичних виданнях інших держав (у «Списку 
опублікованих праць за темою дисертації» позиції 18 і 19, де зареєстровано
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публікації у мінських виданнях, варто було перенести до переліку «Статті у 
наукових виданнях інших держав»).

Отримані результати мають вагоме теоретично-літературне, 
порівняльно-літературознавче та історико-літературне значення для 
генології, передусім для розуміння характеристичних ознак та 
функціонування метажанру сучасної подорожі, жанрового й міжродового 
синтезу, розвитку постмодернізму, міфотворення й деміфологізації у 
сучасній літературі подорожей, трактування образів «свого» й «чужого», 
теорії та практики інтертекстуальності й інтермедіальності. Безумовно цінні 
напрацювання дисертантки можуть бути використані в лекційних курсах, 
присвячених сучасним українській та зарубіжним літературам, у спецкурсах 
із жанрології, постмодернізму, інтертекстуальності та назагал методології 
л і те р ату роз н авчої ком п аратив істи к и.

Дисертація повністю відповідає вимогам «Порядку присудження 
наукових ступенів», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 
від 24.07.2013 р. № 567, зі змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету 
Міністрів № 656 від 19.08.2015 p., і це дає підстави присудити Мадлені 
Едуардівні Шульгун науковий ступінь доктора філологічних наук зі 
спеціальностей 10.01.06 -  теорія літератури, 10.01.05 -  порівняльне 
літературознавство.

ЄвГен Казимирович Нахлік, 
;Юк'іор філологічних наук, професор, 
/р^/іен-коресїюнДент ПАН України, 

директор ДУ «Інститут Івана Фрацка НАН України»

22 лютого 2018 р.

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА 
“ІНСТИТУТ ІВАНА ФРАНКА 

НАЦІОНАЛЬНО? АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ"

Відділ діловодства та архіву 
І Київського національного університет* 

імені Тараса Шевченка
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ВІДГУК

офіційного опонента, доктора філологічних наук, професора 

Бондаревої Олени Євгенівни 

про дисертацію Шульгун Мадлени Едуардівни

«Метажанр подорожі і контексті перехідного художнього мислення

Динамічність та експериментаторський характер сучасного 

літературного процесу сприяють спорадичній активізації напрацьованих 

багатовіковою літературною традицією жанрів, жанрових традицій та кодів. 

Причому нерідко стається так, що жанри і коди, адаптовані актуальним 

літературним дискурсом, зазнають суттєвих трансформацій та нашарувань, 

витворюючи абсолютно нові культурні смисли та зазнаючи настільки 

багатогранних і незліченних у своїх формальних обрисах видозмін, що зараз 

дослідникам літератури, особливо її великих потоків (вертикальних, 

діахронічних, або ж навпаки -  горизонтальних, синхронних) стало дуже 

легко застосовувати до цих потоків суперлатив менш- (метажанр, 

метадискурс, металітература, метапроза, метадраматургія тощо). І Іри цьому 

далеко не у всіх літературознавчих працях йдеться саме про метаявища, 

найчастіше, на жаль, віддається данина новомодним термінам або береться 

до уваги лише вузький аспект того чи іншого дискурсу (скажімо, 

металігетатура -  це література про літературу та кремацію літературного 

тексту, метадрама -  п’єса, в якій є образи драматурга, акторів, режисера,

сюжет створення вистави).

У цьому плані дисертація Мадлен Едуардівни Шульгун вигідно 

вирізняється на тлі подібних робіт: до категорії «метажанр» дослідниця

(кінець XX -  початок XXI ст.)»,

подану на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук 

зі спеціальностей 10.01.06 -  теорія літератури,

10.01.05 -  порівняльне літературознавство

і
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підходить ґрунтовно і виважено, враховує різні її теоретичні аспекти і моделі, 

у центр розгляду ставить вивчення мета жанру подорожі через певний спосіб 

моделювання картини світу, особливості образу сучасника та структурно- 

семантичні матриці, що робить дослідження надзвичайно актуальним та 

науково новаторським. Навіть сам запропонований шлях аналізу може бути 

алгоритмом, активованим у подальших студіюваннях різних жанрів, 

жанрових кодів та мета жанрів, і, сподіваюся, не залишиться непоміченим у 

подальшому поступу науки про літературу.

Не буду описувати традиційні параметри дисертації по розділах та 

підрозділах: відмічу, що вона побудована аргументовано і цікаво, всі її 

розділи спираються на солідну і дуже сучасну методологічну базу, яка 

осмислює динаміку літературного процесу в аспектах естетичних систем, 

жанрової генології, типів літератури травелогів, перехідного художнього 

мислення, семіосфери культури, проблематики імагології, синтезу різних 

культурних мов. Емпіричний матеріал належить повнокровно представленим 

восьми національним літературним традиціям, що було би неможливим без 

гарного знання дисертанткою іноземних мов. Тобто, і теоретичний, і 

емпіричний матеріал дисертації вповні відповідають шифрам 10.01.06 -  

теорія літератури та 10.01.05 -  порівняльне літературознавство.

Зупинюся на дослідницькій логіці, яка вражає чіткістю та 

літературознавчим хистом. Ця логіка рухається від загальних особливостей 

наукової рецепції жанру подорожі до усвідомлення мета жанрової природи 

досліджуваного явища та суголосності цієї природи з типом перехідного 

художнього мислення. Як бачимо, дослідниця свідомо ускладнила власний 

аналітичний шлях, прагнучи стереоскопічності та виходу на нові георетико- 

літерагурні узагальнення. Ґрунтовність аналізу проявляється у багатьох 

позиціях: до уваги беруться наукові концепції, які висвітлюють цілісність 

літератури подорожей та єдність травелогічного дискурсу, увагу приділено 

його семантизації, місці у пошуках національної ідентичності та у

2
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міжкультурних діалогах; метажанр та перехідне художнє мислення від 

початку основної частини роботи розглядаються як дві корелятивні системи, 

що унеможливлює прийняття окремих випадкових збігів за типологічну 

тотожність і, навпаки, підтверджує не випадковість та наукову валідність 

висновків; різноманіття сучасного літературного матеріалу осмислюється 

через типи культурного і національного самовизначення, із застосуванням 

багатьох методологічних настанов «іншології», культурантропології, 

культурної геополітики, «буттєвої компаративістики», теорії міжкультурної 

комунікації. Приваблює те, що дисертантка відсторонюється від надмірного 

захоплення матеріалом і об’єктивно акцентує як високохудожні маркери 

творчих здобутків, так і тенденційні, маргінальні або соціально ангажовані 

риси у різних авторів несхожих літератур. Таке у дисертаціях трапляється 

нечасто, і цим засвідчено об’єктивний підхід до аналізованих явищ та 

процесів.

Цікаві літературознавчі моделі, які пропонує авторка, також варто 

відмітити: на процесуальному рівні досліджено перетворення образу 

мандрівника-авнтюриста на постать мандрівного філософа; поглиблення 

образів головних персонажів відбувається через презентацію субкультурних і 

класичних маркерів; художній простір прокладає власні ментальні кордони, 

нерідко відмінні від географічних; децентрації, ілюзорності, безцільності 

мандрів протиставляються авторські міфи, утопії, моделі чітко центрованого 

світу; виникає жанр культурологічної подорожі, тісно пов’язаний з 

авторською метагеографією; есхатологія починає з’єднувати, а не 

роз’єднувати культури на ідентичності; оновлення форми травелогу 

відбувається шляхом його жанрового синтезу; знову всередині метажанру 

актуалізується карнавальне начало; концепція людини, що подорожує, 

приростає моделями «туриста», «фланера», «нового Улісса», «мандрованого 

поета» та «мандрованого філософа», «неофіта», «просвітленого»; 

загострюється проблема перекладів культурних кодів у процесі

з
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міжкультурної комунікації, причому переклад стає все поглинальною 

семіотичною категорією порозуміння, а не лінгвістичною операцією; суттєве 

ускладнення метафор і символів тощо Зрештою, цілий розділ присвячено 

метафізичним формам подорожування -  русоїстичному «поверненню до 

природи», провокативним переосмисленням дарвінізму, карнавальному 

прочитанню західноєвропейських філософських течій, медитативним 

практикам, сучасним модифікаціям традиційної жанрової форми «ходіння». 

Також безумовно позитивною ознакою роботи, що демонструє дослідницьку 

сумлінність М.Е.Шульгун, є аналіз травестійних та пародійних модусів 

літератури подорожей, а також перехід від прозових до драматургічних 

версій подорожей.

Грунтовний підхід до теоретичного каркасу та емпіричного матеріалу 

дозволив Мадлені Едуардівні Шульгун зробити глибокі та науково значущі 

висновки, довівши, що справді сформовано новий мета жанр, параметрально 

наближений до метапрози, з широким спектром моделей автора і персонажа, 

зримо явленим вертикальним аксіологічним виміром та само травестуванням.

Важко говорити про недоліки такої сумлінної роботи. Тому я радше 

запропоную матеріал до наукової дискусії, вклавши його у кілька питань:

1) Чи вбачаєте Ви синонімами терміни «роман подорожей» і 

«травелог», тобто ці два терміни рівні чи перебуваєть у ієрархічних 

співвіднесеннях?

2) Мабуть, дискурс метальних подорожей -  це поле для окремого 

дослідження, і в цьому плані неосяжна частина літературних творів 

може вписатися у параметри ментальної подорожі -  як 

самоусвідомлення, зміни емоційного формату, процесів, які 

традиційне літературознавство називало «еволюцією героя». Що 

змусило Вас спресовано розглядати проблематику ментальних 

подорожей і чи не звужуєте Ви формат цієї категорії, прив язуючи п 

тільки до модифікацій літератури подорожей?
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3) Базуючись переважно на прозовому корпусі текстів (адже основний 

масив емпіричного матеріалу належить до прозових форм, 

здебільшого великих), Ви звертаєтеся також до кількох 

драматургічних текстів різних літературних традицій. Чи можете 

обґрунтувати необхідність такого звернення та наголосити, яка його 

«додана вартість», тобто, що саме у загальні висновки додає 

драматургічний дискурс, чи є у «драматургії подорожей» те, чого 

немає у «прозі подорожей»?

4) І наостанок -  чи має розв’язана Вами наукова проблема подальші 

літературознавчі перспективи?

В цілому дисертація «Метажанр подорожі в контексті перехідного 

художнього мислення» відповідає всім необхідним кваліфікаційним вимогам, 

а Мадлена Едуардівна Шульгун вартує на здобуття наукового ступеня 

доктора філологічних наук зі спеціальностей 10.01.06 -  теорія літератури та

10.01.05 -  порівняльне літературознавство.

Доктор філологічних наук, 

професор, проректор 

з науково-методичної, со

роботи та лідерства 

Київського університету 

імені Бориса Грінченка арева

01.03.2018 р. Іден ти ф ік ац ій н и й  код 02136554
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1

ВІДГУК

офіційного опонента Циховської Елліни Дмитрівни, доктора філологічних 

наук, професора, на дисертацію Шульгун Мадлени Едуардівни 

«МЕТАЖАНР ПОДОРОЖІ В КОНТЕКСТІ ПЕРЕХІДНОГО ХУДОЖНЬОГО 

МИСЛЕННЯ (кінець XX -  поч. XXI ст.)», подану на здобуття наукового 

ступеня доктора філологічних наук за спеціальностями 10.01.06 -  теорія 

літератури та 10.01.05 -  порівняльне літературознавство на засідання 

спеціалізованої вченої ради Д 26.001.15 із захисту дисертацій на здобуття 

наукового ступеня доктора філологічних наук у Київському національному

університеті імені Тараса Шевченка

Топос подорожі є одним із найбільш давніх у літературі, але від цього 

він не стає менш цікавим для дослідників, особливо темпоральний зріз, 

представлений у дисертації, -  кінець XX -  початок XXI століття. 

Американський письменник Джон Гарднер взагалі зводить літературні 

сюжети до двох видів, які визначаються подорожжю: або герой 

відправляється в мандрівку, або чужинець приїздить до міста1. Актуальності 

теми сприяє обраний жанр подорожі, оскільки, за словами Мадлени 

Едуардівни, «особливо продуктивна така риса подорожей, як здатність 

завдяки сюжету мандрів сконцентрувати в невеличкому обсязі тексту 

найрізноманітнішу інформацію, провести несподівані асоціативні зв’язки, 

порушити й очуднити широке коло проблем -  від духовних, релігійних до 

культурологічних, соціальних та екзистенційних» [с. 39 дис.].

Вражає широкий спектр творів письменників різних країн, що входять 

до об’єкта дослідження: це й травелоги українських письменників (Юрій 

Андрухович, Артем Чапай, Віктор Щербаков, Анна Яременко); польських 

(Анджей Стасюк, Ольга Токарчук); американських прозаїків (Олександр 

Геніс, Петр Вайль, Елізабет Гілберт); німецьких(Вольфганг Бюшер, Фрідріх

1 Цит. За: Jam eson Е., Arm itage S.-H. W riting the Range: Race, Class,
Norman: University o f  Oklahom a Press, 1997. -  P.266.

and Culture in the W omen's West. -

ВІД ' Л 6  0 * 6  2 0 /A .
Відділ діловодства та архіву 

Київського національного університету
Імені Тараса Шевченка
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Горенштейн); російських (Михайло Гіголашвілі, Василь Голованов, Сергій 

Данилов, Андрій Балдін, Ганна Ільїнська, Ольга Сєдакова, Володимир 

Березин, Олександр Ілічевський, Ірина Богатирьова).
♦

Мета, завдання, об’єкт та предмет дисертації зумовили структурування 

роботи, що складається зі вступу, шести розділів, висновків і списку 

використаних джерел, що нараховує 479 позицій, двадцять шість з яких є 

автопосиланнями.

Основна мета роботи -  розглянути сучасну літературу подорожей як 

специфічний метажанр, що має свої особливості в кожній національній 

літературі, відображає перехідне художнє мислення межі століть, націлений 

на експеримент і пошук шляхів оновлення мистецтва в умовах глобальних 

культурних змін -  повністю досягнута.

Дослідження характеризується науковою новизною. У дисертації 

вперше системно на матеріалі кількох національних літератур розглянуто 

подорож як метажанр; досліджено подорож як авангард широкого 

експерименту; доведено, що в межах подорожі створюється код і моделі 

художньої інтерпретації кризових зсувів культури й авторефлексії 

літератури; увиразнено критерії типологізації сучасної подорожі й 

охарактеризовано домінантні типи: культурологічний, філософський та 

релігійний; проаналізовано особливості синтезу й взаємопроникнення, 

взаємозбагачення подорожі і роману, повісті, драми, а також сукупність рис 

«помежових» жанрів (автобіографії, мемуарів, есе, листа); виокремлено 

новаторство в потрактуванні образів «свого» та «чужого», «іншого» в 

сучасній подорожі; систематизовано домінанти новітніх моделей подорожі в 

українській, польській, російській, німецькій, французькій, американській 

літературах, їхні особливості на рівні дискурсу, образів світу, персонажів, 

культурних орієнтирів та діалогічних інтенцій; вивчено відображення в 

метажанрі подорожі перехідного типу мислення (с.18 дис.).

Однією з переваг дослідження є те, що теоретичні положення не 

обмежуються традиційно першим розділом, а порціями розкриваються
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з

протягом усіх розділів, що поглиблює практичний аналіз та посилює 

достовірність висновків.
♦

Перший розділ роботи «Подорож у  теоретичному та історико- 

літературному аспектах дослідження: особливості наукової рецепції» 

присвячений теоретичним аспектам трактування подорожі в межах жанру 

й поза ним, оскільки межовий характер досліджуваного феномену 

зумовлює складність визначення його жанрової специфіки. Цілком слушно 

наприкінці підрозділу 1.1 «Проблеми худож ньої природи подорожі, 

методів дослідження феномену» авторкою запропоновано власне робоче 

визначення подорожі: «У сучасній літературі подорож варто розглядати як 

метажанр, у межах якого системотворчу функцію виконує сюжет мандрів, 

використовується його символічний код, просторові орієнтири (реальні або 

породжені уявою), покликані висвітлити або проблематично загострити 

модель світу в різних параметрах (універсальності, стабільності, 

перехідності, утопічності, ідеалізації тощо); герой же виступає в ролі 

мандрівника в різних його іпостасях (культурного героя, людини, що 

відбуває ініціацію, критика, особистості в екзистенційному пошукові, 

пілігрима, «туриста» та ін.); актуалізується рух, пізнання та самопізнання, 

зовнішні і внутрішні відміни; головним модусом є динаміка, подолання та 

пошук; інтенцією -  авторефлексія цих процесів» (с. 43 дис.).

Простежено шлях формування мандрівної літератури, починаючи з 

міфологічної картини світу, приділено увагу елементам подорожі, її 

зв’язкам з іншими жанрами. Однак, розглядаючи мандрівку крізь призму 

теорій Володимира Проппа, Мадлена Едуардівна оминула увагою працю 

іншого класика міфології Джозефа Кемпбелла «Герой з тисячами облич» 

(1949), в якій детально розглянуто теоретичну матрицю подорожі. До 

речі, дисертантка називає Дж. Кемпбелла в теоретичному й методологічному 

підґрунті своєї роботи, але не використовує в тексті і в списку джерел.

У наступному розділі «Сучасна культурологічна подорож: 

метаконцепції, міфи, знаковий код» дисертантка зосереджується на векторах
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естетичних зрушень у системі літератури подорожей, діалогічних інтенціях 

культурологічної подорожі та авторській метагеографії, розглядає подорож 

як механізм пошуку культурної ідентичності на прикладі «Корабельного 

щоденника» Анджея Стасюка й аналізує синтетичний характер 

культурологічної подорожі.

У третьому розділі «Моделі культурного простору й імагологічний 

аспект метажанру подорожі» особлива увага приділена стратегіям і 

прийомам створення образів «свого» й «чужого».

Центральними фігурами четвертого розділу «Оновлення концепції 

людини: типологія героя-мандрівника» стають образи мандрівників, а саме: 

«паломника», «туриста» - та його різновиди «фланер», «бурлака», «гравець», 

«турист-пілігрим». У цьому розділі дисертантка відштовхується від 

концепції статті 3. Баумана «Від паломника до туриста» (1995), присвяченої 

проблемам зміни ідентичності сучасної людини, де різновидами «туриста» 

автор вважає «фланера», «волоцюгу», «гравця».

До окремого підрозділу 4.2 «Традиції образу “фланера” в сучасному 

травелозі і романі-подорожі» виноситься дослідження образу фланера в 

романі французького письменника Патріка Модіано «Одного разу вночі» й 

травелозі польської письменниці Ольги Токарчук «Бігуни». Дисертантка 

спирається на традиційний образ фланера, який зобразив Шарль Бодлер в есе 

«Поет сучасного життя» (1863). Проте в процесі розгляду не враховані 

розвідки інших дослідників фланерства, через що упускається можлива 

еволюція образу фланера й аналіз стає дещо поверховим. Так, у Вальтера 

Беньяміна в «Масках часу» цілий розділ під назвою «Фланер» присвячений 

неоднозначності фігури фланера у творчості Ш. Бодлера. Карен Юханнісон в 

«Історії меланхолії» розглядає фланера за межами літературного персонажа в 

семантичній парі «фланер і меланхолія». Причому, розмежовує її прояв у 

чоловічому й жіночому варіантах, що, на нашу думку, могло б прислужитися 

в аналізованому підрозділі дисертації, враховуючи різні статі авторів 

обраних творів. Більш того, К. Юханнісон поділяє фланера на два підтипи:
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екстраверт європейського складу й скандинавський інтроверт. У творі 

Сігфріда Сівертса «Фланер» (1914) фланерство взагалі розглядається в парі із 

самогубством.

У розділі 5 «Філософський і релігійний аспекти дискурсу сучасної 

подорожі» Мадленою Едуардівною розглянуто міфологеми вертикального 

шляху, аксіологічну й екзистенційну проблематику подорожі на матеріалі 

твору Юлії Вінер «На повітряній кулі -  туди і назад», досліджено нові грані й 

стратегії метафізичної подорожі на матеріалі травелогу Елізабет Гілберт 

«їсти, молитися, кохати», приділено детальну увагу переосмисленню канону 

ходіння та співвідношенню давнього канону ходіння й сучасних принципів 

інтерпретації, новій метамові, проаналізовано характерний для перехідного 

мислення механізм інверсії -  поновлення традиції «старої» форми ходіння.

Шостий розділ «Авторефлексія літератури мандрів і стратегії 

оновлення (жанровий і міжродовий синтез, пародіювання, 

“антиподорож”)»  присвячений дослідженню можливостей нових форм, 

зокрема «п’єси-подорожі», де дисертантка доходить логічного висновку, що 

«в усіх п’єсах-подорожах центральним сюжетним стрижнем, який поєднує 

всі події, стає шлях -  реальна дорога та екзистенційний пошук себе».

Для логічного підсумування зробленої роботи бажано було б у кінці 

кожного розділу подати висновки до розділу, крім загальних висновків 

наприкінці роботи.

Дотримано усіх наявних вимог до публікацій у фахових виданнях 

основних положень і результатів аналізованої дисертації, а саме: у двох 

монографіях в одноосібному авторстві та двадцяти трьох одноосібних 

статтях, з яких у фахових виданнях за переліком МОН України -  15, у 

закордонних виданнях -  8.

Водночас широкий контекст дослідження й постановка проблеми 

увиразнили й деякі зауваження й побажання:

1. Не до кінця зрозумілий критерій, за яким відібрані лише окремі твори

певних авторів як об’єкт дослідження, адже подорож розглядається
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дисертанткою доволі широко, враховуючи орієнтування на метажанр. 

Тому мандрівку можна ідентифікувати в більшості письменників кінця 

XIX -  початку XX ст. Зокрема, дисертанткою проаналізовано твір «Іж, 

молись, кохай» Елізабет Гілберт, але проігнорований інший роман 

авторки «Законний шлюб» (2010), який є продовженням першого з 

усіма ознаками мандрівки. Можна було б узяти для аналізу твори, 

наприклад, Паоло Коельо (той же «Алхімік») та ін.

2. Робота суттєво виграла б, якби дослідниця приділила увагу аналізу 

обраних творів через тендерний аспект мандрівки, згідно з яким подорож 

жінки й подорож чоловіка мають чіткі відмінності, навіть різні траєкторії, 

про що писав ще Крістофер Воглер у «Мандрівці письменника»: «Немає 

сенсу заперечувати, що можлива суттєва різниця у формах мандрівки 

жінки й чоловіка. Чоловік безпосередньо переходить від мети до мети,

рухаючись прямою, у той час як траєкторія розвитку жіночого образу може
2 • • . . .бути спіралевидною» . Про специфіку жіночої подорожі в літературі

говорить і Мері Морріс у своїй колонці під назвою «Hers» у 

«NewYorkTimes»: «З тих пір як жінки багато років відмовлялися від 

подорожі, нас залишили з одним-єдиним сюжетом у наших життях -  

чекати незнайомця. ...Жіноча література, від Остен до Вульф, здебільшого 

про очікування, зазвичай кохання»3.

3. На нашу думку, структурування дисертації на шість розділів не є 

необхідним: розділ п’ятий міг би бути включений до розділу другого, де 

розглянуто сучасну подорож, так само як розділ шостий з його стратегіями 

розвитку подорожі міг би бути долученим до першого. Проте такий 

розподіл є суто авторським баченням і може бути, а зауваження має 

рекомендований характер.

4. У першому розділі при розгляді теоретичних та історико-літературних 

аспектів подорожі несправедливо упущені згадки про один із ключових

2 Воглер К. Путешествие писателя. М ифологические структуры в литературе и кино. -  М. : Альпина нон- 
фикшн, 2 0 1 5 .-С .2 5 .
3 Morris М. Hers // New York Times. -  30 April 1987. -  P.2.
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етапів становлення літератури подорожі -  гранд-тур як практику 

відвідування головних культурних центрів Європи (переважно Італії та 

Франції), що розвинулася в XVI ст., стала популярною у XVIII і 

трапляється в різних модифікованих формах до XIX ст. Гранд-тур 

породив багато різних форм літератури: щоденники, листи, журнали 

подорожей. Про нього йдеться у «Сентиментальних мандрах Францією 

та Італією» Лоуренса Стерна, якого, до речі, не раз згадує Мадлена 

Едуардівна у своїй роботі. Більш того, оскільки дисертантка 

неодноразово звертається до визначення «турист» та туристичних 

маршрутів у творах і концепціях, то звернення до гранд-туру є 

важливим, оскільки згадка про гранд-тур вперше з’явилася в 

«Подорожі Італією» Річарда Лассела (1760), а термін «турист» не 

з’являвся аж до 1800 р.

5. Деяких коректив потребує список використаних джерел, а саме: у 

позиціях 192 та 193 називається один і той самий твір «На дорозі» 

Д. Керуака -  перший раз російською, другий -  українською. Оскільки в 

дисертації не йдеться про перекладознавчий аспект, то вистачило б 

покликання лише на український переклад. Так само і з позицією 432 у 

списку використаних джерел, де наводиться покликання на 

англійський переклад книги Жана Бодріяра. На сьогодні існує 

український переклад (Жан Бодріяр. Символічний обмін і смерть. -  

Львів: Кальварія, 2004. -  376 с.). У зв’язку з цим, підстав перекладати з 

англійської працю французького дослідника немає.

Висловлені зауваження й побажання не применшують наукової 

цінності аналізованого дослідження, не стосуються його загальної концепції і 

не заперечують суттєвих положень, винесених на захист.

Отже, дисертація «Метажанр подорожі в контексті перехідного 

художнього мислення (кінець XX -  поч. XXI ст.)» виконана на належному 

рівні й відповідає вимогам «Порядку присудження наукових ступенів», 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 567 від
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24.07.2013 р. (зі змінами, внесеними Постановою Кабінету Міністрів України 

від 19 серпня 2015 p., № 656), а її авторка Шульгун Мадлена Едуардівна 

заслуговує на присудження їй наукового ступеня доктора філологічних наук 

за спеціальностями 10.01.06 -  теорія літератури та 10.01.05 -  порівняльне 

літературознавство.

Доктор філологічних наук, професор, 
завідувач кафедри журналістики, реклами 
і зв’язків з громадськістю
Навчально-наукового інституту міжнародних відносин
Національного авіаційного університету Е. Циховська

В ід ' * 6
Відділ діловодства та архіву 

КиїйР.ккпт національного унівео<-й<*“ 
і Шє &чйнки
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