


Нового історизму. Науковий дискурс Романтизму перебуває у постійному 

русі, у безкінечному прагненні звільнитися від сконструйованих стереотипів 

і в той же час збудувати нові. Коли у 1983 році вийшла друком праця 

Джерома Макгленна «Ідеологія Романтизму», то мистецький досвід 

романтиків був проінтерпретований з огляду на структури влади, економічні 

відносини та фальшиву свідомість. З поширенням Нового історизму 

Романтизм отримав ще одне потрактування, а саме, як тип контркультури. 

Уже наприкінці 20 століття інтерпретація зазначеного періоду набуває 

характеру читання всупереч панівним дискурсам імперії та нації, а натомість 

поширеними стали «романтична іронія», «романтична сублімація» та інші. 

Загалом, традиція Романтизму щоразу переосмислюється з приходом нових 

теорій і таке оновлення ще раз підтверджує загальновідому думку Т. С. 

Еліота про те, що «теперішнє впливає на минуле так само, як і минуле на 

теперішнє». Традиція Романтизму містить незліченну кількість лакун, які 

повсякчас породжують нові симптоматичні читання. З огляду на те, що будь-

який культурний продукт чи період ніколи не застигає у якійсь формі, а 

завжди перебуває в діалозі із сучасністю та контекстуалізується у ній, 

набутки романтиків щоразу оприявнюються в нових культурних практиках. 

Таким чином, дисертація Корнільєвої Лілії Миколаївни має безперечну 

актуальність, найперше тому, що пропонує нове прочитання дискурсів влади 

у контексті романтичної спадщини. Дослідження здійснено на матеріалі 

творів Роберта Сауті, постать якого тривалий час маргіналізувалася у 

науковому дискурсі. Реактуалізація та залучення творчості цього поета у 

наукове розпрацювання Романтизму реконфігурує не лише уявлення про сам 

напрям, а й поцінування й позиціонування його чільних представників. Крім 

того наукова праця актуалізує теорії влади, запропоновані 

постструктуралістами, та екстраполює їх на досвід Романтизму. 

У Вступі дисертантка обґрунтувала актуальність проблеми 

дослідження, визначила його наукову новизну, сформулювала об’єкт, 

предмет, мету й завдання роботи. Лілія Миколаївна залучила до теоретичної 



бази дослідження напрацювання М. Фуко, Е. Канторовича та Дж. Агамбена, 

де вербалізовано думку про невіддільність дискурсу, зокрема художнього, 

від влади. Адже саме через дискурс суспільні інститути легітимізують свою 

владу. Ця теоретична перспектива, як засновкова для рецензованої праці, 

дала змогу поглянути на романтичну естетику не крізь призму 

універсальності і безапеляційності запропонованих нею істин, а крізь 

усвідомлення її закоріненості у дискурсивні формації того часу, а звідси 

маємо прямий зв'язок між владою і культурною практикою. 

У першому розділі – «Науково-критичне осмислення творчості Роберта 

Сауті» – дисертантка скрупульозно проаналізувала особливості поцінування 

творчості поета у 19 та 20 – 21 століттях. Під час осмислення досліджень 19 

століття авторка праці доречно зауважує, що творчість Р. Сауті 

поціновувалася неоднозначно. Крім того, окремі тогочасні критики радше 

вважали його преромантиком, аніж романтиком. У підрозділі, де описано 

оцінку творчості митця у 20 – 21 століттях, Лілія Миколаївна зазначає, що 

саме у ХХ століття відбулося кінцеве утвердження канону романтиків 

(Блейк, Вордсворт, Колрідж, Байрон, Шеллі, Кітс), до якого не увійшла 

творчість Сауті. І хоча таке спостереження досить слушне, проте науковиця 

не витлумачує, що саме спричинило таке відмежування митця, який був 

зачинателем традиції, а також не аргументує свою позицію щодо цього (дет. 

див. с. 42), але зазначає, що «сприйняття Сауті як преромантика здається нам 

невиправданим» (с. 52). Важливо, що дисертантка заперечує монолітність та 

одновимірність романтизму, не лише з огляду на його національні варіанти, 

але й з огляду на внутрішні розмаїття у межах однієї країни. Окрему увагу у 

цьому розділі науковиця звертає на репутаційні втрати та політичні і релігійні 

складові. Лілія Миколаївна наголошує, що «виразна проза та вміння 

розкривати свої переконання» спричинили те, що Сауті став об’єктом нападів 

з боку інших поетів. Крім того, його творчість сприймалася упереджено через 

його статус Поета-Лауерата та прихильника консерватизму. Більш того 

підтримка митцем Англіканської церкви також не сприяла його належному 



поцінуванню його творчості. У підпункті «Відродження інтересу до 

літературної спадщини поета наприкінці ХХ – початку ХХІ століть» авторка 

підкреслює, що сьогодні маємо активізацію уваги до творчості митця. Мало 

опрацьованим і введеним у контекст є підпункт про Новий історизм. На нашу 

думку, вартувало чіткіше обґрунтувати залучення цієї теорії до дослідження. 

В нагоді стали б ті праці, де маємо перетини Нового історизму та Романтизму 

(наприклад, «Rethinking Historicism», «Historicity of Romantic Discourse» чи 

«Repossessing the Past: the Case for an Open Literary History»), де 

аргументована думка про те, що не лише ми формуємо і пишемо історію, але 

й сама історія формує нас. Крім того, представники Нового історизму 

оспорили канон Романтизму і наполягали на тому, що потрібно придивитися 

до творчості тих митців, що були маргіналізовані. Так, Мерелін Батлер 

пропонує перечитати творчість Р. Сауті і оцінити його «серйозну й 

інтелігентну поезію… що позбавлена приватності та академізму» 

(Repossesing, 82). М. Батлер стверджує, що традиційно романтична 

парадигма охоплювала алієновану свідомість індивідуума, його самотність і 

самозосередженість, натомість такі автори, як Р. Сауті не відповідають цій 

настанові. Його (Сауті) поезія глибока і неособистісна. Такі вірші додають 

нового звучання романтичній естетиці. М. Батлер стверджує, що ми маємо 

обрати «нове минуле». Залучення таких і подібних праць сприяло б 

розширенню уявлення про перетини Нового історизму та Романтизму. 

У другому розділі – «Моделі влади у сучасній гуманітаристиці» – пані 

Корнільєва порівнює позиції М. Фуко і Р. Сауті щодо влади короля та фігури 

самого монарха. Дослідниця виявила низку паралелей у міркуваннях обох 

мислителів. Крім того, авторка дисертації підкреслює, що і М.  Фуко, і Р. 

Сауті осмислювали не лише короля, а й його антагоністів: народних 

месників, бунтівників, засуджених до страти. Лілія Миколаївна дійшла 

висновку, що «перехід від влади абсолютної до влади дисциплінарної та 

розсіяної усюди першим з англійських романтиків осягнув Р. Сауті» (с. 90). 

Крім того дослідниця наголошує, що митець надав голосу тим, хто до цього 



його не мав: сироти, вдови, бідні люди. Його ж, як і М. Фуко, цікавили не 

переможці, а переможені. І Р. Сауті, і М. Фуко не вірили у «владу народу».  

На основі теорії Дж. Френча і Б. Рейвена, які виокремили п’ять 

основних типів влади (легітимну, референтну, експертну, 

винагороджувальну і примусову), пані Корнільєва аналізує владу, 

оприявлену у творчості Р. Сауті. Цікаво, що прояви усіх цих типів влади 

науковиця знайшла у текстах поета та проаналізувала їх.  

У Розділ 3 – «Рання романтична картина світу у творчості Р. Сауті» – 

дослідниця стверджує, що історизм є домінантою романтичної картини світу 

у поезії Р. Сауті. Поет глибоко вивчав історичне минуле різних країн, що 

згодом виявилося в його творчості. Крім того, Лілія Миколаївна зазначає, що 

митець радше вважав себе істориком, аніж поетом (с. 108 – 109). Образи Вота 

Тайлера, Жанни д’Арк, Робесп’єра змальовані митцем з врахуванням 

детальних історичних описів. Для творів на історичну тематику характерні 

розлогі коментарі, які прискіпливо вишуковував Р. Сауті. Максимальна 

історична достовірність, на думку Лілії Миколаївни, позбавила поетичні 

твори Р. Сауті метафоричності та образності (с. 114). А далі зашкодила його 

популярності. Історична риторика ранніх творів позначена просвітницькою 

настановою, тобто минуле – це урок, застереження для наступних поколінь. 

На нашу думку, вартувало б розширити особливості осмислення Р. Сауті 

історичного минулого. Адже, дисертантка стверджує, що характерним для 

нього було потрактування історичного минулого лише в моралізаторському 

руслі. Чи наявні інші потрактування історії митцем?  

У Розділі 4 – «Художня реконструкція минулого в контексті 

переосмислення інституту монархії» – дисертантка порівняла образи 

монархів у творчості В. Шекспіра та Р. Сауті, осмислила образи суверена та 

монарха-тирана. Авторка вдається до аналізу матеріальної культури 

англійців, фольклорних образів у доробку Р. Сауті, що надає йому 

національного колориту. Шкода, що поза увагою дослідниці залишилася 

праця Е. П. Томпсона «Customs in Common: Studies in Traditional Popular 



Culture», що збагатила б теоретичну основу емпіричних спостережень 

авторки.  

Розділ 5 присвячений Богу і природі у парадигмі влади. Дисертантка 

декларує думку про те, що «аналіз творів Р. Сауті з перспективи релігійності 

дає змогу говорити про те, що його поетична творчість – гімн християнству 

й християнським цінностям» (с. 259). Таке твердження звучить дещо 

ризиковано, особливо якщо взяти до уваги останні дослідження, де 

осмислюється романтизм і релігійна парадигма. Наприклад, у праці вже 

згадуваного Е. П. Томпсона «Witness against the Beast» маємо думку про те, 

що творчість англійських романтиків слід розглядати у контексті поширених 

на той час в Європі, і в Англії зокрема, альтернативних до християнства 

учень. Частими в науковому доробку про Романтизм є твердження про 

зацікавленість романтиками деїстичним вченням. Крім того, з риторики 

розділу радше можемо зробити висновок, що Біблія і християнство цікавили 

Р. Сауті найперше з історичної точки зору. Водночас, при аналізі образів 

природи в творчості поета дисертантка все ж визнає постійне єднання 

головного персонажа з природою, в лоні якої він намагається знайти 

заспокоєння і впорядкувати свої емоції. Це прагнення єднання з природою та 

навіть певне розчинення у ній маркують також трансцендентні змісти у 

творчості митця. Також варто згадати цитату, що подає дисертантка, з 

дослідження П. Тові (с. 247), який зазначає, що у контексті романтизму 

завжди йдеться про особливий індивідуальний релігійний досвід.  

Новий науковий підхід до опрацювання творчості Р. Сауті маємо в 

Розділі 6 – «Дискурс орієнталізму як різновид владного дискурсу», – де 

переосмислюється англійська імперська риторика. Дослідниця перебуває в 

полоні як поетової версії Сходу, так і аргументів Саїда про те, що Схід – це 

конструкт «влади» Заходу. З одного боку,  маємо намагання довести, що 

образ Сходу у Р. Сауті не обтяжений західним дискурсом, химерами 

імперіалізму, а з іншого наявний опір самих художніх текстів та присутність 

у них дискурсивних практик Заходу. Уже навіть твердження на кшталт «Р. 



Сауті прагнув показати Схід як екзотику» (с. 288) проблематизує можливість 

прочитання текстів поета у модусі рівноцінного сприйняття Сходу і Заходу. 

Далі дослідниця вказує на те, що фольклорні образи і мотиви, зображені в 

«Талабі-Руйнівнику», радше співвідносяться з європейським фольклором. 

Дисертантка зрештою намагається вказати на спільне коріння усього людства 

і повторюваність певних архетипних образів, а відтак виправдати західний 

погляд на Схід. Та все ж очевидне привласнення митцем культурного 

капіталу Сходу. Так, до згаданої вище поеми автор підібрав цитати з Біблії та 

Апокрифів, а не зі священних книг Сходу. Відтак Схід постає конструктом 

західної свідомості. На нашу думку, доречно було б акцентувати  у цьому 

фрагменті роботи, як саме така зацікавленість екзотичним Сходом допомагає 

нам дізнатися більше про її мотиви та причини. Привабливість Сходу – це не 

лише данина романтичній традиції, це радше прагнення осмислити досвід, 

що недоступний європейцю. Твердження дисертантки про те, що Р. Сауті не 

був шовіністом, на нашу думку, не спростовує і того факту, що його, як пише 

сама дослідниця, «покровительське» ставлення до народів та культур Сходу, 

все ж корелює з дискурсивними формаціями Заходу. Так чи так Р. Сауті 

долучився до легітимізації західного типу знання.  

Загальні Висновки логічно продумані відповідають тим завданням, що 

були окреслені у Вступі. При цьому у них нема повторів із часткових 

висновків до розділів. При загалом доброму редагуванні тексту роботи маємо 

прикрі пунктуаційні, орфографічні та стилістичні помилки, які не 

применшують загального позитивного враження від роботи.  

Основні положення дисертації  викладені в двох монографіях: 

«Поэтический мир Р. Саути» (2013), «Романтична картина світу у поетичній 

творчості Роберта Сауті та художній історизм як її концептуальна домінанта 

(2018), а також у статтях, опублікованих у фахових виданнях. Результати 

дослідження апробовані на наукових конференціях. Автореферат та 

публікації повністю передають основні положення дисертації. 

У  підсумку  зазначу,   що  подана  до  захисту  дисертація  відповідає  







У Вступі переконливо обґрунтовано актуальність і доцільність 

проблеми дослідження, визначено його наукову новизну, сформульовано 

об’єкт, предмет, мету й завдання роботи, окреслено джерельну базу, 

методологію наукового пошуку, а також викладено форми апробації 

результатів дослідження й розкрито їх практичне значення. 

У перших двох «теоретичних» розділах – розділі 1 «Науково-критичне 

осмислення творчості Роберта Сауті» та розділі 2 «Моделі влади у 

гуманітаристиці XX століття» – дисертантка розглядає особливості 

критичної рецепції та інтерпретації літературної спадщини поета, 

починаючи з XIX і до початку XXI століть, звертається до аналізу сучасних 

проблем у вивченні англійського романтизму, розглядає аспекти 

філософського осмислення феномену влади суверена, а також релігію та 

природу як складові дискурсу влади. 

Становлення історичного мислення поета та транснаціональний 

характер його творчості вивчаються в розділі 3 «Рання романтична картина 

світу у творчості Р. Сауті». Особливу увагу тут приділено естетиці 

класицизму у доробку митця, а також творчій взаємодії представників 

«озерної школи». 

Одним із найбільш змістовних, на наш погляд, фрагментів роботи є 

розділ 4 «Художня реконструкція минулого в контексті переосмислення 

інституту монархії». Зокрема, підрозділ 4.3. Сауті й Шекспір, в якому 

досліджуються шекспірівські алюзії у творчості Р. Сауті, імпонує тим 

рівнем осмислення, який демонструє дисертантка. Л.М. Корнільєва 

встановлює форми рецепції Робертом Сауті шекспірівської концепції історії 

й людини та розглядає їх як окремий аспект вивчення англійського 

романтизму. 

Влада Бога й влада природи в контексті роздумів Роберта Сауті про 

владу, а також дискурс орієнталізму досліджуються в останніх розділах 

дисертації – розділ 5 «Природа і Бог у творчості Р. Сауті» та розділ 6 



«Дискурс орієнталізму як різновид владного дискурсу». 

 Висновки до роботи стисло підсумовують її результати. Висновки є 

обґрунтованими та доведеними. Бібліографія нараховує 500 найменувань і 

підтверджує високий рівень обґрунтованості авторських аргументів та висновків. 

Дослідниця влучно обирає інтерпретаційну методологію, 

застосовуючи, комплексний методологічний підхід, зокрема, залучає 

історико-порівняльний, біографічний, інтертекстуальний методи аналізу. 

У роботі означено вагомий внесок українських вчених у дослідження 

англійського романтизму та шекспірівської традиції, належним чином 

враховані праці Д. Наливайка, К. Шахової, Н. Висоцької, Н. Торкут, Т. 

Бовсунівської, І. Мегели, Б. Шалагінова, Т. Потніцевої та інших 

вітчизняних дослідників. 

Мета дисертації вимагала від дослідниці заглиблення у значний 

комплекс як теоретичних праць, так і ґрунтовного аналізу першоджерел. 

Відзначимо, що в аналітичних підрозділах дисертантка досягає наукової 

об'єктивності. Критичний аналіз художніх текстів здійснений кваліфіковано 

й творчо, посилений архівними документами, англомовною періодикою 

XIX століття, монографіями, збірками статей та новітніми науковими 

публікаціями, що з’являлися в провідних зарубіжних університетах. 

Наведені додатки підтверджують достовірність виконаної роботи, 

інформативно доповнюють її зміст. Дисертантка провела ретельне 

скрупульозне дослідження поезії Р. Сауті, в тому числі маловідомих творів, 

які раніше не вивчались. 

Спираючись на теорії влади, обґрунтовані у працях М. Фуко, 

М. Блока, Е. Канторовича, Дж. Агамбена, Дж. Роулза, К. Армстронга, 

П. Петі, дослідниця всебічно аналізує особливості парадигми влади, 

створеної Р. Сауті, зокрема, розглядає різновиди влади, оприявлені у творах 

англійського романтика, фокусується на дослідженні художнього 

переосмислення у доробку Р. Сауті інституту монархії та владного устрою 



держав світу. З огляду на характерний для романтизму акцент на 

індивідуальності, на ролі та значенні особистості в історії, дослідниця 

аналізує своєрідність роздумів поета стосовно історичної ролі постатей 

правителів Іудеї, Єгипту, Англії, Франції, Швеції, Росії, Пруссії, Іспанії, 

Леону. Загалом, авторка дослідження аргументовано доводить, що дискурс 

влади посідає в творчості Р. Сауті чільне місце і становить її іманентну 

ознаку. 

Поза тим, у роботі простежується становлення історичного мислення 

митця та розкривається роль художнього історизму – домінантного, як 

переконує дослідниця, аспекту поезії Р. Сауті. Л.М. Корнільєва обґрунтовує 

бачення поетом історії як такої, що забезпечує безперервність суверенної 

влади та відіграє провідну роль в її підтримці. 

Важливо зауважити, що Л.М. Корнільєва пропонує інтерпретацію 

Р. Сауті як поета перехідної доби, чия творчість синтезує риси, характерні 

для естетики класицизму та раннього романтизму. Відповідно, 

інтерпретація та переоцінка англійської історії в творчому доробку поета 

розглядаються в контексті цього ж «переходу», зміни історичної парадигми. 

Створюючи портрет митця та вивчаючи біографію англійського 

романтика, дослідниця наголошує на тому, що Р. Сауті вважав себе радше 

істориком, аніж поетом, за власним вибором був політичним оглядачем, а 

написання поезії розумів як етап підготовки до написання історичної прози.  

Відштовхуючись від розуміння історії як насамперед сукупності 

текстів, авторка дисертації обґрунтовує погляд на Р. Сауті як митця, що 

перебував в авангарді суспільно-політичної думки, виступав новатором та 

одним із натхненників симпліфікації англійської мови. 

Фонові знання дисертантки з суміжних із літературознавством наук 

дозволяють їй впевнено почуватися «на стику» наукових гуманітарних 

дисциплін, робити влучні оригінальні спостереження, наприклад, стосовно 

конотативного значення дієслова “salivate”, описів романтичного топосу та 



буколічних пейзажів в контексті англійського живопису, а також у зв’язку з 

розкриттям психологізму окремих сцен з «Талаби» та «Родеріка, останнього 

з готів» та дослідженням біблійного претексту творів Р. Сауті й фольклорної 

основи його «східних» поем. 

Л.М. Корнільєва прискіпливо досліджує еволюцію світосприйняття 

поета, зв’язок певних світоглядних трансформацій із політичною ситуацією 

в країні. Зокрема, дисертантка переконливо полемізує з поширеною серед 

дослідників англійського романтизму думкою про поступовий відхід 

Р. Сауті від раннього радикалізму до пізнішої політичної ортодоксальності, 

що був значною мірою зумовлений подіями в постреволюційній Франції та 

перебуванням поета в Португалії у 1795-1796 рр. Поставивши під сумнів 

загальноприйнятий та подекуди спрощений поділ біографії Р. Сауті на «до» 

й «після», на «біле» й «чорне», Л.М. Корнільєва спростовує погляд на поета-

лауреата як на «зрадника» власних юнацьких ідеалів і улесливого співця 

корони. 

Розкриваючи особливості творчої взаємодії «лейкістів», дисертантка 

ставить перед собою важливе завдання – спростувати усталене уявлення про 

Р. Сауті як поета «другорядного», не вартого аналізу настільки ж 

прискіпливого, як дослідження творчої спадщини В. Вордсворта й 

С.Т. Колріджа – інших «озерних поетів». 

Л.М. Корнільєва висновує, що багатьом творам Р. Сауті притаманні 

документальність, життєподібність як основна форма художньої умовності, 

лімітований набір мовно-стилістичних засобів, а також ціла низка 

естетичних рис попередньої щодо романтизму епохи. Крім того, як 

підкреслює дослідниця, Р. Сауті досить рано відійшов від поезії заради 

написання біографій та історичних хронік, які згодом і принесли йому 

світову славу. Сукупністю цих чинників дисертантка пояснює менший 

читацькій та дослідницький інтерес до поетичної творчості Р. Сауті, ніж до 

поезії С. Т. Колріджа, В. Вордсворта, або ж Дж. Г. Байрона. 



У роботі надано посутню переоцінку низки упереджень щодо Сауті-

поета. Зокрема, це стосується загального сприйняття постаті Р. Сауті у 

XVIII-XIX століттях та його особистого внеску у скарбницю світової 

літератури, проблеми позиціонування поета всередині тріумвірату 

«лейкістів», особливостей творчої взаємодії англійських романтиків, дати 

появи першого поетичного твору Р. Сауті тощо. Принагідно дисертантка 

надає інформацію щодо історії публікацій поезій Р. Сауті, зупиняється на 

їхній рецепції в країнах Європи та США. 

Обстоюючи думку про значущість постаті поета у сучасну йому 

епоху, дослідниця привертає увагу до факту перекладу творів Р. Сауті на 

голландську мову та розповсюдження оригіналів його творів у країнах, де 

існувало упередження проти англійської. 

Звертаючись не тільки до біблійного тексту, але й до апокрифів, не 

тільки до відомих збірок приватних листів поета, а й до маловідомих, не так 

давно віднайдених епістол, дисертантка значною мірою розширює існуючі 

у сучасній науці уявлення про літературну спадщину Р. Сауті. 

Загалом результатом ретельного аналізу художньої та науково-

критичної літератури з обраної проблеми, що його проводить 

Л.М. Корнільєва, є певна переоцінка, а подекуди й посутня зміна 

сприйняття деяких реалій літературного процесу доби романтизму. 

Імпонує, що авторка виявляє дослідницьку сміливість, змістовно 

аргументує свою позицію у розробці наукових завдань, зберігає за собою 

право на власну думку, а відтак будь-яка цитата з Р. Сауті або авторитетної 

наукової праці часто стає лише відправною точкою для самостійного 

неупередженого аналізу і не сприймається як догма. Цим почасти 

обумовлена оригінальність дослідження Л.М. Корнільєвої, яке йде, в першу 

чергу, від тексту. Варто зауважити, що виклад аналізованої теми 

характеризується коректністю наукової полеміки. 

Узагальнюючи можемо стверджувати, що Лілія Миколаївна 



Корнільєва змогла запропонувати новий погляд на творчий доробок 

Роберта Сауті та його місце в історії англійської літератури доби 

романтизму, обґрунтувати власну концепцію та конкретизувати її 

положення в аналітичних підрозділах дисертації. 

Водночас, дисертація створює й поле для обговорення та дискусії, 

викликає деякі зауваження та полемічні запитання. 

Насамперед, зауважимо недостатню увагу дослідниці до вивчення 

проблем поетики художніх текстів, яке подекуди поступається місцем 

аналізу біографії поета, розлогому дослідженню історико-літературного 

контексту. Це, зокрема, стосується ранніх поем Сауті, аналіз фактологічної 

основи яких, на наш погляд, є надлишково деталізованим. 

Крім того, заглиблення авторки дисертації у широкий історико-

літературний і культурний контекст в окремих випадках призводить до 

зміщення фокусу дослідження, а відтак спричиняє порушення послідовності 

викладу матеріалу та цілісності наукового дискурсу. Робота містить чимало 

відхилень від предмету дослідження, сформульованого як «особливості 

оприявлення дискурсу влади в поетичній спадщині Р. Сауті». 

Зауваження викликають висновки до розділів 3, 4, 6, які не повністю 

відображають зроблене у самій роботі. 

Текст дисертації не вільний від стилістичних, синтаксичних, 

перекладацьких недоглядів. У розвідці наявні тавтології, русизми, 

неточності при перекладі з англійської на українську і навпаки, що подекуди 

ускладнюють сприйняття змісту роботи та негативно впливають на загальне 

враження. 

На захисті хотілось би почути відповіді на наступні запитання: 

1. Яке відображення знаходить сучасний погляд на історію та 

історіографію в концептуалізації дискурсів влади в доробку Р. Сауті? 

Якою мірою у роботі залучено сучасну методологію аналізу історичних 

наративів? Яким чином змінюється оцінка творчості Р. Сауті в оптиці 



новітніх філософських та історіографічних концепцій? Чи зберігає 

сьогодні наукову актуальність погляд на історію як на оповідь про 

«великих людей»? 

2. Як відбиваються у творах Р. Сауті відмінності між історичною 

реальністю та історичною репрезентацією, аналізовані в теоретичному 

розділі дисертації?  

3. Чим умотивований розгляд дискурсу орієнталізму саме як різновиду 

владного дискурсу? 

Окреслені питання покликані активізувати дискусію, а зазначені 

зауваження мають переважно рекомендаційний характер і не знижують 

загальної позитивної оцінки прочитаної дисертації, яка є вагомим внеском 

до теоретичної та історико-літературної площини сучасних 

літературознавчих студій. 

Дисертація свідчить про належний рівень теоретичної підготовки 

автора, добре володіння прийомами історичного та філологічного аналізу. 

Структура цієї наукової праці, її науково-методологічний базис і теоретико-

понятійний апарат відповідають поставленим в роботі меті й завданням. У 

дисертації сформульована єдина концепція, яка об’єднує теоретичні 

положення, застосовані методи та аналітичну частину.  

Дисертаційна робота Л. М. Корнільєвої є актуальною для вітчизняної 

англістики. Матеріали дисертації забезпечують нову науково-об’єктивну 

інтерпретацію поетичної спадщини Р. Сауті в контексті раннього 

англійського романтизму, заповнюють лакуну в існуючих уявленнях про 

художній доробок митця, розкривають значущість творчого внеску поета у 

скарбницю англійської літератури періоду романтизму. Результати цього 

наукового пошуку можуть стати основою для подальших досліджень 

актуальної проблеми сучасного літературознавства. 

Основні положення роботи викладені в двох монографіях: 

«Поэтический мир Р. Саути» (2013), «Романтична картина світу у поетичній 
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Роберта Сауті, які складають дуже значний пласт літератури англійського 

романтизму.  

Важливо розуміти, що ці твори не просто належать до раннього етапу 

розвитку романтизму в Англії, а перш за все зберігають у собі характерні 

риси цієї самої літератури. Тому, зважаючи на великий обсяг написаного 

Робертом Сауті, постає логічне питання про те, чи припустимо нехтувати 

таким значущим автентичним матеріалом, маючи на меті краще розуміння 

англійського романтизму? Відповідь, на наш погляд, очевидна. Отже, 

великим особистим досягненням дисертантки є те, що вона береться за 

маловивчений матеріал та намагається дослідити його різнобічно і 

неупереджено, з максимально доступною повнотою, тим самим роблячи 

безпосередній власний внесок в сучасне літературознавство. 

Їй вдається зруйнувати цілу низку упереджених або недостатньо 

аргументованих висновків щодо Сауті-поета та його творів, навіть коли 

авторство цих висновків і теорій належить найвидатнішим дослідникам 

англомовного світу, з якими дисертантка часто полемізує. Лілія Миколаївна 

Корнільєва справедливо називає художній історизм концептуальною 

домінантою поетичної спадщини Роберта Сауті та фокусується на дискурсах 

влади і рефлексії поета про природу абсолютної влади, результатом чого став 

ретельний аналіз та всебічна характеристика створених поетичною уявою 

англійського поета десятків образів монарших осіб, що належали різним 

епохам.  

В 1831 році, у листі есквайру Генрі Тейлору, Роберт Сауті писав: 

«Побачивши перебування (я не можу назвати це правлінням) Луї-Філіпа на 

троні протягом останніх дванадцяти місяців, Польщу,  що чинить опір Росії, 

та Італію, що не протистоїть Австрії, Вільгельма IV, який розпускає 

парламент для проведення парламентської реформи, і принца Леопольда, 

який бажає стати королем бельгійців, хто може сказати, чого очікувати, і хто 
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буде дивуватися з того, що раніше вважалося найнесподіванішим, 

найбожевільнішим або найабсурднішим»1.  

Ці слова підкреслюють нонконформізм поета не тільки у творчості, але 

й у приватному листуванні, тому існуючі в науці уявлення про однозначну 

підтримку поетом естеблішменту в зрілі роки все ж таки потребують 

подальшого вивчення. Саме це і було реалізовано в дослідженні Лілії 

Миколаївни Корнільєвої, якій вдалося створити портрет непересічного 

англійського романтика, детально схарактеризувавши його поетичний 

спадок під обраним нею кутом зору.  

Авторкою роботи прочитано і проаналізовано надзвичайно великий 

корпус поетичних творів Роберта Сауті та двох інших поетів-лейкістів, що, 

безсумнівно, є окрасою дисертації. Оригінали текстів поета завжди 

супроводжуються якісно зробленими власними коментарями дисертантки, 

які мають велику самостійну та практичну цінність, адже роблять історичні і 

культурні реалії іншої країни більш зрозумілими. Заслугою авторки є те, що 

вона, дійсно, корегує хибні уявлення про місце і роль поезії письменника у 

розвитку англійського романтизму та займається пошуком інтерпретаційної 

методології, яка б допомогла виправленню викривленої історико-

літературної перспективи.  

Дослідження Лілії Миколаївни Корнільєвої забезпечується 

теоретичним та методологічним обґрунтуванням вихідних положень на 

основі новітніх наукових підходів та практик дослідження дискурсу; 

використанням цілого комплексу методів, що є адекватними об’єкту, 

предмету, меті та завданням дослідження; орієнтацією на перспективні 

напрямки розвитку та досягнення сучасної гуманітаристики; проведенням 

історіографічного аналізу досліджуваної проблеми; системним 

використанням методу наукової критики щодо ґрунтовно дібраної 

                                                           

1 The Life and Correspondence of Robert Southey. New York, 1851. P. 504 
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джерельної бази; належною апробацією матеріалів та результатів  

дослідження.  

Завдяки текстологічному підходу до історії, рамки літературознавчого 

аналізу були значною мірою розширені залученням у корпус дослідження 

маловідомих документів, що значно розширюють уявлення про 

проблематику та специфіку образності поетичної творчості Роберта Сауті, 

пояснюють та характеризують цілий пласт екстралінгвістичної інформації, 

якою вправно оперує митець. 

Заслуговує на схвалення і науково-теоретичне обґрунтування 

дослідження та виокремлення основних конституентів дискурсу влади. 

Цінною є також систематизація теоретичних положень у працях М. Фуко, 

М. Блока, Е. Канторовича, Дж. Агамбена, Дж. Роулза, К. Армстронга, П.Петі. 

Окрасою роботи Лілії Миколаївни Корнільєвої є те, що літературні 

процеси відтворені в ній у динаміці, а тому в ході розгляду дисертантка 

фіксує як новітні підходи та досягнення в сучасній гуманітаристиці, так і 

поступове відродження зацікавленості по відношенню до творчості Роберта 

Сауті у наукових студіях XXI століття. Завдяки цьому, авторка потрапляє в 

авангард дослідників англійського романтизму, які ставлять перед собою 

амбітну мету об’єктивно та неупередженно проаналізувати творчість Роберта 

Сауті, яка, на думку багатьох дослідників, є ще й «назручнішими вхідними 

воротами» до поезії Вікторіанської Англії.   

Широке коло використаних наукових праць, періодичних видань, 

архівних документів, джерел іноземною мовою дозволяють Лілії Миколаївні 

Корнільєвій зробити неупереджений і ґрунтовний аналіз поетичних текстів 

Роберта Сауті та продемонструвати, що свого часу поет був шанованим 

майстром слова, творчість якого не тільки критикували та пародіювали, але 

й добре знали в Європі та США.  

Спираючись на публікації XIX–XXI ст.ст, видані в Британії та США, 

дисертантка переконливо доводить, що саме Роберт Сауті був баготорічним 

головою Озерної школи поетів, верховенство якого в тріумвіраті визнавали 
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всі видатні літературні діячі сучасної йому епохи, від критика Фр. Джеффрі 

до непримиренного по відношенню до лейкістів Дж. Г. Байрона.  

Дисертантка робить кропіткий аналіз наукової літератури з обраної 

проблеми та оприявнює численні особливості вивчення творчості Роберта 

Сауті в різні часи, не забуваючи робити це в широкому історико-культурному 

контексті. Саме тому ій добре вдається охопити та детально 

схарактеризувати основні тенденції рецепції поетичних текстів англійського 

романтика, які сформувалися на теренах різних країн впродовж більш ніж 

двохсот років. 

Цікавою є демонстрація того, наскільки міцно в англомовному світі 

закріпилася репутація Роберта Сауті саме як преромантика. Попри те, що не 

існує романтика, якого б принаймні один раз не назвали преромантиком або 

реалістом, у випадку з Робертом Сауті подібна характеристика набула 

масового характеру. Авторка звертає увагу на те, що подібний підхід було 

започатковано ще у XIX столітті Г. Херфордом, і з плином часу дана 

традиція, як це випливає з огляду наукової літератури, добре вкорінилася у 

роботах найвидатніших вчених-літературознавців XX–XXI ст. ст. Не можу 

не зазначити, що огляд літератури розроблений ретельно і доведений 

практично до сьогоднішнього дня. 

Лілія Миколаївна Корнільєва також аналізує поезію Роберта Сауті саме 

як поезію раннього романтизму. Детально розкрито, що соціальний контекст 

і дискурс знаходяться в постійній взаємодії та модулюють один одного. 

Робота містить цікаві та глибокі спостереження, які стосуються головних 

аспектів естетичної позиції Сауті, як то релігійних мотивів у його творчості, 

особливостей зображення природи, готичних елементів, орієнталізму та 

образу ліричного героя, розглянутих у контексті владного дискурсу.  

Досить ґрунтовно розкриті зв’язки творчості Сауті з класицизмом, 

зокрема, акцент зроблено на зацікавленість поета науковими відкриттями 

того часу і пов’язаний із цим раціоналізм його мислення, глибоко визначений 

вплив класицистської поетики на твори поета. Тим самим дисертантка 
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підкреслює спадкоємність, з одного боку, між класицизмом і романтизмом, а 

з іншого – між романтизмом і критичним реалізмом, що як раз і вміщується 

в триєдину концепцію «residual – dominant – emergent», що її було покладено 

в основу власного аналізу.  

До переваг роботи слід також віднести дуже широкий контекст, у якому 

виконане дослідження. Очевидне ґрунтовне знання авторкою історії та 

культури Великої Британії, міфології Давніх Греції та Риму, біблійних 

текстів, середньовічних міраклів, легенд, старовинних казок країн Європи і, 

в тому числі, українського фольклору.  

Дисертації Лілії Миколаївни Корнільєвої також притаманний високий 

ступінь обґрунтованості отриманих у процесі дослідження результатів, що 

вирізняються науковою новизною, теоретичною і практичною значущістю. 

Дисертантка залучає не тільки автентичні поезії Роберта Сауті, а й створені 

ним самим розлогі коментарі до поетичних творів, епістолярну та 

публіцистичну спадщину поета.  

Таким чином, за проблематикою, характером і масштабом залученого 

матеріалу, за своїм історико-літературним значенням робота Лілії 

Миколаївни Корнільєвої відповідає рівню докторської дисертації. Але ж, як і 

будь-яке самостійне дослідження, воно не позбавлене певних недоліків. 

Перш за все, хотілося б сказати про дискусійний характер окремих 

положень Вступу та Висновків, які містять факти, що є частково 

підтвердженими, або сповненими протирічь. Наприклад, це стосується 

фольклорних витоків казки Роберта Сауті «Золотоволоска та три ведмеді», 

атрибуції не всього вірша «З чого ж зроблені наші хлопчиська» поета, а лише 

перших двох його рядків, тощо. 

Розглядаючи дискурси влади та послідовно проводячи ідею історизму 

Сауті як домінанти його творчості через всю дисертацію, починати треба 

саме з першого розділу, у якому ця інформація відтворена хоч і не побіжно, 

але і не зовсім повно. 
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Слід було б також посилити літературний контекст у 4–5 розділах 

дослідження. Звісно, не можна сказати, що його зовсім бракує, або, що його 

недостатньо, але залучення широкого літературного контексту у роботі є 

досить нерівномірним. 

Крім того, на наш погляд, доцільно було би продемонструвати 

детальніше, в чому саме полягає сутність не просто історизму, а 

романтичного історизму Роберта Сауті. Це означено в роботі, але не 

схарактеризовано детально.  

Робота також містить окремі друкарські помилки, деякі невідповідності 

у перекладі українською мовою з англійської. 

Але більшість вище зазначених зауважень мають скоріш 

рекомендаційний характер і ніяк не применшують загальне позитивне 

враження від роботи та її наукову значущість. Дисертація вирізняється 

ретельністю і масштабом проведеного дослідження, науковою глибиною і в 

цілому заслуговує на високу оцінку.  

Зміст роботи розкритий у 38 наукових працях: 2 одноосібних 

монографіях, 23 статтях, опублікованих у фахових виданнях України 

(зокрема 2 з них надруковано в наукових журналах, які входять до 

наукометричних баз даних), 4 публікаціях у закордонних виданнях, крім 

того, 9 статтях, що засвідчують апробацію матеріалів дисертації. Належним 

чином виконаний автореферат висвітлює основні положення дослідження. 

Повнота охоплення наукового і літературного матеріалу, логічна 

послідовність в його осмисленні, переконливість абсолютної більшості 

положень і зроблених висновків дає підстави для висновку: дисертація Лілії 

Миколаївни Корнільєвої «Дискурси влади в поетичній творчості Роберта 

Сауті» є самостійним ґрунтовним дослідженням, що виконано на високому 

науковому та методологічному рівні і відповідає вимогам до оформлення 

роботи та відповідністі науковому стилю викладу «Порядку присудження 

наукових ступенів», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 

№ 567 від 24.07.2013 р., п. п. 9, 10, 12 та 14  (зі змінами, внесеними  згідно  з 




