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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 
Актуальність теми дослідження. Перепрочитування творів періоду 

становлення української класичної літератури набуває сьогодні все більшого 
значення – з’являються друком академічні видання, сміливі за задумом 
історико-літературні розвідки, в яких красне письменство розглядається з 
нових методологічних позицій; поволі здобуваються на визнання й ті 
письменники, які з різних причин свого часу не були включені в канон. Проте 
більшість сучасних учених, намагаючись «по-новому» подивитися на, 
здавалося б, уповні вивчені твори, не студіюють їх у західноєвропейських 
контекстах, мимоволі применшуючи значення української літератури, яка й 
досі не може позбутися нав’язаних їй тривких міфів про власну 
«неповноцінність», «провінційність» чи «неєвропейськість».  

Проблеми типологічних сходжень і відповідностей в українській і 
англійській літературах кінця XVIII – середини ХІХ ст. досі залишаються на 
маргінесі літературознавчих досліджень. Це зумовлено, по-перше, 
«замороженням» досліджень типологічних закономірностей української та 
західноєвропейських літератур протягом тривалого часу з відомих 
ідеологічних причин. По-друге, з метою заперечення європейської 
ідентичності нової української літератури порівняльно-типологічні студії 
тенденційно проводилися обмежено – у ракурсі російсько-українських зв’язків 
з неодмінним наголосом на «значущості» російської літератури.  

Як відомо, ситуація з одновекторністю компаративних студій змінилася 
на початку 1990-х рр. Однак надмірна увага дослідників до вивчення досі 
заперечуваної національної специфіки української класичної літератури 
спричинилася до виникнення тез про провінційність або особливий 
національно-культурний дискурс української літератури, який начебто 
формувався виключно під впливом ментальних, етномовних, побутово-
етнографічних і фольклорних чинників. Студії, що обмежувалися «домашнім 
інтер’єром» українських письменників, багато привнесли для 
незаангажованого переосмислення та неупередженого потрактування етапу 
становлення нової української літератури, але впадає у вічі їхня 
монокультурність, невиправдана в час мультикультуралізму. 

Для сьогочасної дослідницької перспективи доцільним є застосування 
методології зіставної компаративістики, науковим осердям якої є постсучасна 
компаративна поетика. Вона передбачає вивчення стилів і жанрів у різні 
періоди розвитку національних літератур, а також у параметрах різних 
художніх систем, їхніх змін і трансформацій. Особливо актуальним в 
обраному нами аспекті дослідження є порівняно нове для українського 
літературознавства компаративне вивчення жанрів і жанрових систем.  

Переосмислення типологічних закономірностей новочасної української 
та західноєвропейської прози ХІХ ст. є одним із пріоритетних напрямків 
різноаспектних студій сучасних науковців. На сьогодні маємо дослідження, в 
яких зіставляються, зокрема, постаті М. Гоголя, Є. Гребінки, Г. Квітки-
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Основ’яненка, П. Куліша та Т. Шевченка із західноєвропейськими 
письменниками першої половини та середини ХІХ ст. (О. Боронь, В. Зарва, 
В. Івашків, І. Лімборський, П. Михед, Є. Нахлік, Н. Петриченко, І. Пупурс та 
ін.). Отож назріла необхідність комплексного порівняльно-типологічного 
дослідження жанрових систем української та англійської літератур з нових 
методологічних позицій. Окреслення системи прозових жанрів української 
новочасної літератури та її аналіз порівняно з творами англійської літератури 
уможливлює не лише перегляд та уточнення існуючих жанрових 
характеристик, дослідження трансформації та модифікації жанрів, жанрових 
різновидів, а й виведення типології жанрових систем досліджуваних літератур. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертацію підготовлено в контексті досліджень, здійснюваних кафедрою 
зарубіжної літератури та теорії літератури Бердянського державного 
педагогічного університету в межах комплексних тем «Інтерпретація 
художнього твору в контексті світової літератури» та «Класика, белетристика, 
актуальна література: питання історії та теорії». Тему дисертації затверджено 
на засіданні Вченої ради Бердянського державного педагогічного університету 
(протокол № 7 від 24 грудня 2015 року) й на засіданні бюро Наукової ради 
НАН України з проблеми “Класична спадщина та сучасна художня література” 
(протокол № 1 від 19 травня 2016 року). 

Мета роботи – дослідити типологічні закономірності та відмінності 
жанрових систем української та англійської прози кінця XVIII – середини 
ХІХ ст. 

Меті роботи підпорядковані такі конкретні завдання: 
1)  визначити та систематизувати сучасні підходи компаративної 

генології;  
2) з’ясувати жанрові особливості українського та англійського 

роману, повісті, фейлетону, «фізіологічного нарису» кінця XVIII – середини 
ХІХ ст. в порівняльно-типологічному аспекті;  

3) дослідити трансформації та модифікації жанрових різновидів 
прози інонаціональних літератур;  

4) вибудувати модель типології жанрів української та англійської 
прози кінця XVIII – середини ХІХ ст.; 

5) переосмислити існуючі погляди на проблеми компаративної 
генології української та англійської прози кінця XVIII – середини ХІХ ст.; 

6) проаналізувати типологічні закономірності та відмінності в 
стильових напрямах української та англійської прози досліджуваного періоду з 
урахуванням національної своєрідності та ідентичності;  

7) систематизувати та окреслити магістральні етапи ґенези жанрової 
парадигми української новочасної прози. 

Об’єктом дослідження є різножанрова проза українських (В. Наріжний, 
О. Сомов, М. Гоголь, Г. Квітка-Основ’яненко, Є. Гребінка, П. Куліш, 
Т. Шевченко, О. Стороженко та ін.) і англійських письменників 
(М. Е. Бреддон, М. Ґ. Льюїс, Е. Редкліф, Дж. Остен, Дж. Морьє, М. Еджворт, 
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В. Скотт, Ч. Діккенс, В. М. Теккерей, Е. Ґаскелл та ін.) кінця XVIII – середини 
ХІХ ст.  

Предмет дослідження – жанрові системи української та англійської 
прози кінця XVIII – середини ХІХ ст., розглянуті в компаративному аспекті. 
Порівняння творів, що існують у різних художньо-естетичних парадигмах, дає 
змогу продемонструвати як аналогії, так і відмінності, а це є необхідним для 
здійснення цілісно-системного дослідження ролі та місця нового українського 
письменства в контексті європейської літератури.  

Теоретико-методологічною основою дисертації є праці українських та 
зарубіжних дослідників проблем загальної та порівняльної генології 
(М. Бахтін, Т. Бовсунівська, П. Брюнель, О. Веселовський, Г. Гачев, 
В. Головко, К. Ґільєн, І. Денисюк, А. Есалнек, В. Жирмунський, С. Т. де 
Зепетнек, І. Качуровський, Н. Копистянська, Ю. Крістева, Н. Лейдерман, 
Ю. Лотман, Є. Мелетинський, Ф. Моретті, Д. Наливайко, І. Неупокоєва, 
Р. Нич, Т. Свербілова, І. Смірнов, Н. Тамарченко, Ю. Тинянов, Цв. Тодоров, 
Б. Томашевський, О. Фрейденберг, Л. Чернєц, Ж.-М. Шеффер та ін.), 
методологів і дослідників синергетичного дискурсу (М. Алефіренко, 
В. Василькова, Г. Гачев, С. Капіца, О. Князева, С. Курдюмов), теоретиків і 
практиків психоаналітичного аналізу, культурології та антропології 
(К. Ґінзбурґ, Н. З. Девіс, Р. Жирар, Н. Зборовська, М. Еліаде, Р. Кайюа, 
Дж. Кемпбел, К. Леві-Строс, О. Ранк, В. Тернер, В. Топоров, Н. Фрай, 
З. Фройд, М. Фуко, К. Ґ. Юнґ та ін.). У роботі враховуються висновки 
дослідників історико-літературного процесу кінця XVIII – середини ХІХ ст. в 
Україні (Р.-М. Багрій-Пікулик, Н. Бернадська, О. Білецький, О. Борзенко, 
Яр. Вільна, Гр. Грабович, І. Дзюба, В. Зарва, М. Зеров, С. Зубков, В. Івашків, 
І. Лімборський, Л. Кодацька, В. Мацапура, П. Михед, Є. Нахлік, М. Ткачук, 
Л. Ушкалов, І. Франко, Д. Чижевський, М. Шкандрій та ін.) та Великій 
Британії (М. Алексєєв, Е. Ауербах, М. Батлер, П. Брентлінґер, А. Вотт, 
М. Ґеймер, Дж. М. Л. Дрю, Дж. Еґан, К. Елліотт, А. Єлістратова, Ф. Р. Карл, 
Дж. Ф. Кілрой, Б. Кнезевіч, Дж. Л. Ларсон, Ст. Маркус, М. Соколянський та 
ін.).  

Методи дослідження. Об’єкт і предмет роботи зумовили вибір 
системно-синергетичної концепції, яка поєднує низку конкретних методів 
дослідження: порівняльно-генологічний, порівняльно-типологічний, метод 
«віддаленого читання», генетико-контактологічний, синергетичний, 
психоаналітичний, рецептивно-естетичний, культурно-історичний, описовий, 
узагальнюючий, біографічний.  

У першому розділі при аналізі праць, присвячених проблемам 
досліджень жанрових систем і компаративної генології української та 
західноєвропейської прози кінця XVIII – середини ХІХ ст., використано 
описовий та узагальнюючий методи. Під час дослідження творчості 
українських та західноєвропейських прозаїків у компаративному аспекті та для 
з’ясування спільних тенденцій у їхніх творах застосовано порівняльно-
типологічний, біографічний, синергетичний і психоаналітичний методи. 
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Генетико-контактологічний і рецептивно-естетичний методи дозволили 
розглянути деякі твори українських письменників як наслідок знайомства з 
іншими текстами (письменниками, напрямами, літературами) та з’ясувати 
особливості рецепції іншомовних текстів. Для розкриття впливу позатекстової 
дійсності на досліджуваних письменників залучені теоретико-методологічні 
напрацювання представників культурно-історичної школи та метод 
«віддаленого читання». Проте визначальним для методології дослідження є 
метод порівняльно-генологічного аналізу. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в ній 
уперше:  
- здійснено цілісне та комплексне дослідження проблем типології та поетики 

жанрових систем в українській та англійській прозі кінця XVIII – середини 
ХІХ ст. із застосуванням системно-синергетичної концепції;  

- доведено, що прискорений розвиток української літератури в кінці XVIII – 
середині ХІХ ст. був «культурним вибухом», який зумовив швидке постання 
її дисипативної системи прозових жанрів; 

- проінтерпретовано українську літературу досліджуваного періоду як 
інтеграційну з відповідними типологічними групами (адаптивна, 
диференційна, конвергенційна, білітературна, асиміляційна); 

- доведено, що у прозі українських письменників кінця XVIII – середини ХІХ 
ст. наявна жанрова система, для якої властиві структурна цілісність, 
завершеність і відкритість, здатність до саморозвитку і типологічна схожість 
з жанровою системою англійської літератури; 

- проаналізовано жанрові аспекти української романтичної малої прози та її 
типологічну близькість до жанрових моделей англійської літератури 
досліджуваного періоду; 

- простежено творчі модифікації сюжетів англійської літератури в українській 
літературі кінця XVIII – середини ХІХ ст. з перенесенням апробованих 
жанрових моделей на власний історичний та фольклорний матеріал; 

- схарактеризовано національну специфіку жанрових різновидів пародійних 
творів, фейлетону та «фізіологічного нарису»; 

- доведено, що у структурах жанрових систем української та англійської 
літератур наявні жанрові різновиди крутійського роману, роману виховання, 
роману сервантесівського типу, історичного роману та сімейної хроніки;  

- виокремлено у прозі Т. Шевченка жанрові різновиди педагогічного роману, 
соціальні повісті, жанрове наближення до різновидів сенсаційного роману 
та «садибних романів», для яких характерна типологічна спільність з 
відповідними взірцями англійської літератури на генологічному рівні; 

- доведено, що, попри виразні прояви національної ідентичності, 
зорієнтованість на власні фольклор, історію та культуру, запізнілість 
постання в підневільних умовах колоніального існування, жанрова система 
української літератури демонструє багато спільних типологічних рис з 
жанровою системою англійської літератури досліджуваного періоду в 
активізації та моделюванні жанрових прозових різновидів; 



5 
 
- уточнено жанрові домінанти української прози першої половини та 

середини ХІХ ст.;  
- систематизовано типологічні відповідності між жанровими моделями 

досліджуваних літератур.  
Це дає підстави спростувати побутуючі досі думки про провінційність, 

відрубність чи відсталість української новочасної літератури. Дослідження 
прозових творів українського письменства в зіставленні з англійською прозою 
кінця XVIII та середини ХІХ ст. істотно поглиблює уявлення про місце та роль 
української літератури в європейському та світовому літературному процесі.  

Теоретичне значення роботи полягає в окресленні жанрових систем 
української та англійської прози кінця XVIII – середини ХІХ ст., що дозволяє 
конкретизувати сучасне розуміння жанрових процесів української літератури 
етапу становлення та її зв’язок із західноєвропейським літературним 
простором. Результати дослідження допоможуть конкретизувати та уточнити 
сучасні уявлення про українську новочасну літературу та поглибити розуміння 
специфіки літературного процесу в українській та англійській прозі 
досліджуваного періоду. 

Практичне значення роботи. Результати дисертації можна використати 
при розробці таких університетських курсів, як «Історія української літератури 
ХІХ ст.», «Історія англійської літератури», «Теорія літератури», «Порівняльне 
літературознавство», спецкурсу «Жанрові системи української та англійської 
прози кінця XVIII – середини ХІХ ст.», спецсемінарів з проблем 
компаративної генології, а також при укладанні та написанні підручників і 
навчально-методичних посібників із літературознавчої проблематики. Її 
основні положення можуть стати підґрунтям для подальших досліджень 
жанрових систем української та західноєвропейських літератур кінця XVIII – 
середини ХІХ ст. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійним дослідженням. 
Усі ідеї роботи, висновки та отримані результати належать її автору. 
Монографія та 41 наукова публікація за темою дисертації – одноосібні. 

Кандидатська дисертація «Проза Г. Квітки-Основ’яненка і англійський 
сентименталізм» захищена в Тернопільському національному педагогічному 
університеті імені Володимира Гнатюка – 2008 рік, її матеріали в тексті 
докторської дисертації не використовуються.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації 
пройшли апробацію на Міжнародному науково-практичному семінарі 
«Парадигма sacrum & profanum в літературі та культурі» (м. Дрогобич, 
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 14–15 
квітня 2010 р.); 15 міжнародних наукових конференціях: «Місто-як-текст: 
літературні проекції» (м. Бердянськ, Бердянський державний педагогічний 
університет, 10–11 вересня 2009 р.); «Мариністика в художній літературі» 
(м. Бердянськ, Бердянський державний педагогічний університет, 9–10 вересня 
2010 р.); «Поетика містичного» (м. Чернівці, Чернівецький національний 
університет імені Юрія Федьковича, 7–8 жовтня 2010 р.); «Жизнь провинции 
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как феномен духовности» (м. Нижній Новгород, РФ, Нижньогородський 
державний університет ім. М. І. Лобачевського, 11–13 листопада 2010 р.); 
«Імагологічна проблематика польської, білоруської, російської та української 
літератур і європейський контекст» (м. Луцьк, Волинський національний 
університет імені Лесі Українки, 24–25 березня 2011 р.); «Проблеми 
культурної ідентичності: співвідношення традиційного і модерного аспектів 
ідентифікації» (м. Острог, Національний університет «Острозька академія», 
15–16 квітня 2011 р.); «Українська література в загальноєвропейському 
контексті» (м. Ужгород, ВДНЗ «Ужгородський національний університет», 
10–11 травня 2011 р.); «Культура в горизонті сталих і плинних ідентичностей» 
(м. Острог, Національний університет «Острозька академія», 12–13 квітня 
2013 р.); «Скарбниця розуму: інтелектуальний дискурс літератури» 
(м. Бердянськ, Бердянський державний педагогічний університет, 26–27 
вересня 2013 р.); «Літературний процес: на перехресті глобалізаційних 
викликів» (м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка, 3–4 квітня 
2015 р.); «Європейська наука та освіта: пріоритети, напрями та перспективи 
розвитку» (м. Кременець, Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна 
академія ім. Тараса Шевченка, 21–22 травня 2015 р.); «Над берегами вічної 
ріки»: темпоральний вимір літератури» (м. Бердянськ, Бердянський державний 
педагогічний університет, 24–25 вересня 2015 р.); «Творчість Тараса 
Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір» (м. Черкаси, 
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 26–27 
квітня 2016 р.); «Слов’янські студії» (м. Миколаїв, Чорноморський державний 
університет імені Петра Могили, 24–26 травня 2016 р.); «Мільйон історій: 
поетика пригод у літературі та медіа» (м. Бердянськ, Бердянський державний 
педагогічний університет, 22–23 вересня 2016 р.); 6 міжнародних науково-
практичних конференціях: «Міжкультурна комунікація: мова – культура – 
особистість» (м. Острог, Національний університет «Острозька академія», 22–
23 квітня 2010 р.); «Світова класика в літературно-критичному дискурсі XXI 
століття» (м. Львів, Львівський національний університет ім. Івана Франка, 
20–21 жовтня 2011 р.); «Євген Гребінка в крайовому, українському та 
світовому літературно-мистецькому контексті» (м. Полтава, Полтавський 
національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, 2 лютого 
2012 р.); «Українська журналістика в двохсотлітній ретроспективі» (з нагоди 
200-річчя першої в Східній Україні газети «Харьковский еженедельник») 
(м. Харків, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 23–24 
жовтня 2012 р.); «Європейські студії: особистість і світ в історико-
культурному просторі. Пам’яті Олега Васильовича Мішукова» (м. Херсон, 
Херсонський державний університет, 10–11 жовтня 2013 р.); «В. І. Даль та 
світова культура» (м. Луганськ, Східноукраїнський національний університет 
імені Володимира Даля, 20–22 листопада 2013 р.); 6 всеукраїнських наукових 
конференціях: «Українська література: духовність і ментальність» (м. Кривий 
Ріг, Криворізький державний педагогічний університет, 16–17 жовтня 2009 р.); 
«Слобожанщина: літературний вимір» (м. Луганськ, Луганський національний 
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педагогічний університет імені Тараса Шевченка, 15 лютого 2013 р.); «Слово в 
літературі: сакральне і профанне» (м. Миколаїв, Чорноморський державний 
університет імені Петра Могили, 23 квітня 2013 р.); «Література та історія» 
(м. Запоріжжя, Запорізький національний університет, 9–10 жовтня 2014 р.); 
«Література в контексті культури» (м. Дніпропетровськ, Дніпропетровський 
національний університет імені Олеся Гончара, 23–24 квітня 2015 р.); 
«Дунайські наукові читання: європейський вимір і регіональний контекст» 
(м. Ізмаїл, Ізмаїльський державний гуманітарний університет, 15–17 жовтня 
2015 р.); 6 всеукраїнських науково-практичних конференціях: «Література і 
глобалізм: проблема духовно-етичних та історико-функціональних факторів 
класики у світлі міжнаціональних взаємин» (м. Кам’янець-Подільський, 
Кам’янець-Подільський національний педагогічний університет імені Івана 
Огієнка, 14–15 жовтня 2010 р.); «Іван Котляревський та українська культура 
ХІХ – ХХІ століть» (м. Полтава, Полтавський національний педагогічний 
університет імені В. Г. Короленка, 6 грудня 2012 року); «Г. Квітка-
Основ’яненко у просторі й часі української культури» (м. Харків, Харківський 
національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського, Харківський 
національний університет імені В. Н. Каразіна, 5 листопада 2013 р.); 
«Письменник в умовах заблокованої культури» (м. Кременець, Кременецький 
обласний гуманітарно-педагогічний інститут імені Тараса Шевченка, 28–29 
листопада 2013 р.); «Українська література як художній феномен» (м. Луцьк, 
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 26 червня 
2015 р.); «Актуальні проблеми літературознавчої термінології» (м. Рівне, 
Рівненський державний гуманітарний університет, 15–16 жовтня 2015 р.); 
звітних наукових конференціях професорсько-викладацького складу 
Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту імені Тараса 
Шевченка, Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені 
Тараса Шевченка (2009–2017 рр.). 

У повному обсязі дисертацію обговорено на засіданні кафедри 
зарубіжної літератури та теорії літератури Бердянського державного 
педагогічного університету (протокол № 6 від 27.02.2018 р.). 

Публікації. Основний зміст дисертації висвітлено у 42 друкованих 
працях: монографії (20,69 друк. арк.), 41 статті, з них 24 статті – у наукових 
фахових виданнях, затверджених ДАК України, 2 – у виданнях, що входять до 
міжнародних наукометричних баз, 5 – в іноземних наукових періодичних 
виданнях, 10 апробаційних статей у неперіодичних збірниках і збірниках за 
матеріалами конференцій.  

Структура і обсяг дисертації. Структура дисертації визначається метою 
і завданнями, зорієнтована на послідовний виклад визначених аспектів 
дослідження, підпорядкована предмету дослідження. Дисертація загальним 
обсягом 501 сторінка (з них 431 сторінка основного тексту) містить вступ, 
чотири розділи з висновками до них, загальні висновки, список використаних 
джерел (632 позиції). 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 
 
У Вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, новизну, мету і 

завдання дослідження, визначено об’єкт і предмет, окреслено теоретико-
методологічну основу роботи, наведено відомості про апробацію основних 
положень дисертації й публікації результатів, описано структуру дисертації. 

Перший розділ – «Жанрова система як теоретична та методологічна 
проблема сучасної літературної компаративістики» складається з чотирьох 
підрозділів. У ньому підкреслено доцільність застосування системно-
синергетичної концепції для типологічного зіставлення жанрових систем 
української та англійської прози кінця XVIII – середини ХІХ ст. У розділі 
акцентовано увагу на необхідності використання традиційних жанрових 
підходів, оскільки вони не втратили своєї актуальності й дозволяють у 
поєднанні з міждисциплінарними методиками конкретизувати та по-новому 
осмислити ключові жанрові категорії.  

У підрозділі 1.1. «Жанрова система: проблеми наукової ідентифікації 
та інтерпретації» проаналізовано еволюцію термінологічного означення 
«жанрова система» та важливі досягнення жанрологів і компаративістів. 
Зауважено, що російський формаліст Б. Томашевський чи не першим звернув 
увагу на системність жанру. Його жанрова теорія ґрунтується на авторській 
концепції сюжетних прийомів: диференціація творів за жанрами відбувається 
в залежності від прийомів, що застосовані у них. Для конкретних історичних 
періодів властиві окремі системи жанрів, які змінюються з плином часу, 
щоразу диференціюючись за іншими модифікаціями сукупностей домінуючих 
жанрових ознак – жанрових домінант.  

Концепція літературних жанрів була ґрунтовно розроблена й іншим 
відомим російським формалістом Ю. Тиняновим. Якщо для Б. Томашевського 
розвиток жанру відбувається планомірно, то Ю. Тинянов підкреслює, що для 
жанру характерні раптові стрибки та зміщення, які й формують звивисту лінію 
еволюції. При цьому Ю. Тинянов розглядає жанр як динамічну систему, яка 
безперервно хвилеподібно змінюється, зароджуючись в інших системах і 
перетворюючись у рудименти інших систем. Наголошується, що важливим 
для літературознавчої компаративістики є спостереження Ю. Тинянова, що 
твір, привнесений з контексту однієї літературної системи в іншу, набуває 
нових ознак, «забарвлюється інакше», може синтезуватися з іншим жанром, 
втрачаючи власні жанрові маркери.  

М. Бахтін запропонував відшуковувати в природі літературного жанру 
властиві йому найбільш стійкі та тривалі тенденції з урахуванням елементів 
архаїки. Важливою є ідея вченого про архаїчну психологічну основу жанру, 
проте її певним чином випереджають результати досліджень аналітичної 
школи К. Ґ. Юнґа про архетипну природу мистецьких явищ, зокрема й 
літературних. Жанрова система стає сукупністю вибраних жанрів, які 
корелюють з соціальним дискурсом, зберігаючи при цьому архаїчну основу, 
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що «пристосовується» до зовнішніх впливів конкретних історичних моментів, 
які й провокують оновлення.  

Ідеї Ю. Тинянова про динамізм жанрової системи знайшли розвиток у 
подальших генологічних дослідженнях Д. Лихачова, який проводив їх на 
матеріалі давньоруської літератури. Як і Ю. Тинянов, Д. Лихачов розглядає 
літературу в будь-який період її розвитку як цілісну динамічну систему. 
Основною ознакою системності літератури вчений уважає співвідношення її 
частин між собою (видів літератури, жанрів, окремих творів), взаємозв’язки з 
іншими видами мистецтва, фольклором, наукою, релігією, суспільною 
думкою, а також з іншими літературами і культурами. Думки Д. Лихачова 
суголосні з синергетичною концепцією системи: вчений зауважує, що при 
постійній динамічній рівновазі та прагненні до неї, система та її елементи 
постійно змінюються і внутрішньо, і стосовно зовнішніх впливів. Важливими є 
висновки Д. Лихачова щодо залежності динамічності жанрових систем від 
зовнішніх чинників. 

Цв. Тодоров пропонує звернути увагу на те, що жанр як акт мовлення 
простежується в «порушеннях» письменниками «законів» і «норм», які 
стимулюють розвиток літератури, генеруючи нові жанри і жанрові різновиди. 
Жанри існують як історичні інститути, закріплені завдяки повторюваності 
дискурсивних властивостей, але водночас взірці жанрів в оригінальних 
художніх текстах постають відповідно до певної норми – «жанрового 
архетипу». Жанрові системи функціонують для читачів як «горизонт 
очікування» (який формується головно через набуту освіту, інтенсивність 
зацікавлення літературним процесом й індивідуальне середовище) та як 
дороговкази – певні жанрові моделі – для авторів. Ідею Цв. Тодорова 
аналізувати жанрові системи як дискурсивні та водночас історичні утворення 
свого часу випередив український літературознавець І. Денисюк. 

Ж.-М. Шеффер, полемізуючи із ключовими ідеями жанрових теорій 
Аристотеля, Ф. Брюнетьєра, Ґ. В. Ф. Гегеля, Цв. Тодорова, пропонує 
розрізняти жанри за принципом комунікаційної логіки, згідно якої вони 
побудовані, та відкидати ідеологічні, соціальні та культурні чинники. К. Ґільєн 
розрізняє п’ять найважливіших аспектів під час вивчення літературних жанрів 
у порівняльному аспекті: історичний, соціологічний, структурний, логічний і 
власне компаративний. Покликаючись на компаративний аспект генологічних 
досліджень у потрактуванні К. Ґільєна, який визначає питання «На яких мовах, 
у яких культурах, та у яких цивілізаціях з’являється певний жанр?» як 
першорядне, таке саме завдання розв’язується в дисертації при дослідженні 
жанрових систем української та англійської літератури кінця XVIII – середини 
ХІХ ст.  

У підрозділі 1.2. «Синергетична концепція жанрової системи» 
акцентовано увагу на актуальності компаративного дослідження жанрів і 
жанрових систем як композиційних і системних утворень. Зроблено огляд 
літературознавчих праць, у яких українські та зарубіжні дослідники 
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демонструють синергетичне трактування жанру (В. Пропп, Г. Гачев, 
Ю. Лотман, Н. Копистянська, Н. Лейдерман, І. Смірнов та ін.). 

Наголошено на важливості застосування методологічної концепції 
«пришвидшеного розвитку літератури» Г. Гачева для аналізу української 
літератури досліджуваного періоду. Запропоновано робоче визначення 
поняття «жанрова система» як відкритої дисипативної системи, якій властиві 
стійкі структури, що виникають внаслідок самоорганізації. Розгляд жанрових 
систем у художній літературі із застосуванням системно-синергетичного 
підходу дозволив дати відповідь не лише на питання щодо особливостей 
структури, але й відкритості жанрів та їхньої здатності до сприймання 
зовнішніх і внутрішніх впливів.  

Для жанрової системи, яка є дисипативною, характерні наступні 
атрибути: відкритість, перебування у стані нестабільності, намагання 
підтримувати динамічну рівновагу, наявність підсистем на різних рівнях 
(зокрема різномовних). Архетипна основа жанрів залишається сталою: навіть 
змінюючись, система жанру зберігає свою структуру. У процесі 
пришвидшеного розвитку літератури відбувається перенесення досі «чужих» і 
географічно віддалених жанрів на свій національний ґрунт. Жанри 
переосмислюються в новій системі координат, отримуючи сьогочасне змістове 
наповнення, обумовлене ментальністю та національним характером. Їхня 
первісна форма деформується і здобуває новітні інтерпретації. Складові 
елементи системи перебувають у ієрархічних зв’язках, детерміновані 
параметрами порядку, які розвивають нові просторово-часові структури. 
Параметрами порядку в жанрових системах літератури виступають мова, 
національний характер, культура, історія, традиція, імперська культура (для 
колонізованих народів) тощо. 

Іншим атрибутом є спонтанна активність відкритих систем, яка виникає 
в результаті зіткнення із зовнішніми чинниками, залежить від нестійкості 
системи та спричиняє відхилення. Вторгнення нових елементів у жанрові 
системи можливе і з позалітературних систем – історичних, соціальних, 
культурних, економічних тощо. Вибір еволюції жанрових систем відбувається 
у так званих «точках біфуркації»; як наслідок, активізуються нові атрактори – 
вони «ведуть» системи до нових станів, які можуть бути позитивними або 
негативними щодо набутих якостей. У жанрових системах цей еволюційний 
шлях визначає природний відбір жанрів: їхню життєвість, вдале прищеплення, 
оновлення або відмирання.  

Окреслено системотвірні домінанти, які «зв’язують» між собою жанри. 
Доведено, що архетипи здатні зумовлювати вибір і модифікацію жанрів – 
суб’єктивно впливати на волю письменника, а глобальніше – визначати 
формування жанрових систем різних рівнів (літературної епохи або напряму), 
оскільки вони є виразниками колективного неусвідомленого. Жанрові 
структури, породжені архетипами, несуть у собі їхні сліди й на відповідних 
рівнях тексту матеріалізують несвідоме: архетип щоразу «наповнює» себе 
змістом у конкретному художньому творі. Жанрові системи є носіями знакової 
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інформації специфіки людської свідомості. Наступним системотвірним 
чинником можна вважати вплив позажанрових систем, які зумовлюють 
флуктуації. Вибір одного з можливих шляхів розвитку жанрової системи є 
випадковістю й не залежить від законів причинності й імовірності – ці закони 
діють лише в момент випадкового вибору одного з потенційних шляхів. У 
роботі доведено, що авторська методологія дослідження жанрів українського 
жанролога Н. Копистянської дає змогу чіткіше ідентифікувати та окреслити 
власне літературні атрибути жанрових систем. 

Підсумовано, що системотвірні чинники – архетипна основа, її 
позажанрові елементи та входження до літературних жанрових систем різних 
сфер – є визначальними для розуміння специфіки жанрових систем.  

У підрозділі 1.3. «Прозовий дискурс української літератури кінця 
XVIII – середини ХІХ ст.: проблема формування канону» розглянуто 
дискусійне питання літературної (само)ідентифікації українських 
російськомовних письменників кінця XVIII – середини ХІХ ст. Досліджуваний 
період функціонування літератури колонізованої України запропоновано 
розглядати з урахуванням історичних особливостей, культурної ситуації крізь 
призму концепції про «уявлену спільноту» Б. Андерсона. Зазначено, що 
українське письменство бачило розвиток національної літератури по-різному і 
часто в діаметрально протилежних парадигмах – колоніальній, імперській чи 
національній. Такий плюралізм поглядів зумовлював і мовний вибір, і жанрове 
орієнтування, і рецепцію інших європейських літератур.  

Найбільш дослідженою і парадоксально контроверсійною залишається 
також і проблема становлення української новочасної літератури в першій 
половині ХІХ ст., зокрема й питання ґенези та розвитку системи прозових 
жанрів, яке засвідчує усю суперечливість тогочасного літературного процесу. 
Останнім часом спостерігається позитивна тенденція до певного оновлення 
канону української літератури, що ґрунтується на нових методологічних 
підходах та принципах, які можна було б застосувати й під час аналізу інших 
періодів української літератури як самостійних систем та частин ширшої 
системи, яка вміщує в себе канони сусідніх літератур і, ще ширше, канони 
європейських літератур (Дж. Б. Беркофф, М. Павлишин).  

Для аналізу специфіки української літератури досліджуваного періоду 
застосовано теорію інтеграційної літератури компаративіста 
Н. Джуанишбекова й, відповідно, виокремлено типологічні літературні групи. 
Слід наголосити, що дана теорія акцентує увагу на текстах, які виникли на 
межі культур різних народів, різних форм суспільної свідомості та літератури. 

До першої групи – адаптивної – належать письменники, які в різних 
формах рецепції (переважно адаптації та перекладу) репрезентують 
міжлітературні зв’язки (І. Котляревський, П. Гулак-Артемовський, Л. Глібов).  

Друга група – диференційна – представлена двомовною творчістю 
письменників, які представляють національну своєрідність 
(Л. Боровиковський, Т. Шевченко, Г. Квітка-Основ’яненко, П. Куліш, 
М. Шашкевич, М. Устиянович, О. Стороженко, Марко Вовчок). Іншомовна 
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частина їхньої творчості часто не має такого значення та рецепції, як 
українськомовний доробок.  

Конвергенційна група об’єднує письменників, які послуговуються 
чужою титульною мовою метрополії, зберігаючи при цьому національний 
менталітет. Проза М. Гоголя на українську тематику (збірники повістей 
«Вечера на хуторе близ Диканьки», «Миргород»), О. Сомова (оповідання), 
російськомовні твори Г. Квітки-Основ’яненка, Є. Гребінки (повість 
«Неженский полковник Золотаренко», роман «Чайковский», збірка «Рассказы 
пирятинца») насичені національними образами, стереотипами, що 
відтворюють характер українського народу.  

Білітературна група представлена письменниками, які започаткували 
жанр історичного роману в російській літературі («Иван Госницкий…» 
В. Наріжного, «Иван Мазепа», «Хмельницкие…», «Наливайко…» П. Голоти, 
«Федюша Мотавильский…» І. Кулжинського та ін.).  

Слід виокремити в цій групі постать М. Гоголя, для якого характерна 
подвійна літературна приналежність. Без М. Гоголя неможливо конструювати 
російський літературний канон і водночас його «викидання» з українського 
красного письменства є цілком невиправданим. Це пов’язано, насамперед, із 
однозначною мовною настановою автора, яка, втім, не змогла заглушити 
національний характер і етнічну приналежність автора. Помежів’я творчості 
письменника є до певної міри симптоматичним і відбиває складність 
національно-культурної ситуації колонізованої України в межах Російської 
імперії. 

Асиміляційна група репрезентує тих письменників, які, попри генетичну 
приналежність до одного етносу, належать за мовними ознаками, освітою й 
творчістю до іншого етносу (Антоній Погорєльський, І. Богданович, 
М. Гнідич, М. Чайковський).  

У підрозділі наголошується, що творчість того чи іншого письменника 
часто не вписується цілковито в якусь одну з визначених груп. Застосована до 
української літератури ХІХ ст. типологія в контексті українсько-російського 
дискурсу змінює свою конфігурацію залежно від часових періодів та домінант 
історико-культурних і літературного процесів. 

У підрозділі 1.4. «Становлення системи прозових жанрів в 
українській літературі кінця XVIII – середини ХІХ ст.: методологія 
прочитання» проаналізовано важливі дослідження, які підсумовували певні 
етапи розвитку українського літературознавства і є цінними для окресленої 
теми дисертації (праці Д. Чижевського, Д. Чалого, О. Гончара, І. Денисюка, 
В. Кичигіна, Є. Нахліка, Гр. Грабовича, Р.-М. Багрій-Пікулик, Н. Бернадської, 
О. Борзенка, Н. Петриченко, І. Лімборського та ін.). У підрозділі також 
визначено методологічну основу дисертаційної роботи. Зроблено висновок, 
що, попри широкий спектр досліджень, в яких розглядаються ті чи інші 
аспекти жанрової системи прози української літератури кінця XVIII – 
середини ХІХ ст., у жодному з них не поставлено питання про її 
співвідношення з жанровими системами віддалених літератур, які часто 
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виступали джерелом для створення, модифікації та поширення жанрових 
моделей.  

Суттєвим для зіставлення жанрових систем української та англійської 
літератур у роботі виступає метод порівняльно-генологічного аналізу, який 
дозволяє зупинитися не лише на специфічних та загальних жанрових ознаках, 
характерних для національних літератур, а й з’ясувати їхні спільності та 
відмінності. Такий зіставний аналіз не обмежується лише синхронними 
рамками, а передбачає врахування діахронного аспекту – появу нових 
жанрових різновидів та жанрову модифікацію вже існуючих жанрів. 
Порівняльно-типологічний підхід є закономірним і виправданим для 
дослідження, оскільки стосується переважно синхронних або майже 
синхронних літературних явищ. Підкреслюється слушність пропозицій тих 
компаративістів, які розглядають систему жанрів певної ділянки світової 
літератури як немеханічне зібрання літературних явищ і їхніх взаємодій і 
пропонують порівнювати конкретні художні твори та їхні типологічні та 
контактні взаємини, що творять жанрові системи літератури. За такого підходу 
компаративний аналіз не буде штучним поєднанням паралельних оцінок 
національних жанрових систем, а дозволяє виявити певні закономірності та 
закони літературного розвитку. 

Особливості зародження «творчих лабораторій» українських 
письменників кінця XVIII – першої половини ХІХ ст. зумовлюють 
застосування генетико-контактологічного методу та методу рецептивної 
естетики. Становлення системи прозових жанрів української літератури на 
початковому етапі характеризується значними зовнішніми впливами й часто є 
результатом трансплантації тих чи інших жанрів. Увага до міжлітературних 
зв’язків уможливлює дослідження деяких творів українських письменників як 
наслідок знайомства з іншими текстами (літераторами, напрямами, 
літературами) та з’ясувати специфіку впливу іншомовних текстів: був це 
односторонній рух чи, можливо, творча комунікація – полеміка або діалог. 

У контексті порівняльного зіставлення жанрових систем української та 
англійської літератур кінця XVIII – середини ХІХ ст. виникає потреба 
врахувати методологічну концепцію «віддаленого прочитання» літератур 
Ф. Моретті, яка дозволяє залучити до всебічного аналізу тексти не лише 
канонічні, а й «третьорядні». Ця концепція ґрунтується на ідеї культурної 
еволюції літературних явищ, що залежить не від введення в літературу нових 
форм як результату творчої уяви письменників (у нашому випадку – жанрів і 
жанрових різновидів), а є наслідком трансформації та модифікації попередніх 
форм. Методологія «віддаленого прочитання» є продуктивною для 
компаративного зіставлення жанрових систем прози української та англійської 
літератур кінця XVIII – початку ХІХ ст., оскільки пропонує зосереджуватися 
не на всіх можливих текстах з вимушеною при цьому ієрархізацією, а на 
окремих із них, аналізуючи їхні структурні одиниці: прийоми, теми, тропи або 
жанри і жанрові системи. Перебуваючи під сильним натиском імперських 
літератур, українська література першої половини – середини ХІХ ст. часто 



14 
 
взорується на жанри, продуковані літературами «ядра», проте активно творить 
не вторинний чи аналогічний, а власний простір жанрової системи.  

Розділ 2. «Українська повість і мала проза та англійська література 
кінця XVIII – середини ХІХ ст.: жанрові аспекти» складається з семи 
підрозділів. У порівняльно-типологічному аспекті розглядається творча 
модифікація жанрових інваріантів і «концепцій людини» та спроби творення 
власного національного жанрового полотна в повістях і малій прозі 
українських письменників першої половини – середини ХІХ ст.  

У підрозділі 2.1. «Рецепція роману «The Heart of Mid-Lothian» 
В. Скотта в повісті «Козир-дівка» Г. Квітки-Основ’яненка» простежується 
творче переосмислення сюжету, образів-характерів, тем та мотивів із роману 
В. Скотта «The Heart of Mid-Lothian» у повісті Г. Квітки-Основ’яненка «Козир-
дівка». Центральним сюжетотворчим мотивом для творів виступає подорож 
(запозичений елемент з авантюрної літератури) головної героїні до великого 
міста з метою виблагати помилування для близької людини. Для «Козир-
дівки» та «The Heart of Mid-Lothian» характерне наближення до жанру 
сімейно-біографічного роману (за М. Бахтіним) – історія родин Макух та 
Дінзів власне й творить основну сюжетну лінію творів, яка в романі 
шотландського письменника, на відміну від повісті українського автора, є 
зиґзаґоподібною. Відкинувши поєднання історизму та романтизму, що є 
характерним для твору шотландського романіста, український письменник 
поєднує романтичну основу просвітницької повісті «Козир-дівка» з 
притаманним йому моральним дидактизмом.  

У підрозділі 2.2. «Образ «благородного розбійника» в українській та 
англійській романтичній прозі першої половини – середини ХІХ ст.» 
проаналізовано експлікацію традиційних образів народних месників і бунтарів 
у романтичній прозі українських і англійських письменників. Зауважено, що 
традиційний образ Гаркуші активно використовувався в українській літературі 
першої половини – середини ХІХ ст. (В. Наріжний, О. Сомов, Г. Квітка-
Основ’яненко, О. Стороженко), що, ймовірно, було спровоковано його 
типологічною спорідненістю з постаттю Роба Роя, популярного за 
однойменним романом В. Скотта. Тому не слід виключати можливого впливу 
В. Скотта на В. Наріжного та Г. Квітку-Основ’яненка, оскільки в 
досліджуваних творах очевидними є подібності в конструюванні образів 
«благородних розбійників». У Г. Квітки-Основ’яненка, О. Стороженка та 
Т. Шевченка розбійники «еволюціонують», пройшовши шлях від бунтарства 
до примирення з владою. В. Скотт романтизує історичну постать 
шотландського Робіна Гуда Роберта Роя Мак-Ґреґора, показавши природу 
ображеного на англійську владу честолюбного горянина. Г. Квітка-
Основ’яненко, О. Стороженко та Т. Шевченко наділяють своїх месників 
рисами шляхетного борця за справедливість, який, щоправда, наприкінці 
життя «стає на праведний шлях», зрозумівши, що не має права одноосібно 
здійснювати правосуддя. З огляду на таку інтерпретацію образу Гаркуші в 
творі Г. Квітки-Основ’яненка припускається, що цей твір міг бути 
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«відповіддю» на деякі антироялістські мотиви з роману «Rob Roy» В. Скотта. 
Якщо шотландський романіст висловлює свої претензійні закиди на адресу 
англійської окупаційної влади (зокрема щодо несправедливої системи 
правосуддя), то український письменник розглядає розбійницьку діяльність 
Гаркуші та його загону як прояв сваволі стосовно окремих корумпованих 
представників у цілому справедливої, на його думку, імперської корони. 

У підрозділі 2.3. «Пародіювання топосу готичного замку у прозі 
Г. Квітки-Основ’яненка та Джейн Остен» йдеться про те, що українські 
письменники не були некритичними реципієнтами вже готових жанрових 
моделей. Зауважено, що метою пародіювання топосу готичного замку в 
російськомовній повісті «Герой очаковских времен» Г. Квітки-Основ’яненка 
та в романі «Northanger Abbey» Джейн Остен була критика поширених серед 
невибагливих читачів «сентиментально-готичних» романів, зумовлена 
поверховим використанням стереотипних поетикальних засобів.  

У творах Г. Квітки-Основ’яненка та Джейн Остен спостерігаємо 
конструювання особливих художніх світів персонажів, у яких висміюються 
упередження та забобони, пов’язані з неосвіченістю та викривленим 
уявленням про навколишні світ і події. Втіленням цих художніх світів в обох 
творах виступають пародійні образи топосів готичного замку. 

У повісті «Герой очаковских времен» та в романі «Northanger Abbey» 
чітко маркується художній час і, на відміну від готичних романів, дія 
відбувається не в похмуре середньовіччя, а в час, сучасний авторам. 
Український письменник декілька разів зазначає час дії, яку пов’язує з подіями 
російсько-турецької війни (1787–1792 рр.). «Northanger Abbey» Джейн Остен 
«переповнений» назвами пародійованих романів, літературних часописів, 
прізвищами реальних осіб – учених, священиків, державних службовців та ін., 
які дозволяють зрозуміти, що події відбуваються у провінційній Англії на 
зламі XVIII і XIX століть. Художній час романів приблизно однаковий і 
припадає на пік популярності готичних романів у Російській імперії (1800-ті 
рр.) та Сполученому Королівстві (1790–1820-ті рр.). 

У підрозділі 2.4. «Топос відьомства в українській і англійській прозі 
кінця XVIII – першої половини ХІХ ст.» аналізуються особливості 
конструювання топосу відьомства, його психологічні та міфологічні засади, 
досліджується антропологічна поетика образу відьми та її наснаження 
культурно-історичним і національним досвідом. З’ясовано, що типологія 
відьомства в художніх творах М. Гоголя, О. Сомова, Г. Квітки-Основ’яненка, 
Антонія Погорєльського, В. Г. Айрленда, Дж. Гоґґа, В. Скотта підтверджує 
суголосність у рецепції етнічних стереотипів у образах відьом, семантиці 
відьомського шабашу та функціях фамільяра.  

У літературних образах відьом відображено суспільне стереотипне 
сприймання циганок і єврейок як чаклунок, спровоковане поширеним серед 
них ворожінням. Мотив випадкового потрапляння людини на відьомський 
шабаш, який розгорнуто в прозових творах «Gondez the Monk…» 
В. Г. Айрленда, «Пропавшая грамота» М. Гоголя, «Киевские ведьмы» 
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О. Сомова, передає народні уявлення про відьомські оргії. В образах 
фамільярів – помічників відьом і відунів – зауважено поєднання двох мотивів: 
перевертання демонів на тварин і людей та зв’язок інфернального світу з 
відьмою або грішником. Особливого семантичного смислу набуває образ 
фамільяра в подобі чорного кота. У прозових творах Г. Квітки-Основ’яненка, 
Антонія Погорєльського, М. Ґ. Льюїса підкреслено залежність господаря від 
свого фамільяра, який, допомагаючи, часто призводить до смерті. 

У підрозділі 2.5. «Мотив інцесту як жанровий маркер у 
«кримінальній» прозі української та англійської літератур кінця XVIII – 
першої половини ХІХ ст. (Г. Квітка-Основ’яненко, М. Ґ. Льюїс)» досліджено 
авторські інтерпретації етичної проблеми людської слабкості, вразливості 
душі перед пристрастю, вродженої здатності помилятися в «кримінальній» 
прозі М. Ґ. Льюїса та Г. Квітки-Основ’яненка. Центральним мотивом творів 
«The Monk: A Romance» і «Ложные понятия» є мотив злочинної пристрасті, 
який виступає і сюжетотворчим чинником: стрижнем є конфлікт між 
бажанням до інцесту й етично-соціальними та релігійними нормами, які 
накладають заборону на цей злочин. Ядром структури міфологічного мотиву 
інцесту є антигерой, приречений учинити злодіяння супроти загальновизнаних 
норм і законів. Типологічно сюжети роману «The Monk: A Romance» та повісті 
«Ложные понятия» підпорядковані архаїчному міфові про марність набуття 
справжнього знання. Після інцесту або спроби його вчинення головні 
персонажі приходять до усвідомлення самообману, що спричинив їхнє падіння 
та погибель. Покарання злочинців у досліджуваних творах має глибоке 
символічне значення: мова йде не лише про окремі «приватні» випадки 
злодіянь, а про суспільну відплату за недотримання фундаментальної норми 
функціонування громади – порушення табу на інцест. Мотив інцесту між 
братом і сестрою в художній літературі, зокрема в літературі романтизму, має 
принципову відмінність від вираження традиційного Едіпового «сценарію» 
(вбивство батька й одруження з власною матір’ю), яка полягає в специфіці 
соціокультурної інтерпретації. Мотив інцесту в досліджуваній «кримінальній» 
прозі виконує жанротвірну роль та реалізується за схемою «заборона – 
порушення заборони через оману – покарання». Обидва автори намагаються 
пояснити психічну природу появи та розвитку злочинних нахилів, їхнє 
соціальне та ідейне підґрунтя, демонструють на конкретних прикладах 
наслідки самовпевненої спроби порушити усталені суспільством табу.  

У підрозділі 2.6. «Жанр фейлетону в українській і англійській 
літературах першої половини ХІХ ст.» йдеться про зародження цілком 
нових для тогочасної української літератури жанрових різновидів фейлетону 
(фейлетону-листа, театрального фейлетону і фейлетону-рецензії) у творчості 
Г. Квітки-Основ’яненка та проведено їхнє типологічне зіставлення з 
фейлетонною творчістю В. М. Теккерея.  

У листах неосвіченого й обмеженого поміщика Фалалея Повинухіна 
Г. Квітка-Основ’яненко викриває вади провінційного дворянства. Досвід 
вибагливого «театрала» Фалалея засвідчує цілковиту «непотрібність» 
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губернського театру, який не здатен презентувати справді «рідкісні речі». 
Український фейлетоніст підкреслює «територіальну приналежність» 
описаного ним типу – це представник слобідського дворянства, який 
почувається затишно у власному закритому «камерному» світі.  

Цікавою постає проблема Іншого в публіцистиці обох авторів, зокрема 
сприймання французької нації та її культури крізь призму негативних 
стереотипів. Перспектива Іншого, презентована в листах-фейлетонах 
В. М. Теккерея, часто демонструє опозицію «британці – французи», подібну до 
протиставлення «росіяни – французи» у фейлетонах Г. Квітки-Основ’яненка. 
В. М. Теккерей наголошує на принципових відмінностях між французами та 
англійцями, а щоб їх увиразнити, звертається до тогочасної французької 
культури, виступаючи в ролях ресторанного критика, рецензента, театрального 
критика та історика.  

У фейлетонах письменники висувають високі вимоги до літератури та її 
художньо-естетичних якостей і безкомпромісний осуд псевдо-літературних і 
масових творів. В. М. Теккерей не сприймає надмір жорстоких і патологічних 
сцен у збірці «Шампавер: імморальні оповіді» П. Бореля. Таку ж полеміку з 
«несамовитим романтизмом» і готичними романами веде Г. Квітка-
Основ’яненко у різних варіантах фейлетону «Мемуары Евстратия 
Мякушкина». 

Фейлетон-рецензія «Званые гости» Г. Квітки-Основ’яненка є аналізом 
тогочасних російських газет і журналів. Автор зображає часописи у вигляді 
своїх гостей і веде з ними палкі дискусії, хвалячи або критикуючи змістове 
наповнення, регулярність виходу або редакційну політику. Подібний огляд 
англійських щорічників здійснює В. М. Теккерей у фейлетоні «A Word on the 
Annuals». Будучи також і художником, письменник оцінює якість 
ілюстрованих альманахів і приходить до висновку, що, за деякими винятками, 
у них використано «трафаретний» живопис. В. М. Теккерей відверто 
знущається з оповідань до гравюр, вишукуючи в них безліч словесних 
штампів. 

У підрозділі 2.7. «Жанрова специфіка «фізіологічного нарису» в 
українській та англійській літературах першої половини ХІХ ст.» 
констатується, що Г. Квітка-Основ’яненко, Є. Гребінка, Ч. Діккенс, 
В. М. Теккерей у «фізіологічних нарисах» намагалися відобразити точну й 
фактологічно насичену картину образів і звичаїв, «беручи» їх із повсякденного 
життя. Важливим конституентом художнього світу досліджуваних 
«фізіологічних нарисів» є хронотоп, особливо урбаністичний хронотоп, в 
якому сконцентровано увагу на географічному просторі зображуваних топосів 
і локусів. У творах столиця мислиться не як одне ціле, а радше як набір 
розрізнених елементів: кожному з них властиві певні функції, що набувають 
сенсу тоді, коли розглядаються в єдності із людьми, які населяють той чи 
інший простір. Семіотичні коди Лондона та Петербурга, імпліцитно присутні у 
«фізіологічних нарисах» Ч. Діккенса, В. М. Теккерея, Є. Гребінки, творять 
одночасно візуальні та історико-культурні тексти міст. Письменників 
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цікавлять не центри столиць, а околиці, віддалені вулиці та провулки, брудні 
квартали, де спостережливий глядач може побачити життя таким, яким воно є 
насправді. Узагальнено, що для «фізіологічного нарису» Г. Квітки-
Основ’яненка, Є. Гребінки, Ч. Діккенса, В. М. Теккерея характерними є 
переважання достовірності над художнім вимислом, а також підвищена 
деталізація зображення різноманітних соціальних явищ та типів. 

Розділ 3. «Роман в українській та англійській літературах кінця 
XVIII – середини ХІХ ст.: поетика, типологія та модифікації» містить шість 
підрозділів. Розділ присвячений порівняльно-типологічному зіставленню 
жанрових різновидів роману в українській та англійській літературах кінця 
XVIII – середини ХІХ ст. Типологічне зіставлення дозволило простежити, як 
тексти з периферійної території успішно всотували основні жанрові маркери з 
текстів «ядра» західноєвропейського літературного процесу. Ця рецепція 
вплинула на становлення нового типу художнього мислення в українських 
письменників ХІХ ст. та дозволила виробити власні жанрові моделі великої 
епічної прози.  

У підрозділі 3.1. «Специфіка жанру крутійського роману (Г. Квітка-
Основ’яненко, В. М. Теккерей)» на матеріалі крутійських романів «Жизнь и 
похождения Петра Степанова сына Столбикова, помещика в трех 
наместничествах. Рукопись XVIII века» Г. Квітки-Основ’яненка та «The Luck 
of Barry Lyndon» В. М. Теккерея простежено низку типологічних рис, які 
засвідчують збереження інваріанту пікарески: досліджувані крутійські романи 
є лінійними художніми текстами, в яких присутні характерні історичні 
маркери; пікаро протиставлено його оточенню, але водночас його зусилля 
спрямовані на інкорпорацію до вищого товариства, яке вважає його банітом; 
ключовим у романах є мотив антивиховання, що допомагає зрозуміти 
механізм творення світовідчуття пікаро; пристосовуючись і виживаючи, крутій 
проходить щаблі ієрархічної драбини, що дозволяє пізнати хиби суспільства 
зсередини. У романах відтворена і національна специфіка та питомі 
культурно-історичні реалії, для прикладу, в романі українського письменника 
акцентовано увагу на вадах навчального процесу в приватних пансіонах. 
Новий етап розвитку пікарески в європейській літературній традиції 
характеризується як збереженням основних жанрових домінант, що будуть 
пізніше переосмислені та трансформовані в епічній поемі «Мертвые души» 
М. Гоголя та романі В. М. Теккерея «Vanity Fair: A Novel without a Hero», так і 
появою нових рис, зокрема історико-культурної конкретики, що майже 
відсутня в інваріантах жанру на зразок «L’Histoire de Gil Blas de Santillane» 
А. Р. Лесажа. 

У підрозділі 3.2. «Міфологічний код романів виховання «Аристион, 
или Перевоспитание» В. Наріжного та «The History of Pendennis: His 
Fortunes and Misfortunes, His Friends and His Greatest Enemy» 
В. М. Теккерея» аналізується архетипна основа «репрезентантів» роману 
виховання досліджуваних літератур. Зазначені романи виховання розглянуто 
як епічні «розробки» теми ініціації (Є. Мелетинський). Стверджується, що в 
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основу творів В. Наріжного та В. М. Теккерея покладено міф про неповне 
знання. В образах наставників розкривається архетип Мудрого Старого, який 
тут є «супутником» архетипів трикстера та героя. Фігура Мудрого Старого 
слугує дороговказом для персонажів, які еволюціонують у своєму розвитку, 
спершу бунтуючи проти середовища, а потім, під впливом настанов, 
інтегруються у нього.  

У досліджуваних дидактико-педагогічних романах (за М. Бахтіним) 
аналізується проблема виховання молодого дворянина та пошуку його місця в 
суспільстві. Трактування образу блудного сина в романах В. Наріжного 
«Аристион, или Перевоспитание» та В. М. Теккерея «The History of 
Pendennis…», поряд із міфологічним і сотеріологічним смислами, містить 
також індивідуально-психологічний аспект, пов’язаний з особистим досвідом 
авторів і певною літературною традицією. Архетипна основа, яка є спільною 
для досліджуваних романів, засвідчує духовну одностайність В. Наріжного та 
В. М. Теккерея у вирішенні схожих ідейно-мистецьких завдань.  

У підрозділі 3.3. «Жанровий різновид «роману великої дороги» в 
українській і англійській літературах першої половини ХІХ ст.», який 
складається з п’яти пунктів, окреслено жанрову специфіку романів 
сервантесівського типу в українській та англійській літературах першої 
половини ХІХ ст. («Жизнь и похождения Петра Степанова сына Столбикова, 
помещика в трех наместничествах. Рукопись XVIII века» Г. Квітки-
Основ’яненка, «Мертвые души» М. Гоголя, «The Adventures of Hajji Baba of 
Ispahan» Дж. Морьє, «The Posthumous Papers of the Pickwick Club» 
Ч. Діккенса). 

У пункті 3.3.1. Жанрова специфіка «роману великої дороги» зазначено, 
що серед усіх існуючих інтерпретацій образу Дон Кіхота найбільш 
продуктивним є його розуміння як певного архетипу – виразника 
колективного несвідомого. Наявність індивідуально-своєрідного «Дон Кіхота» 
презентує окрему для кожного конкретного випадку «сюжет-ситуацію»: 
донкіхотське ставлення героя до дійсності. Загалом жанровий синкретизм є 
питомою характерологічною ознакою романів сервантесівського типу й тому 
убезпечив їхню літературну еволюцію до модерного часу. Однією з ключових 
ознак сервантесівського роману є його композиційна особливість – 
нанизування епізодів, поєднаних один з одним головним героєм, який 
перебуває в постійному русі та неодмінно дотичний до конкретно-історичного 
світу. Доведено, що міфологема Дон Кіхота є жанротвірною для романів 
сервантесівського типу і тісно пов’язана з архетипом шляху, який виконує в 
текстах функцію своєрідного ланцюга.  

У пункті 3.3.2. Жанротвірна функція хронотопу шляху виокремлено 
основні функції хронотопу шляху: творення особливого лінійного або 
циклічного простору, що ґрунтується на архаїці архетипу дороги, історизація 
або міфологізація простору та синтез авторського, історичного та 
персонажного часопросторів. Важливим у романах сервантесівського типу 
постає окреслення шляху, яким йдуть головні герої з моменту переходу через 
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поріг, який відгороджував їх від світу випробувань та життєвих змін. Поряд із 
фізичним переміщенням у конкретному історичному просторі вагомою є і 
внутрішня еволюція персонажів. Через топоси, крізь які проходять герої, 
автори історизують власну оповідь, з’ясовують специфічні особливості епохи, 
з якою взаємодіють персонажі досліджуваних романів – Російська імперія 
кінця XVIII – перших десятиліть ХІХ ст., Персія початку ХІХ ст., 
передвікторіанська Англія.  

У пункті 3.3.3. Типологія конструювання географічних образів йдеться 
про те, як для повнішого відтворення психоемоційного стану персонажів та 
їхніх національних та ментальних особливостей і українські, і англійські 
автори часто вдаються до зумисної деформації географічного простору та його 
наповнення непритаманним знаковим сенсом.  

У романі «Жизнь и похождения … Столбикова…» Г. Квітки-
Основ’яненка представлено образ великого міста у візії провінціала. Столбіков 
поступово опановує простір чужого міста Москви, навчається «прочитувати» 
його та запам’ятовувати прикмети. Як і Столбіков, перс Гаджі-баба в романі 
Дж. Морьє сприймає Лондон не статично, а у незмінній динаміці: тут 
підкреслено постійний рух і вимушену причетність до шаленого ритму життя, 
настільки швидкого, що він сприймається як щось надзвичайне. Профанний 
простір губернського міста NN у романі «Мертвые души» М. Гоголя значно 
переважає сакральний і провокує викривлення в повсякденному побуті та й 
світосприйнятті персонажів загалом. Подібно до М. Гоголя, Ч. Діккенс 
зауважує відсутність смаку в сучасному автору облаштуванні міського 
простору та його позірну досконалість.  

У пункті 3.3.4. Мономіф як сюжетна модель доведено, що у романах 
спостерігається символічна інтерпретація мономіфу – міфологічної структури 
мандрів і випробувань головного героя, яка є універсальною культурною 
матрицею та багаторівневою семіотичною системою, що складається з чітких 
смислових пластів, які й формують поняттєву основу романів 
сервантесівського типу.  

Для «романів великої дороги» українських і англійських письменників 
притаманна типова інверсована версія випробувань, які не потребують 
виняткових зусиль і магічної допомоги надприродних помічників, але 
характеризують спосіб перевтілення головних персонажів. Тож такий шлях є 
ініціацією, яка наприкінці завершується поверненням додому. У Г. Квітки-
Основ’яненка та Дж. Морьє ініційовані герої досягають фізіологічної, а в 
М. Гоголя та Ч. Діккенса – соціальної зрілості. Специфіка соціальної зрілості, 
якої досягають персонажі в романах «Мертвые души» і «The Posthumous 
Papers…», є особливою – на початку проходження ініціації Чічіков і Піквік є 
шанованими членами свої соціальних спільнот. Ініціація стає для них 
важливим стимулом переродження, а не лише набуттям нового цінного 
досвіду.  

«Безумці» з романів Г. Квітки-Основ’яненка, М. Гоголя, Дж. Морьє та 
Ч. Діккенса з легкістю трикстерів вивчають жорстокий світ «здравомислячих» 
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людей. Також не можна не помітити в текстах оприявнення архетипу Аніми, 
зустріч з яким має вагоме значення для персонажів, оскільки може навіть 
зруйнувати життя.  

У пункті 3.3.5. Вибори як подія в сюжеті «роману великої дороги» 
Г. Квітки-Основ’яненка та Ч. Діккенса наголошено на тому, що захоплення 
історичного часу в «романах великої дороги» відбувається через «вторгнення» 
уявлень персонажа на «територію» конкретних реалій, характерних для певної 
доби. Показовою є участь у історично прикметних виборах наївних 
спостерігачів Столбікова та Піквіка, що дозволяє авторам оприявнити 
симулякрну природу актів «народовладдя».  

«Неправильність» існуючих норм виборів, а також неадекватність 
загальноприйнятих уявлень про справедливість і чесність ключових учасників 
виборчого процесу з такої позиції довірливого глядача виступають в текстах 
надзвичайно виразно. Простаки Піквік і Столбіков включені в цю систему 
умовностей випадково, але такий кут обсервації дозволяє відверто говорити 
про закулісні інтриги провінційних виборів. Імітування виборчого процесу 
перетворює пафосне обирання представника інтересів певної соціальної групи 
– дворянства або джентрі – у фарс. Проте, якщо у Ч. Діккенса неабияка подія 
виборів не є значимою для розвитку сюжету через серіальність тексту, то в 
Г. Квітки-Основ’яненка вона важлива, оскільки кардинально змінює долю 
головного героя. 

У підрозділі 3.4. «Жанрові особливості українського й англійського 
історичного роману першої половини – середини ХІХ ст.», який містить два 
пункти, досліджено процес зародження історичного роману на матеріалі творів 
П. Куліша та О. Стороженка, простежено їхнє типологічне наближення до 
історичної прози англійської літератури ХІХ ст.  

У пункті 3.4.1. «Михайло Чарнышенко, или Малороссия восемьдесят лет 
назад» П. Куліша та романи В. Скотта: проблеми рецептивної та 
компаративної поетики обґрунтовано, що П. Куліш творить власний міф в 
історичному романі «Михайло Чарнышенко или Малороссия восемьдесят лет 
назад», як і В. Скотт у романах «Waverley; or, ‘Tis Sixty Years Since», «The 
Antiquary», «Rob Roy», презентуючи замилування старовиною та 
симпатизування прадідівським звичаям. З’ясовано, що «Михайло Чарнышенко 
или Малороссия восемьдесят лет назад» П. Куліша є умовно-історичним 
романом із індивідуально-авторським трактуванням історії України другої 
половини ХVIII ст. Чарниш не є антикваром на зразок Олдбака з «The 
Antiquary» В. Скотта, а історіографом, схожим на вірогідного автора 
«Літопису Самовидця» Р. Ракушки-Романовського. Любов до старовини в 
обох персонажів виконує компенсаторну функцію. Мотиви непослуху в 
романах відображають авторський досвід переживання непримиренних 
конфліктів з батьками. 

Пункт 3.4.2. Тематичні маркери імперської версії історії в романах 
«Братья-близнецы» О. Стороженка та «The History of Henry Esmond, Esq.» 
В. М. Теккерея присвячено розгляду зазначених текстів як авторських версій 
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імперської історії. О. Стороженко та В. М. Теккерей в аналізованих романах 
конструюють три версії імперської історії – військову, релігійну та 
аристократичну. В історичних романах В. М. Теккерея та О. Стороженка 
сатиричний тон оповіді визначає специфічний підтекст трагедії, який в обох 
«антикварних» текстах характеризується зображенням імперської 
консервативної ідеології. У романі В. М. Теккерея ця консервативна ідеологія, 
попри авторську деконструкцію, залишається самодостатньою, стійкою і 
незамінною. В українського письменника глорифікація становища, в яке 
потрапила колонізована Україна другої половини XVIII ст., перетворюється на 
непряму критику соціальних умов, за яких гинуть кращі нащадки колишніх 
запорозьких козаків, котрих, з одного боку, автор зображує позитивно – як 
вправних воїнів імперської армії, а з іншого – як безталанних людей, які не 
можуть стати типовими малоросійськими поміщиками, «щасливими» у своєму 
просторі повсякденності. 

У підрозділі 3.5. «Жанротвірність стереотипного образу єврея в 
українській і англійській прозі першої половини – середини ХІХ ст.» 
доведено, що у стереотипних моделях євреїв в українській та англійській 
літературах першої половини ХІХ ст. є загальна основа, проте з певними 
типологічними особливостями. У романах англійських авторів переважає 
образ єврея-лихваря, який наживається на довірливих християнах («Ivanhoe» 
В. Скотта, «Oliver Twist; or, The Parish Boy’s Progress» Ч. Діккенса), у творах 
українських письменників цей образ має історичну складову: єврей є 
«одвічним» спільником ворогів (татар, польської шляхти, представників 
імперської адміністрації) у боротьбі проти українців («Гайдамак» О. Сомова, 
«Предание о Гаркуше» Г. Квітки-Основ’яненка, «Михайло Чарнышенко…» 
П. Куліша, «Чайковский» Є. Гребінки). Образи євреїв, які демонструють 
позитивні риси, так само часто, як і образи євреїв-лиходіїв, свідчать про 
нерозуміння особливостей єврейської культури або ж її поверхневу й тому 
примітивну рецепцію («Our Mutual Friend» Ч. Діккенса). Повна інтеграція 
євреїв у християнську культуру, як правило, відкидається авторами обох 
літератур («Ivanhoe», «The Surgeon’s Daughter» В. Скотта, «Чайковский» 
Є. Гребінки, «Михайло Чарнышенко…» П. Куліша) через стереотипні глибокі 
розбіжності на релігійному ґрунті.  

У підрозділі 3.6. «Жанровий різновид сімейного роману-хроніки в 
українській та англійській літературі першої половини ХІХ ст.: Г. Квітка-
Основ’яненко і Марія Еджворт» розглянуто жанрові особливості сімейного 
роману-хроніки на матеріалі романів «Castle Rackrent» Марії Еджворт і «Пан 
Халявский» Г. Квітки-Основ’яненка. У романах Марії Еджворт і Г. Квітки-
Основ’яненка показано історичні зміни та трансформації, які відбувалися з 
дворянськими родинами Ірландії та України у XVIII ст. За жанром – це сімейні 
хроніки з характерною лінійністю оповіді, яка охоплює історію трьох поколінь 
Рекрентів і Халявських. Для романтичного історизму важливою є ідеалізація 
старовини, схиляння перед патріархальними традиціями та героїзація 
минулого (слід наголосити, що в Марії Еджворт та Г. Квітки-Основ’яненка 
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така ідеалізація має сатиричний відтінок). У романах відсутній оптимізм, віра 
в те, що негативний досвід історії здатний змінити майбутнє.  

Міфо-ритуальною основою обох творів є культ предків, який у текстах 
десакралізовано. Автори акцентують на типових негативних рисах, які й 
призводять до занепаду родів, щоправда, у романі українського письменника 
цей регрес має радше морально-етичний характер. 

Розділ 4. «Повісті Т. Шевченка й англійська література першої 
половини – середини ХІХ ст.: наближення та типологія» складається з 
п’яти підрозділів. У розділі наголошено, що сьогодні в українському 
літературознавстві виняткової ваги набуває питання жанрової співвіднесеності 
прозових творів Т. Шевченка із західноєвропейською прозою першої половини 
– середини ХІХ ст. Типологічна взаємопов’язаність прози українського 
письменника із творами західноєвропейських літераторів першої половини 
ХІХ ст. досі обмежувалася дуже вузькими рамками досліджень. Акцентовано, 
що питання типології прози Т. Шевченка та англійських письменників першої 
половини – середини ХІХ ст. є назрілою науковою проблемою, яка потребує 
системного та комплексного вивчення. 

У підрозділі 4.1. «Модифікація педагогічного роману (на матеріалі 
роману «Oliver Twist» Ч. Діккенса та повісті «Близнецы» Т. Шевченка)» 
доведено, що повість українського письменника має ряд виразних ознак 
жанрового різновиду роману виховання – педагогічного роману. 
Визначальним для героїв роману «Oliver Twist» Ч. Діккенса та повісті 
«Близнецы» Т. Шевченка є не так виховання родини, як вплив середовища, яке 
й формує їхній характер. Ч. Діккенс, на відміну від Т. Шевченка, пропагує 
ідею «благородної» спадковості, яка сприяє подальшому становленню 
особистості та допомагає Оліверу опиратися негативному впливові. Попри 
зовнішні збіжності з біблійними мотивами та темами, фабула романів 
базується на архаїчних складниках – міфові про дивовижний порятунок 
немовляти та дуальній організації міфу про братів (близнюків), один з яких 
втілює консистенцію Добра, інший – Зла. Антагоністи в обох творах є 
інфантильними індивідуумами, які здійснюють бунти супроти люблячих 
матерів. Письменники конструюють також і образи мудрих наставників, без 
яких ідеальні персонажі не змогли б успішно пройти здійснені над ними 
педагогічні досліди.  

Підрозділ 4.2. «Соціальні повісті Т. Шевченка та романи Елізабет 
Ґаскелл: художня трансформація жанротвірних мотивів» складається з 
двох пунктів. У пункті 4.2.1. Мотив соціальної помсти в соціально-
психологічній прозі Т. Шевченка та Елізабет Ґаскелл з’ясовано, що мотив 
соціальної помсти в повісті «Варнак» Т. Шевченка та романі «Mary Barton: A 
Tale of Manchester Life» Елізабет Ґаскелл ґрунтується на індивідуальних 
бунтах головних героїв, які переживають внутрішні драми й намагаються 
здійснити свою помсту в антисоціальний спосіб. Християнська наснаженість 
цього мотиву впливає на його психологічну репрезентацію в емотивно-
почуттєвій сфері персонажів. Бунтівні організації, які очолюють Джон Бартон 



24 
 
та Кирило, у ритуальний спосіб очищують суспільство від тих, хто, на їхню 
думку, зневажає моральний і людський закони, – фабрикантів і дворян.  

У пункті 4.2.2. Типологія мотиву соціальної стигматизації в повісті 
«Наймичка» Т. Шевченка та романі «Ruth» Елізабет Ґаскелл стверджується, 
що в обох зазначених соціально-побутових творах письменники 
репрезентують одне з утілень мотиву порятунку матері з немовлям; образ 
матері-покритки модифікується в досконалий взірець материнської 
саможертовності. З метою підвищення статусу зведениць образи Лукії та Руфі 
структуровано за взірцем сакрального образу Марії Магдалини – після 
гріхопадіння вони заслуговують на прощення своїм праведним і смиренним 
життям.  

У підрозділі 4.3. «Вікторіанський сенсаційний роман і повість 
«Несчастный» Т. Шевченка: типологія жанру» обґрунтовано, що жанрове 
наближення до сенсаційної прози стало можливим завдяки спільному 
творчому засвоєнню українським автором і англійською письменницею Мері 
Е. Бреддон поетикальних засобів «школи Діккенса».  

Сюжети повісті «Несчастный» Т. Шевченка та роману «Lady Audley’s 
Secret» Мері Е. Бреддон ґрунтуються на історіях жінок з «соціального дна», 
яким вдається зайняти місце на «вершині суспільства». Історія обох героїнь є 
«шляхом Тома Джонса» від бідності до ідилії в першу чергу завдяки їхнім 
маніпулятивним здібностям. Створений ними ідилічний світ є цілковитою 
протилежністю до центрального топосу сімейного роману через наскрізну 
фальшивість. Нищення фіктивного мирного світу відбувається в сенсаційних 
творах як зсередини, так і ззовні. Головні героїні самі по собі є руйнівною 
силою, яка для досягнення власних цілей поволі знищує власноруч створену 
сімейну ідилію.  

Спільною для письменників також є спроба зауважити низьку естетичну 
вартість творів французької масової белетристики першої половини – 
середини ХІХ ст., що були надзвичайно популярними серед читацького загалу 
Російської та Британської імперій.  

У підрозділі 4.4. «Біографічний Künstlerroman в українській і 
англійській літературах першої половини – середини ХІХ ст. (Т. Шевченко, 
В. М. Теккерей)» проілюстровано твердження, що повість «Художник» 
Т. Шевченка та роман «The Newcomes» В. М. Теккерея перебувають в єдиному 
силовому полі біографічного Künstlerroman’у або ж «роману про митця». 
Окреслено основні жанрові атрибути творів: центральний образ митця; 
двовимірність роману (читач бачить життя крізь призму художника, якщо він 
виступає оповідачем, або ж мистецький світ зображено в усіх контроверзах зі 
світом реальності); динаміка розвитку творчої особистості, у результаті якої 
загострюється конфлікт митця з суспільством або ж «сторони» досягають 
примирення; (авто)біографічність. Обидва письменники обирають схожий 
сценарій випробування молодих митців реальним досвідом – палкою 
закоханістю в фатальних жінок, що матиме незворотній негативний вплив на 
їхню мистецьку кар’єру та життєвий шлях.  
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У підрозділі 4.5. ««Садибні романи» «Persuasion» Джейн Остен і 
«Прогулка с удовольствием и не без морали» Т. Шевченка» обрані твори 
проаналізовано з огляду на їхню наближеність до жанрового різновиду 
«садибного роману». Зазначено, що «Persuasion» Джейн Остен і «Прогулка с 
удовольствием и не без морали» Т. Шевченка є останніми завершеними 
текстами обох авторів, тож вони цікаві й у плані оприявнення архетипів 
персони та самості. У романі англійської письменниці архетип персони 
реалізується через маски хворих жінок, які потребують уваги, а в повісті 
Т. Шевченка – через роль асоціального митця. У повісті українського 
письменника, на відміну від роману «Persuasion», реалізовано втілення 
архетипу самості – цілісного психічного конструкту, що свідчить про 
досягнення індивідуальної свободи та виявляє започатковану ще в поетичних 
текстах профетичну місію автора «Прогулки…».  

 
ВИСНОВКИ 

У Висновках викладено основні результати дослідження.  
Проблема теоретичного та компаративного потрактування терміна 

«жанрова система» належить до актуальних і дискусійних у сучасному 
літературознавстві. Під час жанрологічних досліджень часто застосовуються 
модерні методології, а напрацювання традиційних студій над жанрами 
цілковито ігноруються. Динамічних змін зазнають не лише жанри, які 
постійно змінюються в категоріях домінантних і периферійних, а й історико- 
та теоретико-літературні уявлення про них.  

Серед основних концепцій дослідження жанрових систем можна 
виокремити формалістичну (Б. Томашевський, Ю. Тинянов), проблемно-
змістовну (Г. Поспєлов), генетичну (М. Бахтін, Д. Лихачов), системно-
синергетичну (Д. Лихачов, М. Каган, Г. Гачев, Ю. Лотман, В. Зінченко), 
семіотичну (В. Пропп, Ю. Лотман), транслінгвістичну (Ю. Крістева), 
темпоральну (І. Смирнов), комунікативну (Ж.-М. Шеффер). Літературознавці 
не завжди зауважували системну природу літературних жанрів. Ідею жанрових 
систем уперше було обґрунтовано російськими формалістами 
Б. Томашевським і Ю. Тиняновим. Архаїчна природа жанру, окреслена 
М. Бахтіним, підтверджує необхідність урахування в жанрологічному аналізі 
також і несвідомих психічних чинників. Акцент на окремих аспектах вивчення 
жанрових систем, зокрема їхній проблематиці (Г. Поспєлов) та замкнутості 
семіотичної природи (Ю. Крістева), є дещо спрощеним і догматичним.  

Найбільш переконливою видається системно-синергетична концепція 
жанрових систем, яка враховує базові поняття жанрової системи: динамізм, 
залежність від ідеології доби, відкритість до зовнішніх чинників і здатність до 
трансформації та модифікації. На системності жанрової природи літератури 
наголошували І. Денисюк і Цв. Тодоров, які, незалежно один від одного, 
запропонували враховувати як синхронію, так і діахронію жанрів. 

Жанрова система в дисертації означується як сукупність жанрів у межах 
окремої літератури на певному історико-культурному етапі, які перебувають у 
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складних взаємозв’язках один з одним та з зовнішніми системами суспільства 
та мистецтв. Із упевненістю можна стверджувати, що прискорений розвиток 
української літератури в першій половині та середині ХІХ ст. був певним 
стрибком – «культурним вибухом», за термінологією Ю. Лотмана. 
«Вибуховий» розвиток української прози, згідно з синергетичними 
постулатами, можна вважати першим кроком до постання її дисипативної 
системи жанрів. Відповідна самоорганізація та подальша еволюція жанрової 
системи передбачає такі основні канали обміну інформацією з іншими 
системами: трансплантація «чужих» жанрів на національний ґрунт, архетипна 
основа (взаємозв’язок зі сферою несвідомого), а також спонтанна активність і 
контакти (відкрита комунікація) з позалітературними системами. Параметрами 
порядку, які детермінують ієрархію зв’язків у жанрових системах літератури, є 
мова, національний характер, культура, історія, традиція, імперська політика. 
Жанрові системи виступають також і носіями знакової специфічної інформації 
людської свідомості та підсвідомості, тобто зазнають впливу антропофактору. 

Для компаративного аналізу жанрових систем української та англійської 
прози кінця XVIII – середини ХІХ ст. доцільним є застосування методології 
дослідження жанрової системи як чотирисферної структури (жанрова система 
літератури; жанрова система літературної епохи, напряму; жанрова система 
національної літератури; жанрова система в творчості окремого письменника), 
запропонованої українським жанрологом Н. Копистянською. Використання 
цієї оригінально-авторської методології дозволяє врахувати динаміку 
літературного процесу, який відрізнявся в українській та англійській 
літературах досліджуваного періоду: в першій – він лише набував запізнілого 
розвитку через об’єктивні ідеологічні гальма та гноблення, а в другій – 
продовжував інтенсивний розквіт, давно пройшовши еволюційний етап 
становлення.  

Застосувавши ідеї компаративіста Н. Джуанишбекова, українську 
новочасну літературу розглядаємо як інтеграційну з такими відповідними 
типологічними групами: адаптивна (І. Котляревський, П. Гулак-Артемовський, 
Л. Глібов), диференційна (Л. Боровиковський, Т. Шевченко, Г. Квітка-
Основ’яненко, П. Куліш, М. Шашкевич, М. Устиянович, О. Стороженко), 
конвергенційна (М. Гоголь, О. Сомов, Є. Гребінка), білітературна 
(В. Наріжний, П. Голота, І. Кулжинський, М. Гоголь), асиміляційна (Антоній 
Погорєльський). Для перегляду усталеного канону української літератури 
першої половини – середини ХІХ ст. (і не лише зазначеного хронологічного 
відтинку) вихідним пунктом було відкидання стереотипів про уявну інертність 
традиції.  

У прозі українських письменників першої половини – середини ХІХ ст. 
виокремлено жанрову систему, яка має власну структурну цілісність, 
завершеність і водночас демонструє відкритість, здатність до саморозвитку і 
типологічну схожість з жанровими системами інших західноєвропейських 
літератур, зокрема – англійської. Водночас жанрова система української 
літератури позначена національною своєрідністю проблематики та тематики, 
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що дозволяє констатувати не тільки її повноцінне залучення до світового 
літературного процесу, але й власну історико-культурну та естетичну 
самодостатність. Іншими словами, попри очевидну віддаленість 
(етнолінгвістичну, географічну та, передусім, соціокультурну), жанрові 
системи української та англійської прози кінця XVIII – середини ХІХ ст. 
демонструють типологічну схожість. «Віддалене прочитання» (Ф. Моретті) 
жанрових систем пов’язане з селективним відбором аналізованих творів з 
метою скрупульозного вивчення: така вибірковість не перешкоджає 
розумінню цілісності жанрових систем української та англійської прози кінця 
XVIII – середини ХІХ ст.  

Інколи наближення до жанрової системи чужої літератури є творчою 
модифікацією сюжетів певних творів країни ядра – у повісті «Козир-дівка» 
Г. Квітка-Основ’яненко інтерпретує сюжет історичного роману В. Скотта «The 
Heart of Mid-Lothian» у звичній для автора морально-дидактичній манері. Як 
наслідок, романтична основа роману в українського письменника набуває 
нового смислу – просвітницько-реалістичного. Зроблено припущення, що 
іншим запозиченням з історичної романістики В. Скотта став образ народного 
бунтаря. Відомий шотландський месник Роб Рой замінюється історичною 
постаттю українського розбійника Семена Гаркуші, перекази та легенди про 
якого стали основою для творів багатьох письменників – В. Наріжного, 
Г. Квітки-Основ’яненка, О. Стороженка, Т. Шевченка та ін. Попри спільний 
інтерес шотландського та українських письменників до проблеми бунту проти 
чинної влади, спостерігаємо в останніх намагання з’ясувати не лише 
позитивний, світлий бік характеру народного бунтівника, але й певною мірою 
засудити його виступ. Така зацікавленість «розбійницькою темою» в 
українській літературі першої половини – середини ХІХ ст. фіксує зростаючу 
увагу до історії свого народу. 

Усвідомлення власної відмінності опосередковано демонструється й у 
жанрових різновидах пародійних творів, автори яких виступають супроти 
окремих зразків масової літератури та вказують на їхні художньо-естетичні 
вади. Г. Квітка-Основ’яненко в повісті «Герой очаковских времен», подібно до 
нищівної критики готичних романів у «Northanger Abbey» Джейн Остен, 
пародіює поширені в російській літературі перекладні та наслідувальні версії 
«сентиментально-готичних» романів.  

Типологічно близькими до англійської преромантичної (М. Ґ. Льюїс) і 
романтичної прози (В. Г. Айрленд, В. Скотт) є різножанрові твори М. Гоголя, 
Г. Квітки-Основ’яненка, Антонія Погорєльського, О. Сомова. Зближує ці 
тексти наявність демонічних образів відьом і фамільярів, топосів відьомського 
шабашу, мотиву випадкового потрапляння людини на відьомський шабаш. 
Побутова та повсякденна історія в творах англійських і українських 
письменників синтезується з фантастичним компонентом, що ґрунтується не 
лише на фольклорному началі, народній демонології, а й на суспільних 
стереотипах. Жанротворчим мотивом у романі «The Monk: A Romance» 
М. Ґ. Льюїса і повісті «Ложные понятия» Г. Квітки-Основ’яненка виступає 
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мотив інцесту, ініціатором якого є антигерой – борець проти законів 
суспільних і Божих. У творах досліджуваних письменників, попри 
універсальність і поширеність цього мотиву, він набуває національного та 
соціокультурного забарвлення.  

На підставі порівняльно-типологічного зіставлення фейлетонів 
Г. Квітки-Основ’яненка та В. М. Теккерея констатуємо близькість авторських 
позицій стосовно популярних серед масового читача естетично невартісних 
творів. Іншим підґрунтям для типологічної близькості в малих прозових 
жанрах є увага письменників до фактографічного зображення повсякденного 
життя, особливо жителів урбаністичних топосів («фізіологічні нариси» 
Г. Квітки-Основ’яненка, Є. Гребінки та Ч. Діккенса).  

У структурах жанрових систем української та англійської літератур 
першої половини – середини ХІХ ст. виокремлено жанрові різновиди 
крутійського роману, роману виховання, роману сервантесівського типу, 
історичного роману та сімейної хроніки.  

Для крутійських романів «Жизнь и похождения Петра Степанова сына 
Столбикова, помещика в трех наместничествах. Рукопись XVIII века» 
Г. Квітки-Основ’яненка та «The Luck of Barry Lyndon» В. М. Теккерея властиві 
присутність жанрової пам’яті пікарески, дотримання історизму в художньому 
освоєнні дійсності, актуалізація мотиву антивиховання.  

Для Bildungsroman’ів «Аристион, или Перевоспитание» В. Наріжного та 
«The History of Pendennis: His Fortunes and Misfortunes, His Friends and His 
Greatest Enemy» В. М. Теккерея, попри певні істотні жанрові трансформації, 
характерним є оприявнення архетипної основи – наявність архетипів Мудрого 
Старого, трикстера та героя. У романах виховання українського й англійського 
письменників по-новому інтерпретується архетипний образ блудного сина, що 
в текстах втілюється в постатях молодих дворян-бунтівників, які після 
індивідуального повстання проти суспільних правил все ж повертаються до 
соціуму.  

Романами сервантесівського типу в українській і англійській літературах 
першої половини ХІХ ст. – «романами великої дороги» – можна вважати 
«Жизнь и похождения Петра Степанова сына Столбикова, помещика в трех 
наместничествах. Рукопись XVIII века» Г. Квітки-Основ’яненка, «Мертвые 
души» М. Гоголя, «The Adventures of Hajji Baba of Ispahan» Дж. Морьє та «The 
Posthumous Papers of the Pickwick Club» Ч. Діккенса. Міфологема Дон Кіхота 
та архетип шляху є жанротвірними елементами та домінантними складниками 
цих текстів. В аналізованих «романах великої дороги» подорож головних 
героїв резонує з внутрішньою еволюцією, яка є також одним із вимірів 
художнього часопростору. Зображені в текстах географічні об’єкти імперій є 
виразниками історичної, культурної та соціальної символіки та здатні 
впливати на внутрішній світ персонажів, визначаючи їхній емоційний стан. У 
творах Г. Квітки-Основ’яненка, М. Гоголя, Дж. Морьє, Ч. Діккенса основні 
етапи життя героїв простежуємо в імплікації міфологеми мономіфу, що 
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підтверджує її вагомість для формування жанрового різновиду «роману 
великої дороги».  

В історичних романах «Михайло Чарнышенко или Малороссия 
восемьдесят лет назад» і «The Antiquary» П. Куліш і В. Скотт творять власні 
національні міфи – при цьому збіжними є не лише історичні, а й 
індивідуально-психологічні відповідності. Для обох авторів властиве 
намагання вирішити проблему складного діалогу сучасності та минулого. 
Новий підхід до трактування історії на самобутньому національному 
матеріалі, який П. Куліш запозичив у В. Скотта, впливає і на авторське 
прагнення достовірності зображуваних подій і образів, документалізації та 
історизму.  

В історичних романах «Братья-близнецы» О. Стороженка та «The History 
of Henry Esmond, Esq. …» В. М. Теккерея розгортаються сатиричні трагедії, в 
яких представлено імперські версії консервативних ідеологій. Ці презентації 
здійснюються на прикладі трьох соціальних рівнів Британської імперії та 
колонізованої України другої половини XVIII ст. – військовому, 
аристократичному та релігійному. 

Типологічно близькою є розробка стереотипних образів євреїв як 
жанротвірних елементів у творах О. Сомова, Г. Квітки-Основ’яненка, 
П. Куліша, Є. Гребінки й англійських прозаїків В. Скотта та Ч. Діккенса. 
Однак можна виокремити й певні історичні особливості структурування цих 
образів згідно з своєрідними «концепціями ворогів» у творах українських 
письменників, які базуються на народних стереотипах їхнього сприйняття. 

Сімейні хроніки Г. Квітки-Основ’яненка і Марії Еджворт демонструють 
зацікавлення письменників глибинними процесами змін у спільнотах Ірландії 
та України другої половини XVIII ст. Реконструюючи минуле, Г. Квітка-
Основ’яненко та Марія Еджворт звертають увагу на проблеми деградації 
старовинного роду, його саморуйнування в тогочасних історичних умовах, що 
склалися під впливом нової ідеології.  

У романі «Oliver Twist» Ч. Діккенса та повісті «Близнецы» Т. Шевченка 
наявні жанрові ознаки педагогічного роману. Жанротвірна ідея виховання 
Bildungsroman’у трансформована в педагогічних романах у тему зовнішнього 
впливу на становлення людини, його роль під час формування вдачі та 
світоглядних настанов, а також відповідне реагування головного героя на 
засоби педагогічного впливу. В обох творах спостерігається розгортання 
авторських експериментів – головних героїв поміщено в конкретні педагогічні 
умови. За авторським задумом, експерименти повинні підтвердити: головний 
герой не є винятковим за своїми здібностями та нахилами – будь-хто, 
опинившись в ідентичних умовах, проходить у підсумку той самий шлях 
зростання або падіння.  

Важливим складником розбійницької теми в повісті «Варнак» 
Т. Шевченка та романі «Mary Barton: A Tale of Manchester Life» 
Елізабет Ґаскелл став мотив соціальної помсти, який має для цих текстів 
важливу функціональну та жанротворчу вагу. Мотив соціальної помсти в 
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соціально-психологічних творах Т. Шевченка та Елізабет Ґаскелл втілює 
авторські ідеї «бунтівної людини», яка діє в конкретних історичних 
обставинах. Письменники засуджують організований бунт і його вияв у 
терористичних акціях, зумисне приводячи виконавців до каяття, а також в 
однаковий спосіб пропагують ідею суспільного примирення та прощення. У 
повісті «Наймичка» Т. Шевченка та романі «Ruth» Елізабет Ґаскелл порушено 
доволі дражливу для суспільства Російської та Британської імперій тему 
ставлення до покритки та створення для неї особливого соціального статусу. 

Типологічні паралелі свідчать про наближення повісті «Несчастный» 
Т. Шевченка до жанрового канону сенсаційного роману, що доведено через 
зіставлення з романом «Lady Audley’s Secret» Мері Е. Бреддон. Проаналізовані 
сенсаційні твори є інверсією сімейного роману, а зображена в них сімейна 
ідилія є набором симулякрів, які не відповідають дійсності. У біографічних 
Künstlerroman’ах – повісті «Художник» Т. Шевченка та романі «The 
Newcomes» В. М. Теккерея – можна зауважити ряд відповідностей у 
конструюванні образу фатальної жінки, котра руйнує життєві плани 
художника. 

Повість «Прогулка с удовольствием и не без морали» Т. Шевченка та 
роман Джейн Остен «Persuasion» можуть бути прочитані як «садибні романи» 
з відповідними жанровими ознаками: дія, як правило, відбувається в 
закритому просторі маєтків, в яких дотримуються своїх правил етикету й 
спілкування та відбуваються циклічні повсякденні ритуали; автори 
акцентують увагу на трансформаціях соціальних цінностей у нових історичних 
умовах, що торкаються й монолітних звичаїв провінційних дворянських 
родин; обидва тексти можна вважати іронічними утопіями, в яких автори 
сприймають складнощі нових суспільних процесів з певною іронією й, як 
наслідок, завершують твори казковими хеппі-ендами; в обох письменників 
розгорнуто наратив «сільського роману» з елементами риторики романтизму. 

У дослідженні встановлено типологічні відповідності в жанровій 
орієнтованості українських і англійських прозаїків кінця XVIII – середини 
ХІХ ст. Попри виразні прояви національної ідентичності, акцент на власному 
фольклорі, історії та культурі, запізнілість постання в підневільних умовах 
колоніального існування, жанрова система української літератури 
досліджуваного періоду демонструє багато спільних рис у активізації та 
моделюванні жанрових різновидів прози, які простежуються та 
увиразнюються під час типологічного зіставлення та порівняння з відповідною 
панорамою розвитку жанрів у англійській літературі. Проза письменників 
інонаціональних літератур засвідчує подібність намагань осягнути 
позатекстову реальність – як сучасну, так і давноминулу – у художніх світах 
власних творів через відповідні жанротвірність і жанроформування.  

Проведене дослідження жанрової системності української та англійської 
прози кінця XVIII – середини ХІХ ст. підтверджує необхідність подальшого 
компаративного дослідження й наступних етапів літературного процесу для 
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з’ясування не лише типологічних схожостей і розбіжностей, а й глибшого 
осмислення динаміки розвитку національних літератур.  
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АНОТАЦІЯ 

Чик Д. Ч. Жанрові системи української та англійської прози кінця 
XVIII – середини ХІХ ст.: проблеми типології та поетики. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук 
зі спеціальності 10.01.05 – порівняльне літературознавство. – Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і 
науки України. – Київ, 2018. 

У дисертації досліджено типологічні закономірності та відмінності 
жанрових систем української та англійської прози кінця XVIII – середини 
ХІХ ст. Цілісний і комплексний аналіз проблем типології та поетики жанрових 
систем в українській і англійській прозі кінця XVIII – середини ХІХ ст. 
здійснено із застосуванням системно-синергетичної концепції.  

Доведено, що в прозі українських письменників кінця XVIII – середини 
ХІХ ст. наявна жанрова система, для якої властиві структурна цілісність, 
завершеність і відкритість, здатність до саморозвитку і типологічна схожість з 
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жанровою системою англійської літератури. Проаналізовано жанрові аспекти 
української романтичної малої прози та її типологічну близькість до жанрових 
моделей англійської літератури досліджуваного періоду. Схарактеризовано 
національну специфіку жанрових різновидів пародійних творів, фейлетону та 
«фізіологічного нарису». Доведено, що в структурах жанрових систем 
української і англійської літератур наявні жанрові різновиди крутійського 
роману, роману виховання, роману сервантесівського типу, історичного 
роману та сімейної хроніки. У прозі Т. Шевченка виокремлено жанрові 
різновиди педагогічного роману, соціальні повісті, жанрове наближення до 
різновидів сенсаційного роману та «садибних романів», для яких характерна 
типологічна спільність з відповідними взірцями англійської літератури на 
генологічному рівні. 

Ключові слова: жанрова система, жанр, жанрова модель, типологія, 
системно-синергетичний підхід, проза. 
 

АННОТАЦИЯ 
Чик Д. Ч. Жанровые системы украинского и английского прозы 

конца XVIII – середины XIX в.: проблемы типологии и поэтики. – 
Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора филологических наук 
по специальности 10.01.05 – сравнительное литературоведение. – Киевский 
национальный университет имени Тараса Шевченко Министерства 
образования и науки Украины. – Киев, 2018. 

В диссертации исследованы типологические закономерности и отличия 
жанровых систем украинской и английской прозы конца XVIII – середины 
XIX в. Целостное и комплексное исследование проблем типологии и поэтики 
жанровых систем в украинской и английской прозы конца XVIII – середины 
XIX в. осуществлено с применением системно-синергетической концепции. 

Доказано, что прозе украинских писателей конца XVIII – середины 
XIX в. присуща жанровая система, для которой свойственны структурная 
целостность, завершенность и открытость, способность к саморазвитию и 
типологическое сходство с жанровой системой английской литературы. 
Проанализированы жанровые аспекты украинской романтической малой 
прозы и ее типологическая близость к жанровым моделям английской 
литературы исследуемого периода. Изучены творческие модификации 
сюжетов английской литературы в украинской литературе конца XVIII – 
середины XIX в. с переносом апробированных жанровых моделей на 
собственный исторический и фольклорный материал. Охарактеризовано 
национальную специфику жанровых разновидностей пародийных 
произведений, фельетона и «физиологического очерка». Обосновано, что в 
структурах жанровых систем украинской и английской литератур 
присутствуют жанровые разновидности плутовского романа, романа 
воспитания, романа сервантесовского типа, исторического романа и семейной 
хроники. В прозе Т. Шевченко выделены жанровые разновидности 
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педагогического романа, социальные повести, жанровое приближение к 
разновидностям сенсационного романа и «усадебных романов», для которых 
присуща типологическая общность с соответствующими образцами 
английской литературы на генологическом уровне. 

Ключевые слова: жанровая система, жанр, жанровая модель, типология, 
системно-синергетический подход, проза. 

 
SUMMARY 

Chyk D. Ch. The Genre Systems of Ukrainian and English Prose of the 
Late XVIII – the Middle of the XIX Century: Problems of Typology and 
Poetics. – Manuscript.  

Thesis for a Doctoral Degree in Philology on Specialty 10.01.05 – 
Comparative Literature. – Kyiv National Taras Shevchenko University of the 
Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2018. 

In the thesis, the typological patterns of and differences between Ukrainian 
and English prose genre systems of the end of the XVIII – the middle of the XIX 
century are studied. The integral and comprehensive analysis of the typology and 
poetics problems of genre systems in the Ukrainian and English prose of the late 
XVIII – the middle of the XIX century has been carried out using a systemic-
synergistic approach. 

It is traced that the works of M. Gogol, G. Kvitka-Osnovianenko, Antony 
Pogorelskiy, and O. Somov are typologically close to the English pre-romantic 
(М. G. Lewis) and romantic prose (W. H. Ireland, W. Scott).  

On the basis of the comparative-typological comparison of the satires of 
G. Kvitka-Osnovianenko and W. M. Thackeray, the proximity of authors’ positions 
to the popular aesthetically non-valuable works among the mass reader is observed. 
Another basis for typological proximity in small prose genres is the attention of 
writers to factual images of everyday life, especially the inhabitants of the urbanized 
topoi (“physiological essays” by G. Kvitka-Osnovianenko, Ye. Grebinka, and 
Ch. Dickens). 

In the structures of genre systems of Ukrainian and English literatures, genre 
varieties of the picaresque novel, the Bildungsroman, the novel of the Cervantes 
type, the historical novel, and the family chronicle are singled out. 

Picaresque novels “The Life and Adventures of Petro Stepanov, Son of 
Stolbikov, a Landowner in Three Governorates. Manuscript of the XVIII century” 
by G. Kvitka-Osnovianenko and “The Luck of Barry Lyndon” by W. M. Thackeray 
are characterized by the presence of the “genre reminiscence” of picaresque, the 
observance of historicism in the artistic mastering of reality, and the actualization of 
the anti-upbringing motive. 

Bildungsromans “Aristion, or Re-education” by V. Narizhnyi and “The 
History of Pendennis: His Fortunes and Misfortunes, His Friends and His Greatest 
Enemy” by W. M. Thackeray, despite some essential genre transformations, are 
characterized by the reflection of the archetypal basis – the archetypes of the wise 
old man, the trickster and the hero, and the archetypal image of the prodigal son. 
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“The Life and Adventures of Petro Stepanov, Son of Stolbikov, a Landowner 
in Three Governorates. Manuscript of the XVIII century” by G. Kvitka-
Osnovianenko, “The Wanderings of Chichikov, or Dead Souls. A Poem” by 
M. Gogol, “The Adventures of Hajji Baba of Ispahan” by J. Morier and “The 
Posthumous Papers of the Pickwick Club” by Ch. Dickens may be considered as the 
novels of the Cervantes type.  

In historical novels “Mykhailo Charnyshenko, or Little Russia Eighty Years 
Ago” by P. Kulish and “The Antiquary” by W. Scott, the authors create their own 
national myths – in this case, not only historical, but also individual-psychological 
correspondences are convergent. Historical novels “The Twin Brothers” by 
O. Storozhenko and “The History of Henry Esmond, Esq. ... ” by W. M. Thackeray 
are satirical tragedies in which imperial versions of conservative ideologies are 
represented. Family chronicles by G. Kvitka-Osnovianenko and Maria Edgeworth 
show writers’ interest in deep changes in the communities of Ireland and Ukraine in 
the second half of the XVIII century.  

In the novel “Oliver Twist” by Ch. Dickens and the story “The Twins” by 
T. Shevchenko there are genre features of the pedagogical novel. The motive of 
social revenge is defined as an important component of the robbery theme’s use in 
T. Shevchenko’s “The Convict” and Elizabeth Gaskell’s “Mary Barton: A Tale of 
Manchester Life”. In “The Domestic” by T. Shevchenko and “Ruth” by Elizabeth 
Gaskell, the aggravating theme of attitude towards the defiled mothers and the 
creation of a special social status for them in the societies of the Russian and British 
empires is raised. Typological parallels show the approximation of T. Shevchenko’s 
story “The Unhappy Man” to the sensational novel genre’s canon, which is proved 
by the comparison with the novel “Lady Audley’s Secret” by M. E. Braddon. In 
biographical Künstlerromans – the story “The Artist” by T. Shevchenko and the 
novel “The Newcomes” by W. M. Thackeray – there is a number of matches in the 
fatal woman image constructing that destroys the life plans of the artists. “The 
Pleasurable Journey and Not Without Morality” by T. Shevchenko and “Persuasion” 
by Jane Austen can be read as country house novels with corresponding genre 
features. 

Despite expressive manifestations of national identity, the emphasis on their 
own folklore, history and culture, and the delay in the production of modern 
literature in bondagetic conditions of colonial existence, the genre system of 
Ukrainian literature of the period under study demonstrates many common features 
in the activation and modelling of genre varieties of prose with the corresponding 
genre panorama in the English literature. 

Key words: genre system, genre, genre model, typology, systemic-synergistic 
approach, prose.  
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