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офіційного опонента на дисертацію Мірошниченко Лілії Ярославівни 
«Проекції скептицизму в сучасному британському романі: генеза, 
традиція, поетика», поданої на здобуття наукового ступеня доктора 

філологічних наук зі спеціальності 10.01.04 -  література зарубіжних країн

В українському літературознавстві останніх десятиліть простежується 

стійкий інтерес до розмаїття художніх практик та новацій сучасної світової 

літератури, які розглядаються в контексті принципової плюральності 

культурного простору межі ХХ-ХХІ століть. Не менш важливою є 

зорієнтованість дослідників на відкриті міждисциплінарні моделі, залучення 

понять та постулатів, розташованих на перехресті філософії, історії, 

культурології, психології та літературознавства. Британський роман другої 

половини XX -  початку XXI століття, з цього погляду, не є винятком, 

розвідки з вивчення його поетологічних тенденцій, включно 

постмодерністські художні варіації, проблематику мультикультуралізму, 

ідентичності, складні інтертекстуальні зв’язки з художніми текстами 

минулого та сучасності, трансформації у стосунках автора й читача тощо, є 

важливою складовою новітньої наукової парадигми, що поступово 

формується в національному літературознавчому просторі.

У цьому річищі чітко увиразнюється актуальність та новизна 

дисертаційної роботи Лілії Ярославівни Мірошниченко. «Концептуалізація 

феномену літературного скептицизму на матеріалі англійської романістики 

другої половини XX -  початку XXI століття» (а/p, с. 3), яку вона робить 

метою дослідження, відкриває абсолютно нову, достатньо сміливо обрану 

перспективу вивчення явищ сучасної британської літератури. З теоретико- 

методологічного погляду, найбільша складність цього дослідження полягає в
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переведенні філософського скептицизму в площину художньої літератури, в 

обґрунтуванні, як пише дослідниця, «квазіісторичної, культурно зумовленої 

природи романних практик скептичного мислення» (стор. 360).

Продуктивність скептицизму як світоглядної позиції та філософської 

ідеї, полягає в тому, що він виступає протилежним полюсом до «мрії» про 

відповідність знання об’єктивній реальності, «природі речей». Скептицизм, 

по суті, став для філософії тим, чим виявилась сама філософія по 

відношенню до міфології на ранніх етапах розвитку людства. Тобто так само, 

як філософія колись поставила під сумнів міфологічну картину світу, 

скептицизм на сьогодні впродовж багатьох століть ставить під сумнів 

філософські способи конструювання світу. Це засвідчує його належність до 

сфери філософії науки. Саме тому можна стверджувати, в роботі JI. 

Мірошниченко не просто зафіксовано відсутність строгої демаркації між 

філософією і літературою, що виводить це дослідження в міждисциплінарний 

простір, у ній простежується переконання, що сполучення філософії і 

художньої літератури є практично універсальним засобом розуміння людини 

та пошуку істини. Таким чином, дослідниця окреслює одну з можливостей 

вдосконалення сучасної епістемології, нова архітектоніка якої вбирає не 

лише ідеали наукового знання, а й багатющий досвід художнього бачення 

людини і світу.

Основоположними та новаторськими в концепції дисертації можна 

вважати аналіз форм британського скептицизму, який «постає практикою 

активного розуму і має естетичний вимір» (с. 352), проблематизацію 

скептицизму як складової британської національної ідентичності (Розд. 2, 

11), і як результат, послідовне окреслення специфіки та багатовимірності 

британського літературного скептицизму в сучасній літературі, яке бачиться 

важливим досягненням цієї розвідки. На окрему увагу заслуговує актуальна
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проблематизація співвідношення скептицизму і постмодернізму, яка 

підсумовується твердженням про те, що параметри літературного 

скептицизму значною мірою збігаються з естетикою постмодернізму, але 

нею не вичерпуються, і це дає дисертантці можливість стверджувати 

трансісторичність епістемології як ознаки британського роману Нового і 

Новітнього часів.

Концептуально виваженим можна вважати вибір корпусу 

проаналізованих в дисертації текстів: у роботі розглянуто творчість провідних 

письменників другої половини XX -  початку XXI століть -  Д. Лессінг, В. 

Голдінга, М. Бредбері, Д. Лоджа, Дж. Барнса та інших, чиї твори визнано 

найважливішими репрезентаціями доби. Генераційний акцент роботи відтворює 

плинність та мінливість літературної свідомості сучасності. Наперед зазначу, 

що авторка робить висновок про «перевагу «поміркованого скептицизму 

старшого повоєнного покоління письменників (Д. Лессінг, В. Голдінг, Д. Лодж, 

М. Бредбері) над радикальним скептицизмом романістів покоління кінця XX 

століття (Дж. Барнс, Г. Свіфт)» (с. 356). В цілому, генераційний фактор 

увиразнює та уточнює, за влучним виразом Зіґмунта Баумана («Плинні часи. 

Життя в епоху непевності», 2013), почуття хронічної непевності сучасної 

людини та втрати чутливості, а також особливості його віддзеркалення в 

сучасній літературі.

Варто відзначити структурну збалансованість роботи: сформульована 

«концепція тріади» передбачає послідовний аналіз основних вимірів та етапів 

розвитку філософського скептицизму (розділ 1), врахування діалогічної 

природи літератури в аспекті реалізації філософський ідей в художній 

літературі, що дає змогу дослідниці відчитати історію англійської літератури з 

обраного «скептичного» ракурсу (розділ 2), і далі, уважний аналіз різних
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варіантів вияву літературного скептицизму та його типологію в сучасному 

британському романі (розділи 3 і 4).

Перший розділ дисертації слугує стартовим майданчиком, на якому 

дослідниця розбудовує теоретичну модель дисертації -  в ньому послідовно 

визначено найважливіші ідеї філософського скептицизму в їхньому 

історичному розгортанні з подальшою метою виокремлення в романних 

практиках сучасної британської літератури. До таких ідей JT. Мірошниченко 

відносить відмову від оцінного судження в піронізмі, діалогічність Сократового 

філософування (а також сократівську іронію та ідеї про інтерсуб’єктивність та 

процесуальність пізнання), які ілюструють форми нестверджувального і 

стверджувального скептицизму античності (підрозділи 1 і 2). Окрему увагу 

приділено своєрідності скептичного мислення у французькій філософії Нового 

часу, переконливо досліджено ключове для філософії Монтеня поняття сумніву, 

яке є основоположним для практично всіх визначень скептицизму, а також 

метод критичного сумніву Декарта (підрозділи 3 і 4), наголошено актуальність 

ідей цих учених для сучасної гуманітаристики. Особливо цінним вважаємо 

підрозділ 5, оскільки він стосується філософії емпіризму, яка в творчості Д. 

Г ’юма змикається з філософським скептицизмом. Як висновує дослідниця, «в 

сучасному літературно-критичному дискурсі емпіризм продовжує бути 

важливим чинником формування структури англійського роману» (с. 79). У 

підрозділах 6-10 Л.Я. Мірошниченко звертається до проблематизацій 

скептичного мислення, які складають інтелектуальний пейзаж останніх 

десятиліть -  це праці Р. Рорті, Ч. Тейлора, Ж. Дерріда, Е. Сьорана, О. Монжана 

та інших. Варто наголосити вмотивованість вибору цих імен, адже з їхніх праць 

авторка виводить картину сучасності з її «постструктуралістським 

умонастроєм, плюралізмом, сукупністю точок зору, жодна з яких немає 

переваги над іншими, що є близьким до постулату піронізму про рівнозначність
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суджень» (с. 61), а це, своєю чергою, робить «скептицизм маркером епохи» (с. 

69).

Визначивши параметри філософського скептицизму, Л.Я. Мірошниченко 

переходить до проблеми визначення англійської національної ідентичності, яку 

вона розв’язує у другому розділі, звертаючись до традиції національної 

літератури Великої Британії. Принциповими вважаємо твердження про те, що 

скептицизм є складовою англійського характеру, у формулюванні дослідниці 

«це один із сегментів національного буття англійців» (с. 111), про роль роману, 

в просторі якого вибудовується національна ідентичність британців (с. 83), про 

скептичне ставлення до теорії (с. 89), а також притаманне англійцям зіставлення 

британських та континентальних інтелектуальних практик (с. 90). На окрему 

увагу заслуговує підрозділ 12, в якому розглянуто літературний скептицизм в 

історичному ракурсі -  від доби Ренесансу до сучасності. Дослідниця робить 

спробу виділити «епіцентри» скептицизму, нараховує їх п’ять, це -  

єлизаветинська драма і В. Шекспір, XVII ст., просвітницький роман, поезія 

романтиків, романні практики ХХ-ХХІ століть. Беручи до уваги оглядовий 

характер розділу, вважаю, що особливо вагомими та перспективними є 

спостереження про літературний скептицизм Дж. Донна, еволюцію творчості 

якого можна розглядати в контексті скептицизму першої половини XVII ст. і в 

якій увиразнено сумнів щодо ілюзій попередників-гуманістів про людину та 

межі її пізнання, про досяжність гармонії між раціональним знанням та 

ірраціональною вірою. У XVIII столітті -  це спостереження про Л. Стерна та 

філософію шендізму, запропоновану в романі «Життя та думки Трістрама 

Шенді, джентльмена», і яку дослідниця пов’язує з проектом «пишучого Я» (с. 

99), що можна вважати яскравим зразком наративізації скептичного розуму 

центрального персонажа. Зазначу, що англійський філософ, математик і логік Б. 

Рассел запропонував навіть термін «парадокс Трістрама Шенді» для опису
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рівнопотужних множин в логіці, яке, наш погляд, можна застосувати і в 

дослідженні літературного скептицизму письменника. Серед представників 

ХІХ-ХХ століть відзначу акцентацію на моделі авторського скептицизму в 

творчості Дж. Конрада. В цілому, в розділі поряд з оглядом історії англійської 

літератури проаналізовано найвідоміші праці про літературний скептицизм, що дає 

змогу оцінити масштаб опрацювання цієї теми в західному літературознавстві.

Третій, на наш погляд, центральний розділ дисертації, дослідниця розпочинає 

зі стислої характеристики та систематизації літературного скептицизму, і в 

наступних підрозділах послідовно і переконливо демонструє його різновиди -  

епістемологічний, релігійний, феміністичний та моральний. Позитивне враження 

справляють частини, присвячені романам В. Голдінга. Аналіз сократівського 

діалогу як «засобу експлікації епістемологічного скептицизму» (с. 116) в романі 

«Видима темрява», анатомії релігійного сумніву в романі «Шпиль» і вироку 

сучасній моралі у «Володарі мух» розширюють уявлення про філософський та 

культурологічний характер творчості видатного британця. На особливу увагу 

заслуговують підрозділи, присвячені релігійному скептицизму та його 

індивідуальним маніфестаціям у творчості Ф. Ларкіна, Д. Лоджа, Г. Свіфта, Дж. 

Барнса. Л.Я. Мірошниченко переконана, що в британському романі другої 

половіти XX -  початку XXI століття актуалізується ціла низка питань віри -  «її 

обгрунтування, життя віруючої людини у строкатому соціумі сьогодення, 

водорозділ між християнством та іншими релігіями, поділ усередині християнства 

на різні дискурси» (с. 169) тощо. 1 як висновок, «англійська інтелектуальна думка в 

питаннях віри містить потужний імпульс до сумніву» (с. 225), і це стосується як 

романів Д. Лоджа, чию творчість пов’язують з потужною традицією католицького 

роману XX століття, так і романної творчості постмодерністів Г. Свіфта і Дж. 

Барнса. Британський інтелектуалізм, звичайно, не обмежується питаннями віри, 

авторка роботи в підрозділі 14 про роман М. Бредбері «Доктор Кримінале»
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висвітлює актуальні питання сучасності -  про статус сучасного інтелектуала, його 

трансформації, роль та рецепції в британському соціумі. Ще один різновид 

літературного скептицизму -  феміністичного -  дослідниця віднаходить у творчості 

Д. Лессінг. Його вона аргументовано подає як «авторську настанову на подолання 

догматизму феміністичної думки» (с. 252), що дає підстави проілюструвати «низку 

інструментів, за допомогою яких ця настанова актуалізується в романах «Золотий 

записник», «Ущелина», «Альфред та Емілі».

Останній четвертий розділ дослідниця відкриває переконливим 

міркуванням про нескептичний полюс філософування, про пошук «прихистків», 

які дозволяють сучасним письменникам уникнути крайніх форм скептицизму. 

Такими практиками, на думку Л.Я. Мірошниченко, виступають ностальгія, 

релігія та дорелігійні містичні уявлення. Серед досліджених з окресленого 

погляду романів (це твори Д. Лессінг, В. Голдінга і Л. Кларка) відзначимо 

аналіз романів Ліндсея Кларка, які дослідниця вводить до обігу українського 

літературознавства. Розглядаючи роман «Театр на воді», дослідниця наголошує, 

що «епіцентром художньої дії є оповідач-скептик», але загальний задум автора 

підпорядкований переконанню, що в світі існують сили більші за виміри 

окремої людської особистості, і власне трансцендентний характер духовних 

практик здатний врівноважити скептицизм окремої людини (с. 342). Можна 

стверджувати, що твори Л. Кларка є неординарним продовженням 

літературного інтересу до містичних, алхімічних практик, який акцентовано 

знаходить вияв у постмодерному британському романі другої половини XX 

століття («Маг» Дж. Фаулза, «Будинок доктора Ді» П. Акройда).

Висновки до дисертаційної роботи концептуально підсумовують 

увесь процес дослідження, в них є те, що окреслює подальшу пошукову 

перспективу.

Тепер перейдемо до дискусійних моментів.
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У вступі Лілія Ярославівна справедливо зауважує, що явище літературного 

скептицизму є неперервним і потребує окремого дослідження (с. 19-20). Тим не 

менш, окреслюючи тенденції літературного скептицизму, вона стверджує, що його 

«точкою відліку в англійській літературі є елизавентинська драма» (с. 112). На наш 

погляд, на філософському рівні ренесансний скептицизм, дійсно, вибудовувався на 

критиці притаманного середньовіччю догматизму, але і філософія, і література доби 

Середньовіччя дали блискучі зразки скептицизму. Такі категоріальні властивості 

Середньовіччя, як поєднання комічного і сакрального, сміху і смерті, 

органічність переплетення «низової» та «елітарної» культур, мають своїм 

антропологічним фокусом фігуру блазня, який здобуває свою літературну 

ідентичність задовго до його шекспірівської версії. Блазень як опонент 

усталених порядків і законів, чия культурна функція -  субверсія, 

десакралізація і деконструкція усіх суспільних конструктів («Історія англів» 

Ж. Ґаймара, «Діяння англійських королів» В. Малмсберійського, «Діалоги 

між Соломоном і Маркольтом», «Корабель дурнів» А. Барклі, «Двірське 

кормило» Дж. Скелтона, багато інших творів) фігурує в національній 

літературі Англії від початків її зародження. І власне «літературу блазнів» 

або «літературу дурнів» можна вважати потужним епіцентром 

середньовічного літературного скептицизму, передвісником багатьох 

скептичних інтенцій ренесансної драми. Неоднозначне враження справляє й 

саме поняття «епіцентр», застосоване в дисертації, оскільки його значення 

передбачає простір, в якому щось проявляється з найбільшою силою і 

якнайповніше. Виділення цілих століть в якості епіцентрів, на наш погляд, 

розмиває його розуміння. І останнє, вважаємо, що потрібно було 

сконцентрувати увагу на літературі модернізму, не обмежуючись творчістю Дж. 

Конрада, адже творчість практично кожного з видатних британських 

модерністів, передусім, Дж. Джойса та О. Гакслі, є потужним епіцентром
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літературного скептицизму першої половини XX століття. На наш погляд, 

потужнішим за поезію романтизму.

Наступне міркування. Досліджені в дисертації поняття «філософський 

скептицизм» і «літературний скептицизм» дають підстави передбачити ще одне 

поняття -  «літературознавчий» або «літературно-критичний» скептицизм. Л.Я. 

Мірошниченко завершує вступну частину монографії такою заувагою: «Дослідник 

літературного скептицизму за час здійснення наукового пошуку і сам вправляєгься 

в амплуа скептика» (с. 29). Ця думка залишається в роботі нерозвиненою, хоча 

сучасне літературознавство не меншою мірою, ніж філософія може бути вписане в 

загальний скептичний науковий дискурс. Тим більше, що зразки 

«літературознавчого» скептицизму можна знайти в аналізованих дослідницею 

романах. Насамперед, це твори Д. Лоджа і М. Бредбері. Наприклад, героїня роману 

Д. Лоджа «Добра робота» Робін Пенроуз є, на наш погляд, очевидним прикладом 

такого скептика-літературознавця, за задумом автора, вона є носієм 

літературознавчого деконструктивізму, зокрема, декларує істину як риторичний 

прийом та ілюзію, побудовану на сплетінні метонімій і метафор. Окрім 

цього, феміністичний скептицизм Д. Лессінг, якщо дотримуватись логіки 

авторки дослідження, є зразком сполучення літературного і 

літературознавчого скептицизму, як стверджується в роботі, такі практики в 

романах Д. Лессінг «заохочують до полеміки з феміністичною рецепцією її 

творів» (с. 252).

Ще одне питання загального характеру пов’язане з аналітикою творів, 

представленою в розділах 3 і 4. Л.Я. Мірошниченко переважно скеровує 

увагу на скептицизм як інтелектуальну практику, вивчає скептичні позиції 

автора, наратора, персонажів романів щодо достовірності знання про світ, 

меж істинного та хибного. Поза увагою залишається співвідношення 

інтелекту як носія свідомості та його властивості -  скептицизму -  з іншою
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великою сферою свідомості -  емоціями та почуттями людини. Наприклад, 

явище літературного скептицизму набуло б додаткової глибини, якщо б 

дослідниця поглянула на нього з перспективи співвідношення скептицизму 

та кохання. Кохання як фундаментальна категорія людського буття, суб’єкт- 

суб’єктне відношення, в традиції трансценденталізму -  як оприявнення 

сакрального крізь тканину профанного отримує в англійському романі 

множину інтерпретацій і фундує його мотивну базу. В романі другої 

половини XX -  початку XXI століть з’являються радикально нові стратегії 

інтерпретації кохання, які можна було б розглянути крізь призму 

скептицизму. Наприклад, в романній творчості Дж. Барнса поняття кохання 

та істина (love and truth) є взаємозв’язаними, а в романі «Історія світу в 10 з 

половиною розділах» концептуагтізується двоєдність «кохання -  скептицизм» 

(розділ 8). Тому виникають питання, чи не можна вважати кохання 

протилежним до скептицизму полюсом, чи має сучасна література, на загал, 

тенденцію до скептичної артикуляції цього концепту, і останнє, чи 

окреслений ракурс не дає підстави виділити ще один різновид скептицизму, 

полем розгортання якого є свідомість людини. Хотілось би почути думку 

Лілії Ярославівни на цю тему.

І нарешті, міркування про стилістику дисертаційної роботи Л.Я. 

Мірошниченко. Проблематичною вважаємо присутність у роботі окремих 

визначень, які авторка подає англійською мовою без відповідних пропозицій 

українського перекладу (с. 15, 16, 37). Особливо це стосується філософської 

термінології. Йдеться про те, що філософський текст наділений 

екстраінтелектуальним онтологічним смислом і експлікувати значення 

термінів з цього екстралінгвістичного рівня читачеві вкрай важко без 

допомоги автора-перекладача, який володіє контекстом їхнього вживання.
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Узагальнюючи, варто відзначити відкритий характер дисертаційного проекту 

Лілії Мірошниченко, а також оновлення методологічних засад та спрямованість на 

актуальну проблематику сучасного літературознавства, передусім, літературознавчу 

антропологію, проблеми ідентичності, тендеру тощо. Масштабність задуму наукової 

розвідки Л.Я. Мірошниченко дає підстави вважати висловлені зауваження та 

намічені дискусійні поля накресленням подальших перспектив розробки обраної 

теми. Результати дослідження представлені в достатній кількості статей, 

надрукованих у вітчизняних та зарубіжних фахових виданнях. Автореферат 

повністю відображає зміст дисертації.

Сказане обгрунтовує висновок про те, що подана до захисту дисертація 

відповідає п. 12 «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння 

вченого звання старшого наукового співробітника», затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 № 567, а її авторка 

Мірошниченко Лілія Ярославівна заслуговує на присудження їй наукового ступеня 

доктора філологічних наук за спеціальністю 10.01.04 -  література зарубіжних 

країн.

Доктор філологічних наук, доцент, 
професор кафедри світової літератури 
Львівського національного університету 
імені Івана Франка

Підпис О.Т. Бандровської підтверджую 
Вчений секретар ЛНУ імені Івана Франка

В” Д; »  л у . у  .  * / .  с
В ід шл З . '  о г

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка
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в і д г у к

офіційного опонента на дисертацію Мірошниченко Лілії Ярославівни «Проекції 
скептицизму в сучасному британському романі: ґенеза, традиція, поетика», 
представлену на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук зі 
спеціальності 10.01.04 -  література зарубіжних країн

Перефразуючи слова поета, можна сказати, що в наші дні саме повітря 

просякнуте скепсисом -  зневір’я у «великих наративах» переплітається із 

сумнівами щодо «локальних історій» та розчаруванням у «вічних» цінностях, і всі 

ці чисельні «ні» замішані на болісному прагненні знайти у хиткому життєсвіті 

хоча б тимчасову точку опори, якій можна було б сказати «так». Заслугою 

дисертантки, на мій погляд, є передовсім те, що їй поталанило зняти з феномену, 

що його більшість сучасників сприймає як даність, серпанок його звичності, і 

завдяки науковому одивненню угледіти в ньому незаяложеним оком предмет, 

вартий серйозного дослідження. З одного боку, повсюдність скептицизму, з 

літературним включно, в останні десятиліття детермінує нагальність та вчасність 

звернення до цієї категорії у вітчизняній літературознавчій думці саме в той 

культурно-історичний момент, коли постмодерністська парадигма поступово 

втрачає своє незаперечне домінування як єдино можливий у нашу добу стан 

свідомості. З іншого, ще один безсумнівний плюс роботи Л.Я.Мірошниченко 

полягає для мене в історизації цього поняття, доказовій аргументації його 

постійної присутності в англійській культурі, а відтак -  у спростуванні ходячої 

гіпотези щодо суто постмодерністської ґенези «духу сумніву» в красному 

письменстві сьогодення.

Новизна запропонованого аналітичного вектору очевидна -  як в теоретичній 

площині, бо літературні виміри скептицизму допоки не вміщувалися нашими 

науковцями у фокус дослідницької уваги, так і у площині історико-літературній, 

оскільки ця проблема вперше розглядається на матеріалі національної, а саме 

англійської, літератури. При тому, що за більшістю «героїв» роботи тягнеться 

довгий бібліографічний «шлейф» (до створення котрого долучилися, за винятком

хіба що Л.Кларка, й українські дослідники), обраний ракурс дозволив авторці
і в х ід  № \ Т $ 7 7 7 7 и

ВІД
Відділ діловодства та архіву 

Київського національного університету
імоні Тараса Шевченка
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зробити до нього власний внесок, не повторюючи своїх попередників. Перед тим, 

як звернутися до окремих структурних одиниць роботи, дозволю собі кілька 

зауваг щодо концепції в цілому.

Мета цієї розвідки, сформульована в авторефераті (з певним ухилом в 

теорію) як «концептуалізація феномену літературного скептицизму на матеріалі 

англійської романістики 2-ї пол. XX -  поч. XXI ст.» (с. 3), визначила масштабність 

і складність завдань, що постали перед дисертанткою, так само, як і неуникну, 

питому інтердисциплінарність майбутнього дослідження. Адже скептицизм (або, 

власне, скепсис -  цікаво, до речі, дізнатися про мотиви обрання авторкою першого 

з цих дуже близьких термінів) входить насамперед до зони компетенції філософії, 

утворюючи спільне концептуальне поле з поняттями віри та сумніву, певності й 

гіпотетичності, нігілізму та істини тощо, які знаходяться щодо нього на різних 

ступенях синонімічності або антонімічності. Тож будь-яка розмова на цю тему не 

може вестися (й не ведеться у роботі) без філософського складника, при тому, що 

авторка невпинно підкреслює літературну спрямованість свого інтересу. 

Необхідний екскурс до споріднених царин любомудрія, антропології, соціології, 

психології збагачує теоретичну базу дослідження ідеями та положеннями, які 

надалі застосовуються під час роботи з текстами. Не викликає заперечень 

прийняте Л.Я.Мірошниченко і реалізоване в дисертації рішення звести її споруду 

на трьох «стовпах», а саме, філософська та літературна традиції, плюс «самобутні 

поліваріантні художньо-стильові авторські системи» (с. 22). Водночас ядром 

розвідки, на мій погляд, є її поетикальний компонент, тобто ті ідентифіковані 

авторкою художні стратегії в найширшому сенсі цього поняття, які 

уможливлюють обговорення скептицизму як проблеми саме літературознавчої. 

Тому, хоча дисертантці аж ніяк не можна закинути нехтування цим важливим 

аспектом, робота, на мою думку, виграла б від ще активнішого акцентування 

поетологічних моментів.

В цілому, дисертації притаманні дві цінні властивості, які не можуть не 

імпонувати в науковій роботі: по-перше, це бажання автора якомога 

переконливіше обґрунтувати кожне власне твердження, що зумовлює високу
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інформативну насиченість тексту; по-друге, потяг до граничної ясності і чіткості 

викладу, який виявляє себе як на структурно-композиційному рівні, так і у 

схильності до різноманітних класифікаційних і таксономічних схем, котрі, попри 

неминучі спрощення, увиразнюють та організують думку. Створенню саме такого 

рецептивного ефекту сприяють і чітко структуровані висновки до кожного 

(під)розділу і монографії в цілому. У цьому ж контексті заслуговує на схвалення 

використання смислотворчого потенціалу паратексту -  максимальна концентрація 

у заголовках підрозділів провідної ідеї кожного з них допомагає читачеві не 

загубитися серед їхнього ідейного розмаїття.

Отже, переходячи до основного змістового наповнення дисертації, слід 

розпочати із розбудови її теоретико-філософського підмурівку, що здійснюється у 

першому розділі («На підступах до концептуалізації: уроки філософії»). З огляду 

на безбережне море написаного з приводу скептичного розуму та його 

філософського антуражу, можна уявити труднощі, з якими зустрілася авторка під 

час роботи над ним. їй потрібно було компресувати величезний шар багатовікових 

розмислів людини на животрепетну тему істинності/хибності, виокремивши для 

розгляду ті імена, праці, тези, які далі конструктивно працюватимуть у процесі 

інтерпретативного прочитання корпусу художніх текстів. Уявляється, що з цим 

завданням вона, в основному, впоралася. Поступально рухаючись від колиски 

західної цивілізації -  античності -  уздовж часової осі, дослідницька думка 

узагальнює позиції Сократа і Піррона, Монтеня, Декарта і Г’юма, не кажучи вже 

про філософів, культурологів, інших гуманітаріїв минулого й теперішнього 

століть. Ключем до подальшого аналізу мені ввижається наголос на 

сократівському діалозі, на співвідношенні «майєвте» та «техне», що у різних 

варіантах відлунюватиме під перами несхожих між собою британських авторів, 

уможливлюючи скептичний модус оповіді. В той самий час, цілком слушне 

постулювання діалогічності як підґрунтя літературного скептицизму спричиняє 

найсерйозніше для мене концептуальне питання стосовно роботи, яке буде 

озвучене пізніше. Щодо презентації релевантних культурно-філософських 

набутків XX ст., то якщо теорії іронії (Р.Рорті) і секулярності (Ч.Тейлор та ін.),
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вочевидь, необхідні як теоретичний дороговказ для орієнтування серед звивистих 

стежок англійського роману, то підрозділ про метрів постмодернізму видається не 

дуже продуктивним і навіть надлишковим -  адже про вплив скептицизму Лі отара, 

Фуко, Дерріда на сучасний літературний процес вже написані цілі томи, тоді як 

зазначений у назві підрозділу Бодріяр взагалі у ньому не фігурує. Принагідно 

завважу, що наведена у роботі дефініція нігілізму як заперечення всіх форм 

естетизму (с.34) здається мені завузькою, бо, як відомо, для цієї доктрини 

об’єктом невіри можуть стати будь-які сталі уявлення.

У другому розділі дисертації («Витоки літературного скептицизму у 

Великій Британії») піднімаються власне, два питання: про природність для 

англійців скептичного ставлення до всіх (або певних) сторін фізичного та 

духовного світів та про відповідний континуум національної літератури. 

Аргументи на користь скептицизму як властивості англійської ідентичності не 

виглядають для мене надто переконливими, ґрунтуючись на твердженнях лише 

двох, бодай авторитетних, інформантів -  письменника Дж. Фаулза та 

літературознавця К. Г’юїтт. Виважені висновки з цього приводу мали б спиратися 

на набагато міцнішу джерельну базу. Втім, навіть побіжне звернення хоча б до 

кількох праць, де трактується тема національної самототожності («Нотатки про 

англійський характер» Е.М.Форстера, «Лев та єдиноріг» Дж. Орвелла тощо) аж 

ніж не засвідчують наявності в її структурі названої якості. їхні автори 

(щоправда, вельми критично налаштовані щодо своїх співвітчизників), натомість 

позиціонують як національні риси англійців «солідність, обачливість, цілісність, 

брак уяви, лицемірство» (Форстер) або «відсутність художнього обдарування чи 

інтелектуальності», і, знову-таки, лицемірство (Орвелл) -  риси, вельми далекі від 

творчого скептицизму. Враховуючи неминучу суб’єктивність та упередженість 

подібних суджень, можливо, взагалі не варто було формулювати питання у такий 

загальний спосіб.

Щодо безперервного «скептичного» наративу в словесному мистецтві 

Англії, то присвячений його вибудовуванню підрозділ багатий на цікаву і значною 

мірою нову для нашої англістики історико-літературну інформацію, хоча й не

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


завжди сповна «перетравлену» єдиною авторською методологією з належною 

мірою критичності. Під час ознайомлення з цим матеріалом спадає на думку, що 

неухильне зростання кількості розвідок, які заглиблюються у минуле британської 

літератури під обраним кутом зору, спровоковано, серед іншого, і теперішнім 

культурним моментом. Можна було б посперечатися щодо коректності 

визначених у назві підрозділу хронологічних меж -  з одного боку, судячи з 

наведених праць скептицизм можна знайти в англійській літературі і до Шекспіра, 

з другого -  винісши у заголовок персоналію Дж. Конрада на позначення кінцевого 

пункту розгляду, авторка на наступній сторінці дещо суперечить собі, 

окреслюючи його рамки як такі, що простягаються «від доби Ренесансу до 

початку XXI ст.» (с. 91). З огляду на хронологічну послідовність оповіді, більш 

виправданим для цієї частини роботи видавалося б означення ключових, на думку 

автора, піків злету скептицизму в літературі Альбіону ж  «етапів», а не як 

«епіцентрів». Хоча б як там було, в результаті копіткого опрацювання багатьох (з 

новітніми включно) наукових праць дисертантці виявилося до снаги провести 

крізь намічені точки розквіту скептицизму єдину лінію, постулювати переважання 

в англійській літературі епістемологічного та релігійного його режимів, і тим 

самим створити передумови для власного аналітичного пошуку, який 

розгортається в наступній главі.

Третій розділ, найбільший за обсягом та власним інтелектуальним внеском 

авторки («Таксономія сучасного літературного скептицизму»), є центральним у 

роботі. Запропонувавши на початку умовну типологію літературного 

скептицизму, що ним позначений сучасний англійський роман, як 

епістемологічного, релігійного, феміністичного та морального, 

Л.Я.Мірошниченко переходить до вивчення у цих координатах обраної для 

аналізу вибірки творів, яку складає близько півтора десятка романів шести 

видатних прозаїків (сьомий, Л.Кларк, з’явиться в наступному розділі). Йдеться 

про доробок маститих В.Голдінга, М.Бредбері, Д.Лоджа, Дж.Барнса, Г.Свіфта, та 

Д.Лессинг, доповненого поезією Філіпа Ларкіна. Очевидно, як до сконструйованої 

дисертанткою таксономії, так і до відбору авторів і текстів можна поставити не
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одне запитання. Наприклад, чому відсутня така посутня для постмодернізму 

рубрика, як історичний скептицизм, пов'язаний з текстуалізацією/наративізацією 

історії і широко представлений саме в британській літературі у формі 

історіографічної метапрози? Або чому не долучені до дискусії тексти А.Мердок 

(особливо ранні) з її іронічним епістемологічно-мовним скепсисом, або того ж 

Фаулза, або блискучого майстра історичного пастишу П.Акройда? Або чому, 

якщо вже йдеться про розширення жанрової палітри розвідки, не взятий до уваги 

Том Стоппард, який у своїх п’єсах постійно ставить під сумнів межу між 

емпіричною та театральною дійсністю? Втім, на всі ці питання, не турбуючи ними 

авторку, нескладно знайти логічні відповіді -  до яких належить, насамперед, 

наявність жанрових обмежень щодо обсягу навіть докторської дисертації, 

неспростовна репрезентативність обраних постатей і текстів, а також право 

дослідника на суб’єктивність у процесі селекції об’єкту дослідження.

Відтак, зважаючи на те, що в роботі є, а не на те, чого в ній немає, зазначу, 

що, на загал, докладний (мірю можливого) аналіз текстів у фреймах виокремлених 

варіантів скептицизму дозволив, по-перше, з достатньою повнотою висвітлити 

модуси функціонування цієї розумової установки як значущої конституенти 

роману Великої Британії кінця XX -  початку XXI ст. По друге ж, надав нову 

оптику для споглядання відомих (в деяких випадках -  вже мало не класичних) 

текстів, розсуваючи у такий спосіб наявні інтерпретаційні кордони. Як випливає з 

міркувань, наведених вище, у висновках до цього розділу, де тішить і апелювання 

до традиції, і акцент на неприпустимості абсолютизації скептичної моделі, і 

наголос на діалогізмі, все-таки найбільш значущим мені уявляється параграф, що 

узагальнює романні стратегій для розбудови «скептичного середовища» (с.310), 

тобто прояви літературного скептицизму на рівні поетики. Загалом, цей розділ (у 

тандемі з наступним, що складає до нього своєрідний антидот) найбільшою мірою 

провокує до роздумів -  мої читацькі нотатки на берегах являють собою не лише, і 

не так спроби заперечень, як коментарі, додаткові аргументи «про» та «контра», 

начерки можливих напрямів подальшої пошукової діяльності.
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Продовження конкретної роботи з текстами в останньому розділі, що має на 

меті за принципом додатковості протиставити скептичному полюсу англійського 

роману нескептичний, скеровуючи увагу реципієнта на ймовірні острівки сталості 

в океані сумніву, відбувається з не меншою аналітичною наснагою. Такими 

локусами опору скепсису і тимчасового прихистку від його ядучої субстанції 

авторці ввижаються природа і ностальгія, релігія та містичні практики. Я б додала 

до них кохання/любов, достатньо вагомий чинник принаймні для деяких з 

аналізованих авторів (скажімо, Дж. Барнса). Проте, не певна, що ці оази віри слід 

було розглядати окремо від пустелі зневіри -  адже, на практиці вони, здається, 

утворюють єдиний інтелектуально-мистецький простір, діалектично змінюючи 

один одний у нескінченному акті мислення і відчуття.

Загальні висновки доволі містко та аргументовано підсумовують отримані у 

процесі дослідження результати, чому сприяє, як вже зазначалося, скрупульозне 

підбиття підсумків на кожній проміжній стадії.

Зрозуміло, що у серйозній науковій розвідці не може не бути моментів, 

які потребують уточнення чи спричиняють критику. Деякі з моїх питань та 

міркувань були висловлені вище, на інших дозволю собі коротко зупинитися 

тепер.

1. Як вже зазначалося, найсерйозніше питання у концептуально-

методологічній площині викликає постулювання діалогу -  

«художнього втілення базової моделі скептицизму як 

парадоксально конструктивної» (с. 310). Само по собі воно, 

зазвичай, не викликає заперечень; сумніви виникають у зв’язку зі 

згаданою на тій самій сторінці загальновідомою бахтінської 

тезою щодо діалогізму як властивості, іманентно притаманної 

романному дискурсу, яку ніхто не спростовував і яку можна 

доповнити його діалогічним баченням життя як такого. Отже, 

якщо будь-який роман (особливо сучасний, пост- чи пост- 

постмодерністський), є діалогічним за визначенням через свою
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жанрову природу, де тоді пролягають межі скептицизму? Чи не 

розширюються вони до безкінечності?

2. Наступне зауваження стосується перекладної політики, 

застосованої авторкою. Незрозуміло, чому посилання на тексти 

англійських авторів здійснюються на основі російських 

перекладів -  адже за відсутністю українських (на жаль, саме такі 

справи з більшістю аналізованих творів, хоча, скажімо, щойно 

з’явився український варіант «Рівнів життя» Дж. Барнса) 

логічніше було б посилатися на оригінали чи подавати цитати у 

власних перекладах з англійської. Натомість англійською 

цитуються автори, які ніколи нею не писали (Піррон або Декарт), 

а рядки з Бахтіна взагалі наводяться у перекладі з англійського 

перекладу... Отже, варто було оптимізувати та уніфікувати 

перекладацькі стратегії дисертації.

3. Хоча загальна філологічна культура дисертантки досить висока, 

в роботі трапляються поодинокі випадки невиправданого 

зловживання транслітерованими іноземними термінами за 

наявності українських відповідників, що утруднює сприйняття 

тексту (наприклад, «афірмація» («ствердження»), «експлікація» 

(«пояснення»), «рендомізовані» («випадкові»), «церебральний» 

(«розумовий, інтелектуальний»)). Не завжди точними є 

українські версії усталених теоретичних та історико- 

культурних термінів (естетична категорія “sublime” позначає 

«піднесене» на противагу «прекрасному», тоді як титул 

блискучого флорентійського правителя-гуманіста передається 

зазвичай як «Лоренцо Пишний»),

Водночас, жодна з цих зауваг не знижує загальної високої оцінки роботи, 

яка є масштабним, обґрунтованим, інноваційним і самостійним науковим 

дослідженням, що має безперечну теоретичну і практичну цінність, 

впроваджуючи категорію літературного скептицизму до кола легітимних сфер
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зацікавлення вітчизняних вчених, підтверджуючи щільні міждисциплінарні 

зв’язки між різними гілками гуманітарних студій та збагачуючи смислові 

регістри розуміння і тлумачення сучасної англійської літератури в її 

найзначніших проявах.

Основні положення дисертації пройшли належну апробацію під час 

виступів авторки на репрезентативних наукових форумах, у монографії та 29 

статтях у фахових виданнях України і зарубіжжя (чотири публікації в 

іноземних виданнях). Мені приємно констатувати, що деякі наукові ідеї та 

гіпотези роботи вперше пролунали у доповідях на щорічних конференціях, які 

організує кафедра теорії та історії світової літератури КНЛУ імені професора 

В.І.Фесенко, і були оприлюднені у нашій збірці «Сучасні літературознавчі студії».

Все вищезазначене дає підстави стверджувати, що дисертація 

Л.Я.Мірошниченко на тему «Проекції скептицизму в сучасному британському 

романі: ґенеза, традиція, поетика» відповідає вимогам «Порядку присудження 

наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового 

співробітника», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

24.07.2013 р. № 567, а її авторка заслуговує на присудження їй наукового 

ступеня доктора філологічних наук за спеціальністю 10.01.04 -  література 

зарубіжних країн.

Доктор філологічних наук, професор, 
завідувач кафедри теорії та історії 
світової літератури імені проф. В.І.Фес 
Київського національного лінгвістично

Київського національного університету
І М Й Ш  Т о П ' ї л п  І І І Л ~ ________  '
>  ̂ , м J V

ІМЄНІ Тараса Шевченка
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ВІДГУК

офіційного опонента на дисертацію Мірошниченко Лілії Ярославівни «Проекції 

скептицизму в сучасному британському романі: гене за, традиція, поетика», 

представлену на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук зі 

спеціальності 10.01.04 -  література зарубіжних країн

Дисертація JI. Я. Мірошниченко -  безперечно актуальне, самостійне, 

змістовне дослідження, яке відкриває широкі перспективи комплексного 

синхронічно-діахронічного інтердисциплінарного вивчення сучасного 

британського роману. Наукова розвідка Л. Я. Мірошниченко є  яскравим і 

безперечно помітним явищем в українській англістиці.

Дисертація нова нг тільки завдяки сміливо поставленій проблемі на межі 

філософії та літературознавства, а й за запропонованою дисертанткою 

методологією інтердисциплінарного дослідження. Розроблений дослідницею 

метод «селективної інтерпретації» є підґрунтям аналізу відомих і не дуже 

відомих романів англійських письменників XX століття.

Актуальність та новизна роботи визначається складною оптикою 

дослідження, коли художній текст розглядається крізь призму історії філософії, 

соціології, релігієзнавства, завдяки чому відкриваються нові змісти художніх 

текстів. Завдання поставлене складне: розглянути скептицизм не просто як 

феномен культури (про це написано незліченно досліджень), а як 

внутрішньолітературне явище, пов’язане з законами літературного процесу, 

таке, що не зводиться ні до прямого відклику на філософію, ні до ілюстрації 

ідеї.

Мета й завдання дослідження, які зазначені у вступі, а також структура 

дисертації, засвідчують серйозність, проблемну насиченість й обґрунтованість 

запропонованої систематизації складного історико-літературного матеріалу.

Вивчення історико-літературного матеріалу в аспекті проекцій 

скептицизму проводиться в широкому філософсько-культурному контексті.

ВІД “ ^  ^ 20>^.
Відділ діловодства та архіву 

і Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка
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Робота вражає великою кількістю опанованого наукового матеріалу і 

широтою представлених художніх творів, які були обрані для інтерпретації.

Список використаних робіт -  375 позицій: філософські трактати і сучасні 

монографії з історії філософії скептицизму, екскурси в історію англійської 

літератури, релігії -  і д ї і л і , різнопланова тонка проблематика, на я к у  виводить 

аналіз текстів: тема інтелектуалів (с. 137 і далі по тексту); епіфанічність (с.337), 

наратологія, англійськіс гь тощо.

Творчість Платона, Сократа, Секста Емпірика та інших давньогрецьких 

філософів, яких прийнято вважати засновниками філософії скептицизму, 

розглянуто з точки зору надбань сучасної історії філософії. Уже все зазначене 

про перший розділ засвідчує, що перед нами -  серйозне, проблемно-насичене 

дослідження, у підґрунті якого -  величезний актуальний масив знань. 

Постановка такої складної проблеми й пошук способу здійснити це без нахилу 

у філософію -  доказ сміливості й рішучості -  важливих якостей сучасної 

наукової думки.

У всій складності цієї проблематики авторові потрібно було розібратися 

аналітично, критично, а не просто викласти реферативно. Це величезний 

матеріал (для аналізу обрано 14 романів) -  і дисертантка його опанувала. У цій 

роботі багато очевидних яскравих переваг. Сама тема дисертації відзначена і 

винятковою сучасністю, і особливою складністю, і оригінальністю.

До теперішнього моменту не іс:н)^вало фундаментальних досліджень 

літературного скептицизму в англійській літературі, тому теоретична та 

історико-літературна новизна цієї роботи безсумнівні.

Підхід JL Я. Мірошниченко дозволяє розкрити досі невивчену 

проблематику засадничого значення скептичного світогляду на рівні 

семантики, тематики, поетики та історико-літературкого процесу. Крім того, 

авторці вдалося представити, як весь цей величезний пласт філософських 

концепцій скептицизму -  від античності до сучасності -  співвідноситься з 

художньою літературою. Це інший бік очевидної складності. Тим більше, що
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з

було потрібно обґрунтовано продемонструвати виявлений в поетиці цих 

романів скептичний модус, а також з'ясувати, яка філософська та історико- 

літературна традиція в цьому проявлена.

Зрозуміло, що у роботах інтердисциплінарної якості завжди закладена 

небезпека диспропорції і віддалення від аналізу літературного тексту у царину 

філософії і теорії. Першій розділ роботи, на жаль, дає деякі підстави для такого 

твердження. Але згодом відкривається широка панорама літературного процесу 

другої половини XX століття, і це не залишає сумнівів, що перед нами робота 

серйозного філолога-літературознавця, а дослідження літератури зроблене 

зовсім не для того, щоб «збагатити філософію». Дослідження творів, які 

відтворюють й історію писемності, й культуру, й ментальність народу завжди 

буде винятково продуктивним.

Дисертація настільки об’ємна й фундаментальна за аналітикою наукового 

й історико-літературного матеріалу, що мені видається за можливе розглянути 

тільки найбільш дискусійні аспекти, серед яких й «літературний скептицизм».

Л.Я. Мірошниченко вперше у вітчизняній науці започатковує розробку 

літературознавчої концепції скептицизму, за моїм переконанням, занадто 

довірливо спираючись на роботу ChJoe Preedy «Marlowe’s Literary Scepticism: 

Politic Religion and Post-Reformation Polemic», де йдеться про релігійні 

конфлікти, а не про художню репрезентацію скепсису епохи. У монографії X. 

Пріді означення “literary ” вживається в іншому значенні, яке не має відношення 

до літературознавчої концепції, яку розробляє JI. Я. Мірошниченко.

У центрі роботи X. Пріді, на відміну від дисертації Л. Я. Мірошниченко 

історія ідей, релігія як “a device of pollicie” (омана). X. Пріді цікавиться Марлоу 

не як творцем художнього світу, а лише як “the epitome of Elizabethan atheist”. 

Тому залучення дисертантом роботи Пріді ніяк не сприяє ясності 

запропонованої в дисертації концепції.

Так само не у літературознавчому, а світоглядному аспекті розглядається 

скептицизм і в інших роботах сучасних зарубіжних дослідників. Варто назвати
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лише деякі: John Mutler "Literary Scepticism : Montaigne and Browne", C.E.Polos 

"The Deep Truth : A Study of Shelley's Scepticism". У цих роботах розглядається 

не поетика літературного скептицизму, а подано інтелектуальний портрет 

реального письменника як людини окремої історичної епохи, Здається, одо від 

самого початку слід було визначити обсяг запропонованого поняття 

«літературний скептицизм», наголосити на новизні та сміливості власного 

теоретичного пошуку, хоча необхідно визнати, що ця відмінність від 

ідеологічного підходу X. Пріді з’ясовується під час аналізу 14 творів. Слово і 

текст завжди більш істотні, ніж будь-яка найблискучіи а концепція.

У зв’язку з цією базовою концепцією роботи виникає питання, кого має 

на увазі дисертант, коли зауважує, що «літературознавство тлумачить 

скептицизм як повсякчас критичне ставлення до догматичних... позицій...» 

(с.352). У чому в такому випадку полягає відмінність цього підходу від не 

літературознавчого?

Найбільш цікавими й складними розділами роботи, на мою думку, є ті, 

що присвячені Ґолдінгу і Барнсу. Я гадаю, що Барнс це без перебільшення 

найперспективніший серед нині живих письменників. На жаль, ці розділи 

викликають найбільше зауважень шодо інтерпретації текстів. Тут дуже 

помітна недостатність аналізу контексту, в якому існує видобута з тексту ідея.

Викликає зауваження й вибір творів для аналізу. Як зазначає 

Л.Я.Мірошниченко, це «найбільш плідні тексти» (с.25). Невже романи 

найвідомішого католицького письменника Мюріел Спарк відсунуто як «не 

плідні»? Чому для аналізу англійськості обрано есе Фаулза, а в ході аналізу 

скептичного модусу в англійському романі Фаулза не згадано, хоча фінал у 

романі “The Magus” -  квінтесенція тотального скепсису.

Провідна ідея скептицизму й сумніву як засадничих складників 

літературної творчості є багатоаспектною й на різних рівнях доводиться в 

чотирьох розділах монографії. Композиція обумовлена логікою вирішення 

головної мети: від діахронічно-с инхронічного аналізу проблематики
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скептицизму як парадигми філософських концепцій, через осмислення 

історичних варіацій втілення відмінних «скептицизмів», ретельне дослідження 

теоретико-методологічних аспектів проблеми до розгляду глибоко полемічних 

та різнопланових особливостей британської літератури XX ст.

Кожний розділ відповідно містить низку підрозділів із чітким 

визначенням завдань у кожному, а також проміжні висновки. Але деякі 

розділи викликають незначні зауваження.

Так обсяг підрозділу «Літературний скептицизм: від Вільяма Шекспіра 

до Джозефа Конрада» складає лише 11 сторінок. Як раз цей підрозділ, де не 

літературне першоджерело, а літературознавчі оцінки визначають хід аналізу 

проблеми, дає підстави для полеміки. Цьому розділу бракує власних 

спостережень, хоча зрозуміло, що центральне завдання дисертації -  інше. 

Звернення до самостійного аналізу поетики скептичного модусу в 

філософській драмі Шекспіра «Measure for Measure» (образ «glassy essence of 

man», наприклад), в ТЕюрах письменників XVII ст. Роберта Бертона («The 

Anatomy of Melancholy») та Томаса Брауна («Religio Medici»), не кажучи вже 

про «Paradoxes and Problems» корифея англійських метафізиків -  був би більш 

очікуваним, ніж каскад імен дослідників (В. Гемлін, М. Зебра, А.Шерман та 

ін.). Але це, зрозуміло, завдання іншого дослідження.

Завдання центрального розділу дисертації «Таксономія сучасного 

літературного скептицизму» -  здійснено як критико-аналітичне прочитання 

творів сучасної британської літератури. Дослідниця розподіляє розглянуті 

твори за трьома напрямами-темами. які умовно визначаються через об’єкт 

(релігія, мораль, феміністичний світогляд), на який спрямована художня уява.

Розгорнутий аналіз відмінних за багатьма ознаками творів сучасних 

письменників висвітлює універсальне у художній творчості. Здійснено 

фундаментапьне дослідження спільного знаменника, яке дозволяє по-новому 

побачити спорідненість проблемності гострого іронізму Дж. Барнса, поетики 

філософської притчі та антиутопії В. Ґолдінга, фікціоніїлізму М. Бредбері.
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Класифікація та систематизація образів дозволяє дослідниці побачити 

аналогії між художнім мисленням письменників-постмодерністів та 

філософською думкою Античності. В цій проекції висвітлюється своєрідність 

скептицизму як складника семантики, а також досліджуються особливості 

поетики, виокремлюється «здвоєна якість розв’язки роману»: поєднання 

щасливого фіналу та скептичного не-судження epoche яке характеризує, за 

спостереженням дослідниці, авторську позицію. В уважному прочитанні 

образної системи романів дослідниця розкриває сутність поетики творів 

Д. Лоджа, В. Ґолдінга, Дж. Барнса як гри у скептицизм

Звертаючись до творчості Д. Лессінг, дослідниця визначає такі проблемні 

вузли як «рецепція», феномен авторського авторитету та ін. Відкриття 

дослідниці полягає у послідовному висвітленні аналогій між Сократом як 

образом у творах Платона та в подальшій філософській рефлексії у творах 

Д. Лессінг. В фокусі аналізу -  особливості актуалізації скептицизму та практика 

скептичного мислення в романах «Ущелина» та «Золотий Зошит».

Серед важливих проблем, які не можна оминути -  постмодерністська 

поетика скептицизму в англійськом)' романі другої половини XX ст., що існує в 

роботі скоріше імпліцитно, але теоретично та аналітично не артикульована. Ця 

складна проблема, на нашу думку, є, найвірогідніше, завданням колективного 

дослідження, й претендувати на всеохопність неможливо.

Вибіркові спостереження щодо постмодернізму (з обов’язковим набором 

конотацій, які усталилися ще у минулому столітті) про співвіднесеність 

скептицизму й постмодернізму є дискусійними й вимагають окремої розмови.

Якщо на перших сторінках авторка дисертації зазначає, з посиланням на 

Р. Попкіна, який, передусім, не літературознавець, а історик філософії, 

важливість ресурсу скептицизму для постмодернізму й  необхідність вивчення 

складних реляцій між скептицизмом та постмодернізмом, то при подальшому 

ознайомленні з роботою складається враження, що постмодерністський 

скептицизм, зведений ДО НІГІЛІЗМ }' (хоча це спрощення не доведено 

аналітично), відсунуто поза межі дослідження.
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Але тоді виникає питання, якщо візитною карткою будь-якої національної 

форми постмодернізму є «epistemological uncertainty» та «incredulity towards 

grand metanarratives» (так стверджують видатні теоретики), то яка національна 

специфіка постмодернізму міститься у твердженні про «недовіру до всіляких 

теорій» (с. 11), адже сама ця ідея визначена у дисертації як «компонента 

англійської національної ідентичності».

Вимагає розгорнутого обґрунтування наступне ствердження дисертанта: 

«важливість явища скептицизму у багатогранному розумінні англійського (і не 

лише) інтелектуалізму Нового часу... знесилює редукціоністські підходи до 

скептицизму як до популярної практики постмодерну» (с.354). Тлумачення 

співвідношення скептицизм -  постмодернізм наражається на знану складність 

і протиріччя: це співвідношення ввижається не як фактична єдність, а бачиться 

в дисертації як окремо існуюче. Однак «incredultity towards grand 

metanarratives» (загальновідоме визначення постмсдернізму запропоноване 

Ліотаром) -  це не прийом постмодерністської літератури, й не артикульований 

або відрефлексований скептицизм. Водночас це також не є відкликом на 

філософську концепцію, це сутність мистецтва постмодернізму, його 

світоглядні засади, особливий погляд на світ і лю дину притому не тільки 

епігонської його частини, але й тих. хто створює шдоволення від гарного 

тексту.

У роботі унаочнено особливе відношення авторки до літератури 

постмодернізму і постмодерністського скепсису як войовничого нігілізму, хоча 

аналітичного розкриття та прикладів з англійської літератури цього типу 

немає. Не можна забувати, що мистецтво постмодернізму -  це не пряма мова, 

навпаки, завжди облудний прийом, або «short circuit» (Лодж), й тоді носієм 

хибного знання можуть стати й читач, й критик. У текстах постмодерністів не 

буває «правильної версії», на зміну односторонній полеміці приходить нове 

розуміння свободи мистецтва, а опозиція католика і лже-католика може 

створити хибний хід прочитання про віру і сумнів. Й у мистецтві
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постмодернізму є митці, «чий розум настільки прекрасний, що жодна ідея не в 

змозі його підкорити» (Т.Еліот про Г.Джеймса).

Не можна не зазначити, що постмодерністський скептицизм, на погляд 

авторки дисертації, позбавлений продуктивної перспективи. Це су голосить 

думці видатного американського іроніста Дональда Бартелма, який зазначав, 

що європейський постмодернізм «безживний» з погляду на його «вбивчу 

серйозність». Так само гвтор дисертації стверджувально зазначає, що «проекції 

епістемологічного скептицизму в сучасному британському романі виводять 

явище літературного скептицизму за межі постмодернізму» (с, 357).

Тоді які ж твори англійських письменників, позначені «епістемологічним 

релятивізмом у різних модальностях, аж до «безкомпромісного» (а саме так 

визначають «постмодерний скептицизм» (с.353), залишаються в лоні 

англійського постмодернізму? Цей поділ скептицизму і постмодернізму, так 

само як й ухилення від розкриття проблеми з формулюванням «письменник 

постмодерністької доби», -  проявився й у припущенні, зробленому під час 

аналізу роману «Доктор Кримінале» ( с.168). Дисертантка припускає, що 

зміна фокалізатора змінила б не лише сюжет, а й смисли, -  «це був би 

постмодерністський роман». Отже, згідно логіці Л. Я. Мірошниченко, «Доктор 

Кримінале» не є постмодерністським романом (?), хоча саме з таким 

визначенням він розглядається в усіх авторитетних роботах (It is a typical 

postmodern novel -  Andrew Hammond, наприклад). He треба бути не- 

постмодерністським скептиком, щоб з сумнівом ставитись до теорій 

постмодернізму: теоретична самоїронічність є неодмінним пунктом у відомій 

catena постмодерністських рис.

Висновки дисертації побудовані у суровій відповідності до поставлених у 

роботі завдань і справляють позитивне враження чіткістю, концептуальністю, 

акцентованістю наукової новизни проведеного дослідження.

Проте, є декілька технічних, зауважень. Дисертацію написано грамотно, 

науковою мовою, термінологічно виважено; стиль викладу сприяє 

доступності сприйняття представленого матеріалу, але забагато слів, що мають
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іншомовне походження: лімінальна (ситуація), апропріюється, фацінація, 

офірує, імплементована тощо. Далі, деякі посилання зе відповідають джерелу 

(с.285 - чому “The Cleft”? ). Є порушення правил перекладу та посилань: 

власний переклад українською англійських текстів перекладених російською 

наданий чомусь з посиланням не на оригінальний текст, а на російський 

переклад.

Відтак наголошуємо, що висловлені зауваження і поставлені запитання 

переважно носять дискусійно-полемічний характер і жодною мірою не 

применшують наукового значення дисертації.

Таким чином, доходимо висновку: дисертація Л.Я.Мирошниченко є 

завершеним, самостійним, актуальним дослідженням, що враховує потреби 

сучасного літературознавства в застосуванні нових методик і підходів у 

баченні історико-літерагурного процесу й пропонує ряд нових науково- 

методичних схем, що мають безсумнівну тенденцію до розвитку. Авторка 

продемонструвала як обізнаність у перипетіях дискусій, так і наукову 

виваженість та коректність, і вкотре довела продуктивність 

інтердисциплінарної методології для літературознавчих досліджень. Звідси 

випливає висока оцінка наукової значущості результатів дослідження та їх 

перспективності.

Проведене Л.Я.Мирошниченко дослідження демонструє високий рівень її 

філологічної підготовки, вміння відчитувати у літературних текстах їх ключові 

контексти, зіставляти різні художньо-естетичні феномени, послідовно 

обгрунтовуючи центральну ідею власного дослідницького пошуку, що й 

забезпечує незаперечну наукову новизну дисертації.

Статті Л.Я.Мирошниченко адекватно відбивають зміст роботи.

За обсягом виконаної роботи, актуальністю теми, постановкою та 

реалізацією мети й завдань дослідження, сучасним рівнем літературознавчого 

апарату, новизною отриманих результатів дисертація Мірошниченко Лілії 

Ярославівни «Проекції скептицизму в сучасному британському романі:
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ґенеза, традиція, поетика» є вагомим науковим дослідженням, що вирішує 

важливу проблему сучасного літературознавства.

Все вищезазначене дає підстави стверджувати, що дисертація 

ЛЯ.Мірошниченко на тему «Проекції скептицизму в сучасному британському 

романі: ґенеза, традиція, поетика» відповідає вимогам «Порядку присудження 

наукових ступенів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 

24 липня 2013 р. № 567 зі змінами, затвердженими Постановами Кабінету 

Міністрів України від 19 серпня 2015 р. № 656 та від 30 грудня 2015 р. № 1159, 

а її авторка заслуговує на присудження їй наукового ступеня доктора 

філологічних наук за спеціальністю 10.01.04 -  література зарубіжних країн.
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