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У представленій до захисту дисертації здійснюється спроба поєднати у 

цілісному дослідженні декілька важливих проблем сучасного порівняльного 

літературознавства.

По-перше, сьогодні існує необхідність зреалізувати новітні, 

незаангажовані літературознавчі підходи до проблем типології і порівняльної 

поетики української літератури кінця XVIII -  першої половини XIX століття в 

контексті європейських літератур, серед яких центральне місце безперечно 

належить жанровим системам. Саме тут, на жаль, останнім часом існує велика 

кількість незаповнених лакун, безліч застарілих, але усталених стереотипів, 

унаслідуваних від попередніх часів, які необхідно якнайшвидше переосмислити 

за нової історико-культурної ситуації, беручи до уваги складні культурні 

трансформації початку XXI століття.
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По-друге, українська літературознавча компаративістика відчуває 

нагальну необхідність у такого типу дослідженнях, які б, послуговуючись 

новітніми методами і стратегіями аналізу, прикладалися б до конкретного 

художнього чи культурного явища, яким є становлення й еволюція жанрових 

систем в українській художній свідомості.

Від самого початку розмови хотів би наголосити на тому, що ця 

дисертація належить до такого типу досліджень, які представляють собою 

важливий і помітний внесок у розвиток вітчизняної науки, причому не лише 

історії української літератури, а й теорії літературознавчої компаративістики. 

Використовуючи новітню методологію досліджень, серед яких генетико- 

контактологічний, психоаналітичний, рецептивно-естетичний Денис Чабович 

вибудовує струнку, новаторську працю, що має безумовний науковий інтерес. 

Дисертація переконливо засвідчує, що дисертант добре орієнтується у працях 

зарубіжних і вітчизняних авторів, володіє сучасною методологією наукових 

досліджень й творчо використовує її при безпосередньому аналізі художніх 

текстів. Причому автор дисертації не просто спирається на ці дослідження, а й 

розвиває багато з висловлених до нього авторитетних думок інших 

літературознавців.

Структура роботи є логічною, продуманою, думка дисертанта при 

розгляді як теоретичного, так і практичного матеріалу виважена, переконлива, 

ілюструється необхідною кількістю фактичного матеріалу.

Безперечним здобутком дисертаційного дослідження є його 

спрямованість на охоплення художніх явищ у широкому культурному і 

літературному контексті, що увиразнює низку важливих і малодосліджених 

моментів у становленні й еволюції жанрових систем в українській літературі в 

контексті інших європейських літератур.

У Вступі належним чином обґрунтовано актуальність обраної теми, 

визначено об’єкт, предмет, мету і завдання дослідження, стисло сформульовано

2



наукову новизну одержаних результатів, окреслено теоретико-методологічну 

основу і практичне значення дисертації, наукові положення і висновки.

У першому, теоретичному розділі, «Жанрова система як теоретична та 

методологічна проблема сучасної літературної компаративістики» підкреслено 

доцільність застосування системно-синергетичної концепції для типологічного 

зіставлення жанрових систем української та англійської прози кінця XVIII -  

середини XIX 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. ” присвячений специфіці 

побутування античного дискурсу в пам’ятках давньоукраїнської культури та 

літератури.

Поряд із синергетичним підходом, який дозволив виокремити різні групи 

літератур -  адаптивну, диференційну, конвергенційну, білітературну і 

асиміляційну групи, особливо наголошується на значенні порівняльно- 

генологічного аналізу для зіставлення жанрових систем української та 

англійської літератур, 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, на думку 

автора роботи, не обмежується лише синхронними рамками, а передбачає 

врахування діахронного аспекту -  появу нових жанрових різновидів та жанрову 

модифікацію вже існуючих жанрів.

У другому розділі «Українська повість і мала проза та англійська 

література кінця XVIII -  середини XIX ст.: жанрові аспекти» 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 XIX ст.



Автор дисертації простежується творче переосмислення сюжету, образів- 

характерів, тем та мотивів із роману В. Скотта «The Heart o f Mid-Lothian» у 

повісті Г. Квітки-Основ’яненка «Козир-дівка». Центральним сюжетотворчим, 

на його думку, мотивом для творів виступає подорож (запозичений елемент з 

авантюрної літератури) головної героїні до великого міста з метою виблагати 

помилування для близької людини. У другому підрозділі проаналізовано 

експлікацію традиційних образів народних месників і бунтарів у романтичній 

прозі українських і англійських письменників. У третьому підрозділі Денис 

Чапбович у творах Г. Квітки-Основ’яненка та Джейн Остен спостерігає 

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 четвертому 

аналізуються особливості конструювання топосу відьомства, його психологічні 

та міфологічні засади, досліджується антропологічна поетика образу відьми та 

її наснаження культурно-історичним і національним досвідом у прозі 

літератури України і Англії.

В останніх підрозділах цього розділу автор констатує, 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. А також говориться про 

зародження цілком нових для тогочасної української літератури жанрових 

різновидів фейлетону (фейлетону-листа, театрального фейлетону і фейлетону- 

рецензії) у творчості Г. Квітки-Основ’яненка, які Денис Чабович порівнює з 

фейлетонами В. М. Теккерея.

Розділ 3 «Роман в українській та англійській літературах кінця XVTII -  

середини XIX ст.: поетика, типологія та модифікації» містить шість підрозділів 

присвячений порівняльно-типологічному зіставленню жанрових різновидів 

роману в українській та англійській літературах кінця XVIII -  середини XIX ст. 

Типологічне зіставлення дозволило автору дисертації простежити, як тексти з
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периферійної території, за його словами, «успішно всотували основні жанрові 

маркери з текстів «ядра» західноєвропейського літературного процесу». Ця 

рецепція, на його думку, вплинула на становлення нового типу художнього 

мислення в українських письменників XIX ст. та дозволила виробити власні 

жанрові моделі великої епічної прози.

У четвертому розділі «Повісті Т. Шевченка й англійська література 

першої половини -  середини XIX ст.: наближення та типологія» наголошується, 

що сьогодні в українському літературознавстві виняткової ваги набуває 

питання жанрової співвіднесеності прозових творів Т. Шевченка із 

західноєвропейською прозою першої половини -  середини XIX ст. Типологічна 

взаємопов’язаність прози українського письменника із творами 

західноєвропейських літераторів першої половини XIX ст. досі обмежувалася 

дуже вузькими рамками досліджень. Акцентовано, що питання типології прози 

Т. Шевченка та англійських письменників першої половини -  середини XIX ст. 

є назрілою науковою проблемою, яка потребує системного та комплексного 

вивчення.

Автор доходить думки, що наявний жанровий матеріал в українській та 

англійській літературі дозволяє простежити типологічні відповідності в 

жанровій орієнтованості українських і англійських прозаїків кінця XVIII -  

середини XIX ст. Говорячи про 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.

У висновках підведено підсумки дослідження.

При всій високій позитивній оцінці дисертаційної роботи, окремі 

моменти дослідження вимагають окремої зваженої розмови і, можливо, навіть 

дискусії.



1. Хотілося б почути відповідь і на запитання про еволюцію жанрових 

систем обраного періоду в літературах Англії й України з точки зору сучасної 

теорії нарації. Які типи нарації з точки зору сучасної наратології утвердилися 

у кожній з них? Які саме наративні структури домінують, у чому полягає їхня 

типологічна особливість у порівнянні з іншими європейськими жанровими 

системами, які опинилися у схожій ситуації «культурного пограниччя», як, 

приміром, українська література?

2. Які жанрові системи, на думку автора дисертації, сформувалися у 

зазначений період у європейських літературах кінця XVIII -  першої половини 

XIX ст.? Звертаю увагу, що мається на увазі не те, які саме жанри 

сформувалися або перебували на стадії становлення, а саме -  «жанрові 

системи». Чи є підстави говорити, що тут спостерігається широка палітра 

жанрових систем, зважаючи на унікальність кожного національного досвіду в 

еволюції художньої свідомості, чи все ж таки тут спостерігається поширення 

жанрових форм від одного «культурного ядра». Складається враження, що 

автор дисертації дотримується саме останньої тези, посилаючись на 

І.Валлерстайна з його вченням про цивілізаційні процеси людства, у якого 

йдеться не про культурні моделі, а економічні системи. Цю ж думку Денис 

Чабович ілюструє і фактом «пришвидшеного розвитку літератур», коли 

«відбувається перенесення досі «чужих» і географічно віддалених жанрів на 

свій національний грунт» (с.10 автореферату). Чи не відчувається при такому 

підході європоцентристських стереотипів, які намагається подолати сьогодні 

сучасна/постсучасна світова компаративістика?

3. З цього власне випливає і наступне запитання. Говорячи у першому 

розділі про теорію жанрів і жанрових систем, чи не вважає автор за доцільне 

все ж таки основний акцент зробити саме на компаративну складову цієї 

теорії, а не лише на еволюцію поглядів видатних науковців на жанри 

літератури. Мається на увазі -  чітко визначитися з тим, наскільки на сьогодні 

вивчене питання компаративної поетики жанрових систем європейських 

літератур, особливо того періоду, який перебуває у центрі уваги дослідника.



4. Чи є підстави говорити про рецепцію Г.Квіткою-Основ’яненкому у 

повісті «Козир-дівка» роману В.Скотта “The Heart o f Mid-Lothian”, адже немає 

історичних свідчень про те, що український письменник був знайомий з цим 

твором англійського письменника? Чи, можливо, тут доцільніше говорити про 

типологічні відповідності і своєрідність кожного з авторів в осмисленні 

широко поширених в європейських літературах сюжетів?

5. У підрозділі 2.2. чи є образ «шляхетного розбійника» ( у автор 

дисертації -  «благородного розбійника», с. 108 дисертації) жанротвірним 

началом в українській і англійській літературах на рівні прозових жанрів, адже 

цей образ також дістав віддзеркалення і в жанрі європейської романтичної 

поеми і балади?

6. У дисертації особливий наголос робиться на пошуку типологічних 

відповідностей і близькості між українською та англійською літературами. 

Особливо це помітно у висновках до дисертації. Водночас виникає запитання: 

як саме можна схарактеризувати національну своєрідність жанрових систем 

цих двох літератур, у чому їхня культурна унікальність, адже вони не стільки 

наближалися до певного «шаблону», скільки доповнювали одне одного своїми 

індивідуальними національно своєрідними рисами?

Висловлені зауваження і поставлені в порядку дискусії запитання не 

знижують загальної високої оцінки дисертації. У цілому дисертація Д.Чика має 

концептуальний характер, продуману структуру. Можна зробити висновок, що 

маємо ґрунтовне, цікаве, евристичне наукове дослідження.

Автореферат адекватно передає її зміст, структуру, аргументацію, ступінь 

наукової новизни. Основні положення дисертації відбито у 41 науковій 

публікації, з яких 24 у фахових виданнях, 2 - у  виданнях, що входять до 

міжнародних науково-метричних баз, 5 -  в іноземних виданнях, а також одній 

монографії. Результати дисертації оприлюднено на низці наукових 

конференцій.
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У цілому докторська дисертація Дениса Чабовича Чика «Жанрові 

системи української та англійської прози кінця XVIII -  середини XIX ст.: 

проблеми типології та поетики» відповідає вимогам п.п. 9, 10, 12, 13 

«Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого КМУ № 567 від 

24.07.2013 року (зі змінами, внесеними згідно з Постановами КМУ № 656 від 

19.08.2015 року, № 1159 від 30.12.2015 року та № 567 від 27.07.2016 року), а 

її автор заслуговує на присудження йому наукового ступеня доктора 

філологічних наук зі спеціальності -  10.01.05 -  порівняльне 

літературознавство.

Доктор філологічних наук, професор, 

завідувач кафедри прикладної лінгвістики

Відділ діловодства ув архіву 
Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка



ВІДГУК
офіційного опонента, доктора філологічних наук, професора, 

члена-кореспондента ПАН України,
директора ДУ «І не і и і у і 1 вина Франка 1 ЇДІ І України»

Євгена Казимировича Нахліка
на дисертацію Дениса Чабовича Чнка

«Жанрові системи української та англійської нрозн кінця XVIII — 
середини XIX ст.: проблеми типології га поетики»,

подану па здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук 
зі спеціальності 10.01.05 -  порівняльне літературознавство 

(Київський національний універси тет імені Тараса Шевченка,
26 жовтня 2018 р.)

У докторській дисертації Дениса Чика вперше в компаративістському 
аспекті розглядаються жанрові системи української та англійської прози 
кіпця XVIII -  середини XIX ст. Зрозуміло, що за кількістю й різноманітністю 
творів, багатством і рівнем розвитку національних літератур -  імперської 
англійської та колоніальної української -  це дуже й дуже відмінні між собою 
системи, хоча між ними є й чимало типологічних подібностей, адже й 
тогочасна українська література розвивалася в силовому полі європейського 
Просвітництва, доби Романтизму, а відтак Позитивізму, долучалася до 
художніх напрямів і течій просвітницького класицизму та просвітницького 
реалізму, преромантизму, сентименталізму, романтизму та класичного 
реалізму, на що вже не раз вказували українські дослідники. До того ж 
тогочасна українська література активно освоювала досвід англійської 
(передусім вал ьтерс к о п і всь кого роману, байронічної течії та прози 
Діккенса), що вже також значною мірою простежили паші літературознавці. 
Спираючись на напрацювання попередників, Денис Чик заповзявся системно 
осмислити жанрові різновиди обох літератур зазначеного періоду, й саме у 
цій системності є безперечна нови зна поданої до захис ту дисертації.

Коли трапляються такі компаративістичні теми, тобто порівняння явищ 
української літератури із явищами зарубіжних літератур (а тепер із 
розвитком порівняльного літературознавства прані на таку тематику 
з'являються часто), то щоразу виникає запитання: а чи не надумані вони? Чи 
не надто далекі й різні. иепорівняльпі, явища

Відділ діловодства те чрхіву 
Київського національного уніьнисйтвту
__ , МіашіЩевздов—^



порівнюються? Чи справді в кожному випадку є сенс у заявленому 
порівнянні? Та й що саме такі порівняння дають для розуміння розвитку 
української літератури та літератури (чи літератур), із якою (якими) вона 
порівнюється?

У випадку з дисертацію Дениса Чика треба визнати, що в 
запропонованому порівняльному зрізі є наукова доцільність, яка полягає 
насамперед у корисності його для поглиблення наших уявлень про розвиток 
нової української літератури, насамперед жанрової системи її прози. У 
ньому, власне, і є актуальність обговорюваної дисертації.

Перше, що варто відзначити, -  не величезний обсяг об’єкта 
дослідження. Знаємо докторські дисертації, побудовані на матеріалі 
творчості одного письменника, ба навіть одного твору, а в дисертації Д. Чика 
маємо довгі ряди англійських та українських письменників, а ще довші - 
самих досліджуваних творів, до яких долучається ще й досить широкий 
українськи й контекс г.

До розгляду текстів української лі тератури Д. Чик залучає також твори 
російською мовою -  і то не лише двомовних українських письменників 
(Г. Квітки-Основ’яненка, ГІ. Білецького-Носенка, С. Гребінки, II. Куліша, 
Т. Шевченка, Марка Вовчка, О. Стороженка), а й тих вихідців із 
Наддніпрянської України, які писали тільки російською мовою, хоча 
найчастіше про Україну й зображали українців та виражали українську 
ментальність (В. Наріжного, О. Сомова, М. Гоголя, 11. І олоти, 
1. Кулжинського та ін.). На сьогодні питання уміщення в катіон української 
літератури таких суто російськомовних наддніпрянських письменників та

-* Ч,

їхніх творів залишається в українському літературознавстві дискусійним. Не 
вдаватимусь у розгляд аргументів прихильників і противників такого 
вміщення, бо це забрало б чимало обсягу дисертаційного відгуку, зазначу 
лише, що Д. Чик має право на таке розширене розуміння корпусу творів 
нової української літератури, тобто па розгляд російськомовних творів 
етнічних письменників у руслі українського літературного процесу та й 
навіть української літератури, хоча, повторю, така позиція залишається 

дискусійною.

Величезним є також обсяі опрацьованої дисертантом наукової 
літератури -  різноаспектної іеоретико-лі іературної, як класичної, так і



сучасної (з проблем загальної та порівняльної генології, синергетичного 
дискурсу, психоаналітичного аналізу й антропології), іа з питань розвитку 
історико-літературного процесу в Україні кінця XVIII -  середини XIX ст.

Структура дисертації добре продумана й підпорядкована тому, щоб 
викласти її теоретико-методологічні засади (перший розділ — «Жанрова 

система як теоретична та методологічна проблема сучасної літературної 
компаративістики», в останньому параграфі якого розглянуто становлення 
системи прозових жанрів в українській літературі кіпця XVIII -  середини 
XIX ст.), простежити модифікації української повісті в англійській проекції 
(другий розділ -  «Українська повість і мала проза та англійська 
література кінця XVIII -  середини XIX ст.: жанрові аспекти»), розвиток 
жанру роману в обох літературах (третій розділ -  «Роман в українській та 
англійській літературах кінця XVIII -  середини XIX ст.: поетика, 
типологія та модифікації»), з’ясувати «англійську» специфіку Шевченкових 
повістей (четвертий розділ -  «Повісті Т. Шевченка й англійська 
література першої половини -  середини XIX ст.: наближення та 
типологія»). Як бачимо, дослідницьку увагу зосереджено переважно на 
великій за обсягом прозі, новелістика об’єктом дослідження стала значно 
меншою мірою (різновиди фейлетонів та «фізіологічні нариси», а також 
оповідання «Гайдамак» і «Киевские ведьмьі» О. Сомова, «Салдацький 
патрет» Г. Квітки-Основ’яненка, «Иерусалим» С. Гребінки та ін.). У 
дисертації принагідно згадуються й інші українські автори малої прози та 
їхні твори, але без аналізу їх.

Як фахівець з української літератури кінця XVIII -  XIX ст., можу 
запевнити, що новаторським і продуктивним у дослідженні Д. Чика є 
трактування її як інтеграційної з відповідними типологічними групами
(адаптивною , диференційиою , конверсенційною, оілітературною та 
асиміляційною , с. 27).

Попри те, що українська література досліджуваного періоду розвивалася 
далеко не в таких сприятливих умовах, як англійська література -  панівна у 
Великій Британії, типологічне порівняння, а також з ’ясування контактно- 
генетичних зв’язків дали змогу дисертантові повніше й глибше, ніж це 
робили досі, розкрити жанрову систему та жанрові модифікації тогочасної 
української прози (зокрема російськомовної). Так, переконливо доведено, що



в ній знаходили вияв різновиди повістей (просвітницької, соціальної), 
пародійних творів (пародіювання поширених у російській літературі 
перекладних та наслідувальних версій «сентиментально-готичних» романів), 
фейлетону (фейлетону-листа, театральною фейлетону і фейлетону-рецензії) 
та «фізіологічного нарису», крутійського роману, роману виховання, «роману 
великої дороги» (сервантесівського типу), історичного та дидактико- 
педагогічного романів, сімейно-біографічного роману (сімейної хроніки), 
біографічного «роману про митця», жанрові наближення до різновидів 
сенсаційного роману (як інверсії сімейного) та «садибних романів». Завдяки 
цьому жанрова картина української (українсько- та російськомовної) прози 
постає значно багатшою і цікавішою, ніж це уявлялося досі. Як на мене, 
цінність дисертації Д. Чика не так у формальному порівняння жанрових 
систем української та англійської прози кінця XVIII -  середини XIX ст. (хоча 
це порівняння засвідчує високий інтелектуальний рівень компаративістської 
дисертації та містить численні слушні спостереження, важливі для розуміння 
європейської літературного процесу в цілому та європеїзації українського 
письменства зокрема), як у тих висновках, що їх дає фахово проведене 
порівняння для поглиблення наших уявлень про жанрову систему й жанрові 
модифікації тогочасної української прози. Завдяки вміло застосованому 
методологічному інструментарію наукове осмислення закордонного (в цьому 
випадку -  англійського) літературного досвіду вкотре ефективно спрацювало 
па глибше вивчення української лі тератури.

Оскільки генологічні аспекти неминуче пов’язані з характерологічними, 
то дисертант простежує також жаиротвірну типологію персонажів в 
англійській та українській прозі: «шляхеших розбійників», відьом (часто 
циганок і єврейок) та їхніх помічників -  фамільярів; архетипних образів 
пікаро, трикстера та героя; наставника як архетипу Мудрого Старого; 
міфологем блудного сипа й Дон-Кіхота; стереотипного образу єврея; 
саможертовної матері. У цьому плані надзвичайно цікавими є вперше 
проведені порівняння низки образів народних месників -  Робіна Роя Мак- 
Ґрегора (роман «Роб Рой» В. С копа) й відомого образу Гаркуші у творах 
В. Наріжного, О. Сомова, Г. Квітки-Основ’яненка, О. Сторожепка, а також 
образу варнака в однойменній повісті Т. Шевченка.

Продуктивним стало застосування у трактуванні означених питань
різних вимірів, відповідно до художньої специфіки аналізованих творів: не
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лише соціального, а й психоаналітичного га міфологічного. Віл з’ясування 
крізь призми жанрології та антропології проблем соціального буття людини 
дисертант підіймається до осмислення архетипних парадигм людської 
екзистенції. З величезним інтересом читаються роздуми Д. Чика про мотив 
інцесту як жанровий маркер у «кримінальній прозі», про міфологічні коди 
романів виховання (зокрема міфу про неповне знання, міфу про братів- 
близнюків), варіанти мотиву ініціації як досягнення фізіологічної та 
соціальної зрілості, про міфо-ритуальну основу творів, їхні міфологічні та 
сотеріологічні смисли тощо.

У процесі дисертаційного дослідження з ’ясовуються також дотичні 
питання жанрої вірної функції хроноюпу (зокрема дороги), його 
міфологізації, взаємодії авторського, історичного та переонажного 
часопросторів, співвідношення між профанним і сакральним простором, 
деформації географічного простору та його наповнення вигадливим знаковим 
сенсом, семіотичні коди урбаністичного хронотопу, пародіювання топосу 
готичного замку. Не обійдено увагою і жапротвірної функції сюжетної 
моделі, як ось символічної інтерпретації мопоміфу -  міфологічної структури 
мандрів і випробувань головного героя, котра є універсальною культурною 
матрицею романів сервантесівського типу.

Таке наповнення дисертації різноманітними теоретичними аспектами й 
поняттями, а головне -  фаховий розгляд крізь цю строкату призму численних 
творів робить дослідження Д. Чика вельми цікавим, цілком сучасним і 
багатим на влучні спостереження й обгрунтовані роздуми.

Водночас дисертація спонукає висловити й деякі зауваження.

1. Стосовно теоретико-літературної частини доречно зауважити, що 
дослідники української літератури XIX ст. зазвичай ведуть мову про художні 
(ідейно-художні) напрями та стильові течії (Д. Наливайко, М. Яценко та ін.). 
А в дисертації вжито вислів «стильові напрями української та англійської 
прози» (с. 24). Варто, щоб дисертант пояснив, що мається на увазі під 
поняттям «стильові напрями», адже напрями -  явище ідейно-художнє, навіть 
світоглядне. Про які «стильові напрями» йдеться? Скажімо, Михайло Яценко 
вирізняв в українському романтизмі (напрямі) «стильові течії». Звідки взявся 
термін «стильові напрями»: його придумав сам дисертані чи запозичив із 

якогось джерела, можливо, англомовного?



2. Варто було б долучити до розгляду фі зіологічний нарис П. Куліпіа 
«Прогулки по Петербургу. І. У гро на голкучем рьінке» (Современник. 1852. 
№ 1), з приводу якого Віктор Петров •зазначив, що некрасовський 
«Современник» культивував нову моду на «фізіологію», замість старої моди 
на «історію», унаслідок чого Куліш, опинившись на роздоріжжі між своїм 
давнім улюбленцем Вальтером Скоттом і новим кумиром Діккенсом, не зміг 
до кінця прийняти останнього як автора фізіологічних нарисів. У «Прогулках 
но Петербургу», «писаних під Діккенса», «на базар він їде як антиквар, 
антикваризує фізіологічну сучасність. “Діккенса” бере через “Вальгер 
Скотта”». За В. Петровим, ставши перед альтернативою: «або ж повний 
розрив з ировінціяльним романтичним історизмом, або ж розрив з 
фізіологічною сучасністю Петербургу і тим самим з “Современником”, 
Куліш вибрав останнє» .

3. У дисертації в огляді жанрової системи української прози 
досліджуваного періоду бракує згадок про російського та українського 
письменника 1830-х років Миколу Венгера, який став автором першого 
прозового твору в новій українській літературі (повість «Микола Коваль», 
Миколаїв, 1832), про двомовного польсько-українського письменника в 
Галичині 1840-х років Бальтазара ІЦуцького (про нього див. монографії: мою 
«Творчість Юліуша Словацького й Україна. Проблеми українсько-польської 
літературної компаративістики», Львів, 2010, і Міхаеля Мозера «Причинки 
до історії української мови», Вінниця, 2011), галицького прозаїка 1850-х 
років Свгена Згарського (автора повісті «Анна Смохівська», 1855), про Ганну 
Барвінок (Олександру Куліш), яка починала творчий шлях разом із Марком 
Вовчком та О. Стороженком, а також про дрібного прозаїка «Основи» Митра 
Олельковича (Митрофана Александровича). Утім, відсутність згадок про їхні 
твори не позначилася на висновках та концепції обговорюваної дисертації. 
Йдеться радше про повноту картини розвитку української прози першої 
половини та середини XIX ст. і про окремі жанрові модифікації.

4. Досить цікавими є психоаналітичні спостереження Д. Чика над 
романами В. Скота і 11. Куліша у пункті 3.4.1. «“Михайло Чарньїшенко, или 
Малороссия восемьдеся'і лет назад” 11. Куліша та романи В. Скотта: 
проблеми рецептивної та компаративної поетики», зокрема: «Перш ніж

1 Петров В. Пантелимон Куліш у п'ятдесяті роки : Життя. Ідеологія. Творчість. Київ. 1929. С. 20 26.
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перейти до аналізу колективної складової в образах суворих та невмолимих 
батьків Чарнипіа та Осбалдістона, слід з ’ясувати особливості впливу на них 
особистого досвіду авторів. I II. Куліш, і В. С коп зневажили волю власних 
батьків, обравши письменницький шлях. їхні бунти проти батьківської волі 
й, відповідно, сформований комплекс провини в прихованій формі 
спостерігаємо в романах “Rob Roy” і “Михайло Чарньїшенко...”» (с. 271). 
Щоправда, подібну думку про Кулішів роман «Михайло Чарньїшенко» я вже 
висловив понад десять років тому у монографії «Пантелеймон Куліш: 
Особистість, письменник, мислитель», яка чомусь відсутня у дисертаційному 
списку літератури: «Роман побудовано як притчу про сотникового сина- 
грішника, що йото доля карає за непослух батькові (художньо-умовне 
вираження властивог о ав торові комплексу деспотичного ві ї ця) <...>. З огляду 
на зображені перипетії цей національно- й морально-повчальний роман 
можна вважати за авторське підсвідоме вираження власної патріархальної 
вини перед батьком, який волів, щоб син зробив урядницьку кар’єру»". 
Шкода, що дисертант не скористався психоаналітичними спостереженнями 
над стосунками П. Куліша з батьком також у першому томі цієї монографії, 
зокрема засадничим формулюванням: «З дитинства майбутній письменник 
виніс безмежну любов до матері й “комплекс батька”, переборення якого 
становить істотну частину символічного змісту його творів»'.

5. Для осмислення художнього зображення минулого в тогочасній 
англійській та українській прозі знадобилося б розрізнення двох рівноцінних, 
але естетично різних підходів, які розвивалися у європейських літературах 
першої -  другої третин XIX ст. Один із них (В. С кой , Алессандро Мандзоні, 
О. Пушкін, ГІ. Куліш та іп.) полягав у прагненні митців за допомогою творчої 
уяви, опертої па документальні матеріали, відтворити конкретно-історичну 
картину епохи -  у таких творах минуле виступає в генетичному зв’язку із 

сучасністю. Письменники, які дотримувалися другого підходу (В. Г’юго, 
Альфред де Віньї, М. Гоголь, 3. Красінський, К). Словацький, Т. Шевченко та 
ін.), вдавалися до художньої модернізації історії, в їхній творчості яскравіше 
виражено авторські погляди й почуття, суб’єктивне осмислення історії, 
зіставлення або, частіше, протиставлення минулого й сучасного, використано 
символічний малюнок, фольклорну патетику й умовність. А загальна

Нахіік t . Пантелеймон Куліш : Особистість, письменник, мислитель : пачкова монографія : у 2 т. Київ 
Український письменник, 2007. T. 2 : Світогляд і творчість Пантелеймона Куліша. С. 103 і 04.
’ Там само. T. І : Ж иття Пантелеймона Куліша : наукова біографія. С. 15.



тенденція романтичного історизму полягала все-таки в тяжінні до 
метаісторизму й міфологізму . На жаль, розрізнення таких різновидів 
романтичного художнього історизму не проведено із дисертації чітко, 
послідовно й виразно.

Назагал дисертація Дениса Чика становить завершений новаторський 
науковий текст, містить логічно доведені положення, самостійно 
розбудовану, докладну в частковостях і обґрунтовану в цілому, переконливу 
концепцію типології та поетики жанрів повісті й роману в англійській та 
українській прозі кінця XVIII -  середини XIX ст. Поставлені завдання 
виконано повністю. Висновки в дисертації логічно випливають з викладених 
у ній попередніх міркувань, є самостійними, новаторськими й вартісними для 
розуміння типології жанрів художньої прози в досліджуваних літературах.

Дисертація цілковито -  і теоретично, і методологічно, й інтернретаційно, 
як за об’єктом і предметом розгляду, так і за його суттю, -  відповідає 
зазначеній спеціальності 10.01.05 -  порівняльне літературознавство. 
Дисертаційний текст оформлений акуратно відповідно до встановлених 
вимог.

Результати (основний зміст) дослідження викладено у монографії та 41 
статті, з яких 24 статті оприлюднено 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 з’явилося у неперіодичних збірниках і збірниках за 
матеріалами конференцій

Зміст автореферату, викладений чітким і зрозумілим науковим стилем,
*  ч

сконденсовано передає основні положення, засновки и висновки дисертації.

Отримані результати мають вагоме значення для глибшого розуміння 
розвитку нової української літератури в різних аспектах (жанру повісті й 
роману, характерології, хронотопу, міфологізму й архетипної основи, 
традиційних образів і сюжетів, типології та зв’язків з англійською 
літературою, національної специфіки) і знадобляться для лекційних курсів з 
історії української, російської та англійської літератур, для спецкурсів, 
присвячених художнім напрямам і течіям просвітницького класицизму та

4 Нахлік Є. К. «1 мертвим, і живим, і ненарожденним», і самому собі : Шевченкове ословлення минулого, 
сучасного й майбутнього та власної екзистенції. Львів. 2014. С. 24.
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реалізму, сентименталізму, нрероман гизму и романтизму, поетиці жанру и 
образності, традиційним персонажам і сюжетам, хронотопу, 
інтер текстуальності та назагал методології порівняльного 
літературознавства. Напрацювання дисертанта можуть бу ти використані для 
створення історій української літератури кінця XVIII -  середини XIX ст., 
будуть корисними і для дослідників творчості окремих письменників -  
Г. Квітки-Основ’яненка, М. Гоголя, Є. Гребінки, 11. Куліша, Т. Шевченка,
О. Стороженка та ін.

Варто відзначити й те, що в Бердянському державному педагогічному 
університеті завдяки науковій компетентності, організаційному умінню та 
ентузіазмові професора Вікторії Анатоліївни Зарви, наукового консультанта 
цієї дисертації, утворилася справжня школа порівняльного 
літературознавства (українсько-польського, українсько-російського, 
українсько-західноєвропейського), в якій упродовж останніх років виховано 
чимало докторів і кандидатів наук із компаративістики, відомих нині в 
Україні та за кордоном.

Дисертація повністю відповідає вимогам п.п. 9, 10, 12, 13 «Порядку 
присудження наукових'■' с тупенів», за твердженого пос тановою Кабіне ту 
Міністрів України від 24.07.2013 р. № 567 (зі змінами, внесеними згідно з 
постановами Кабінету Міністрів від 19.08.2015 р. № 656, від 30.12.2015 р. 
№ 1 159 та від 27.07.2016 р. № 567), і це дає всі підстави присудити Денисові 
Чабовичу Чику науковий ступінь доктора філологічних наук зі спеціальності 
10.01.05 -  порівняльне літературознавство.
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ВІДГУК
офіційного опонента про дисертацію Чика Дениса Чабовича 

на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук 
«Жанрові системи української та англійської прози кінця XVIII -  

середини XIX ст.: проблеми типології та поетики», 
подану на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук 

зі спеціальності 10.01.05 -  порівняльне літературознавство

У сучасних роботах з компаративістики вже звичним став українсько- 

західноєвропейський вектор. Актуальність порівняльних досліджень у 

літературознавстві є аксіоматичною: вони дають можливість точніше визначити 

особливості певної національної літератури, письменника, твору, побачити їхнє 

місце в координатах світового письменства.

Кінець XVIII -  початок XIX ст. -  один із найскладніших і періодів у 

розвитку та становленні української літератури, яка довгий час вважалася, за 

словами І. Франка, «прищіпкою літератури російської». Дисертація Д. Чика 

підтверджує: у дослідженні місця української літератури у світовому контексті 

важливі не вишукування ремінісценцій з тих чи інших національних літератур, не 

з ’ясування впливу на українське письменство різних явищ зарубіжних літератур, а 

насамперед пізнання складного процесу взаємодії самобутніх національних 

літературних систем, зокрема і жанрових.

Нині для аналізу складних систем, до яких належить і література, все 

актуальнішим стає застосування методологій і теорій, які виникли в контексті 

природничих наук. Компаративна поетика передбачає вивчення стилів і жанрів у 

різні періоди розвитку національних літератур, а також у параметрах різних 

художніх систем, їхніх змін і трансформацій. Тому порівняльне вивчення 

прозових жанрів українського і англійської літератури кінця XVIII -  середини 

XIX ст. надає науковому пошуку Д. Чика безсумнівної актуальності.

Структура дисертації, яка складається зі вступу, чотирьох розділів, 

поділених на підрозділи, висновків і списку використаних джерел, дала змогу 

дослідникові різноаспектно розкрити мету та розв’язати поставлені завдання.

У «Вступі» Денис Чик обґрунтовує наукову актуальність теми дисертації,

її новизну, окреслює предмет і об’єкт дослідження, методологічні засади,
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формулює мету й завдання роботи, подає інформацію про апробацію її 

результатів. Автор обирає методи, які відповідають предмету дослідження 

(порівняльно-генологічний, порівняльно-типологічний, метод «віддаленого 

читання», генетико-контактологічний, синергетичний, психоаналітичний, 

рецептивно-естетичний, культурно-історичний, описовий, узагальнювальний, 

біографічний). Продуктивною для компаративного зіставлення жанрових систем 

стала методологія «віддаленого прочитання», яка пропонує зосереджуватися не на 

всіх можливих текстах з вимушеною при цьому ієрархізацією, а на окремих із них 

та з аналізом їхніх структурних одиниць: прийомів, тем, троп або жанрів і 

жанрових систем.

Наукова новизна праці полягає в тому, що це -  перше компаративне 

дослідження в українському літературознавстві жанрових систем української та 

англійської прози кінця XVIII -  поч. XIX ст. У ній систематизовано типологічні 

відповідності між жанровими моделями досліджуваних літератур, простежено 

типологічні збіги й відмінності генологічному рівні, лише кілька з яких 

потрапляли в поле зору компаративістів. У центрі роботи -  пошуки жанрової 

спільності. Водночас дослідження написане з переступанням «кордонів», і, коли 

потрібно, автор виходить за межі жанрових структур. Д. Чик не просто розширює 

порівняння, які до нього були пунктирно окреслені іншими дослідниками, а 

пропонує свої, виходячи на інше, ширше коло проблем.

У першому розділі «Жанрова система як теоретична та методологічна 

проблема сучасної літературної компаративістики» представлені результати 

опрацювання вагомого корпусу вітчизняних і зарубіжних досліджень. Уважно 

вивчивши результати наукових пошуків попередників, дослідник реферує 

найважливіше, роблячи важливий крок уперед у вивченні заявленої проблеми. 

Проаналізовано методологічні концепції, поширені у сучасній генології 

(Б. Томашевського, Ю. Тинянова, М. Бахтіна, Д. Лихачова, М. Кагана, 

Г. Поспєлова, Ю. Стенника, І. Силантьєва, Ж.-М. Шеффера, Цв. Тодорова,

І. Денисюка та ін.). Охарактеризовано класифікацію К. Ґільєна, осмислено 

семіотичний підхід у в генології (праці Р. Якобсона, Я. Мукаржовського,



В. Проппа, К. Леві-Стросса, Р. Варта, Ю. Крістевої, Ю. Лотмана, В. Топорова, 

У. Еко та ін.).

Означено стратегію літературознавчої науки в царині дослідження 

синергетичної концепції жанрової системи. Виокремлено праці Г. Гачева, які 

окреслили синергетичне розуміння розвитку літературних процесів на рівні 

зародження, розвитку та занепаду жанрів і жанрових систем. Предметом аналізу 

дисертанта стали підходи Ю. Крістевої, погляди Ю. Лотмана, М. Мамардашвілі та 

О. П ’ятигорського, Н. Лейдермана, теорія культурного вибуху Ю. Лотмана, 

методологія дослідження жанрів Н. Копистянської та ін.

Визначальними для розуміння специфіки жанрових систем, на думку 

автора дисертації, є архетипна основа жанрової системи, її позажанрові елементи 

та включеність у літературні жанрові системи різних сфер. Високий науковий 

рівень прочитання і трактування жанрологічного доробку попередників, уважний, 

вдумливий аналіз їхніх праць, обережне «просіювання» досліджуваного 

матеріалу, логічна систематизація цієї спадщини, розставлення акцентів та 

віднайдення в огромі матеріалу концепційних засад методологій і теорій, які 

залишилися актуальними і нині, -  це риси, які характеризують працю дисертанта.

Переосмислюючи український літературний канон, Д. Чик наполягає на 

його кардинальному перегляді та відмові від застарілих поглядів і стереотипів. 

Дослідник переконує: тексти, писані російською, польською чи іншими мовами, 

можуть бути зараховані до двох і більше канонів одночасно з огляду на дво- чи 

полімовність автора. Плідною для нього є концепція про націю американського 

політолога Б. Андерсона, а запропоноване ним поняття «уявленої спільноти» 

Д. Чик прикладає до українського письменства першої половини XIX ст., 

називаючи його «неуявленою спільнотою», представники якої бачили 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. Окреслюючи обсяги терміну «канон», автор дисертації 

наголошує: проблема формування національних літератур в умовах колонізації є



актуальною для багатьох постколоніальних літературознавств і потребує 

сучасних методологічних підходів. Д. Чик застосовує теорією інтеграційної 

літератури Н. Джуанишбекова і розглядає українську літературу кінця XVIII -  

середини XIX ст., виходячи з його класифікації (контактно-типологічна 

(адаптивна), диференційна, білітературна, конвергенційна та асиміляційна), 

водночас наголошуючи: типологія змінює свою конфігурацію залежно від 

часових періодів та домінант історико-культурних і літературного процесів, а 

творчість певного письменника часто не вписується в якусь одну з визначених 

груп.

Пропонуючи компаративний аналіз прозових жанрів в обох літературах, 

автор наголошує на врахуванні національних особливостей, літературних 

традицій, а також на визначенні їхніх спільних і відмінних естетичних ознак. 

Д. Чик переконує: еталоном для виявлення типологічних збігів і відмінностей 

може слугувати англійська література, що на той час мала розгалужену систему 

жанрів. На думку дисертанта, варто врахувати методологічну пропозицію 

італійського компаративіста Ф. Моретті -  концепцію «віддаленого прочитання» 

літератур, яка дає змогу аналізувати тексти та їхні структурні одиниці або жанри 

і жанрові системи і зосереджуватися не на всіх можливих текстах з вимушеною 

при цьому ієрархізацією, а на окремих із них.

У другому розділі «Українська повість і мала проза та англійська 

література кінця XVIII -  середини XIX ст.: жанрові аспекти» основна увага 

приділена порівнянням конкретних текстів. Показовими для типологічного 

вивчення української та англійської літератур XIX ст. стали постаті Г. Квітки- 

Основ’яненка та В. Скотта. Автор дисертації вказує на обізнаність українського 

письменника з новинками російської і зарубіжних літератур, тому він міг 

ознайомитися з перекладом роману «Здинбургская темница...» та з критичними 

розвідками про В. Скотта і зазнати його безпосереднього значного впливу у 

повісті «Козир-дівка». Літературознавець ретельно простежує збіги на 

тематичному, мотивному та характерологічному рівнях.

У компаративному аналізі образів «благородних розбійників» у прозових



творах В. Наріжного, О. Сомова, Г. Квітки-Основ’яненка, О. Стороженка, 

Т. Шевченка та романі «Роб Рой» В. Скотта) простежено фольклорну основу цих 

творів. Популярним «благородним розбійником» в українській і російській 

літературах XIX ст. став запорізький козак і торговець Семен Гаркуша 

(Миколаєнко). Порівняння його з Робіном Ґудом, героєм англійських народних 

балад, легендарна постать якого вже давно стала міжнародним традиційним 

образом, вважаємо цілком слушним. Доведено, що у творах українських 

письменників застосовано типово вальтер-скоттівський прийом -  показане життя 

звичайної людини на тлі великих історичних подій.

Звертається дослідник і до зіставлення особливостей пародіювання топосу 

готичного роману в малодослідженій повісті Г. Квітки-Основ’яненка «Герой 

очаковских времен» та в романі Джейн Остен «Нортенґерське абатство». В обох 

творах наявні персонажі, яких висміюють через неосвіченість та викривлене 

уявленням про навколишній світ, є пародійні образи топосів готичного замку. На 

думку Д. Чика, мета такого пародіювання -  своєрідна літературна критика 

«сентиментально-готичних» романів зі стереотипними художніми засобами.

Здійснено компаративне дослідження образу відьми в літературі 

українського та англійського романтизму (твори М. Гоголя, О. Сомова, Г. Квітки- 

Основ’яненка, Антонія Погорєльського, В. Г. Айрленда, Дж. Гоґґа, 

Елізабет Ґаскелл, В. Скотта, М. Ґ. Льюїса), з ’ясовано особливості топосу 

відьомства, його психологічні та міфологічні засади, антропологічну поетику 

образу відьми та її наснаження культурно-історичним, національним досвідом. 

Значний інтерес для дослідника становлять не лише відмінності, спричинені 

етнічними, національно-психологічними, історико-культурними обставинами, а й 

спільне в інтерпретації та рецепції відьомства.

Заслуговує на увагу автора міфологічний мотив інцесту в повісті Г. Квітки- 

Основ’яненка «Ложньїе понятия» та романі М. Ґ. Льюїса «The Monk: A Romance». 

Простежуються не лише подібності в сюжетних схемах, а й відмінності, які 

полягають у виборі функцій і способу їх реалізації. Не менш важливим є 

врахування авторського біографічного досвіду, який обумовлює специфічне



трактування міфологеми. Важливим для розуміння трансформацій «Едіпового 

сюжету» в цих творах є мотив марності набуття справжнього знання.

Досліджуючи жанр фейлетону в українській і англійській літературах 

першої половини XIX ст., Д. Чик зіставляє твори Г. Квітки-Основ’яненка з 

публіцистичною спадщиною В. М. Теккерея. Зокрема, простежено, що погляд 

Іншого в листах-фейлетонах англійського письменника часто демонструє 

опозицію «британці -  французи», подібну до протиставлення «росіяни -  

французи» у фейлетонах Г. Квітки-Основ’яненка. Обидва були проти 

«канонізації» письменників, що заважає з’являтися новим літературним постатям, 

демонстрували високі вимоги до літератури і безкомпромісну позицію до псевдо- 

літературних і масових творів.

Порівнюючи жанрову специфіку «фізіологічного нарису» в українській та 

англійській літературах, Д. Чик розглядає твори Г. Квітки-Основ’яненка і 

Є. Гребінки та Ч. Діккенса і В. М. Теккерея. Ці автори майже паралельно 

започатковували новий жанровий різновид, ключовою проблематикою якого 

стала соціальна типізація. Компаративне вивчення окреслює насамперед 

розбіжності, зумовлені національною специфікою, історичними умовами та 

духовною атмосферою в Російській та Британській імперіях першої половини 

XIX ст. Спільним є урбаністичний хронотоп, переважання достовірності над 

художнім вимислом, а також підвищена деталізація у зображенні соціальних 

явищ та типів.

У третьому розділі «Роман в українській та англійській літературах 

кінця XVIII -  середини XIX ст.: поетика, типологія та модифікації» докладно 

розглядається специфіка жанру крутійського роману. Обидва твори «(Жизнь и 

похождения Петра Степанова сьіна Столбикова, помещика в трех 

наместничествах. Рукопись XVIII века» Г. Квітки-Основ’яненка та «The Luck of 

Barry Lyndon» В. M. Теккерея) написані у формі автобіографічних записок, 

починаються з розповіді головного героя про свій родовід. Центральні персонажі 

малоосвічені, зі зневагою відгукуються про навчання, активно пристосовуються 

до нових умов. Дослідник переконливо доводить ознаки крутійського роману та



мотиву антивиховання в обох творах.

У романах виховання «Аристион, или Перевоспитание» В. Наріжного та 

«The History o f Pendennis: His Fortunes and Misfortunes, His Friends and His Greatest 

Enemy» В. M. Теккерея простежено міфологічний код. На думку дисертанта, 

основою цих творів є міф про неповне знання. Застосовуючи теорію К. Ґ. Юнга, 

дослідник розглядає один із ключових елементів міфологічної структури творів -  

архетипний образ Мудрого Старого. Головною темою романів В. Наріжного та 

В. М. Теккерея є проблема зміни поколінь і пов’язаної з цим кардинальної зміни 

світоглядних цінностей. Спільними є і сакральний смисл, і трикстерська основа 

архетипного образу блудного сина, комплекс якого, як доводять проаналізовані 

джерела, втілює психобіографію обох письменників.

Осмислено жанровий різновид «роману великої дороги» в українській і 

англійській літературах, зазначено, що його інваріантні ознаки є похідними від 

роману М. де Сервантеса «Дон Кіхот з Ла-Манчі». Серед наявних інтерпретацій 

центрального героя найбільш продуктивним є розуміння його як певного 

архетипу -  виразника колективного несвідомого. Плідним видається 

компаративне зіставлення російськомовних «романів великої дороги» («Жизнь и 

похождения Петра Степанова сьіна Столбикова...» Г. Квітки-Основ’яненка та 

«Мертвьіе души» М. Гоголя) з романами Дж. Морьє та Ч. Діккенса. 

Проаналізовано, зокрема, хронотоп шляху, який має важливе жанротвірне 

значення та відіграє багатофункціональну роль: через топоси, крізь які проходять 

герої, автори історизують власну оповідь, з ’ясовують специфічні особливості 

епохи, з якою взаємодіють персонажі. Цікавими є і простеження особливостей 

моделювання та відтворення просторових відношень географічних об’єктів у 

романах та їх взаємозв’язок з просторовим світом персонажа. У структурі романів 

спостерігається обряд ініціації та лімінарний етап. У досліджуваних текстах 

помічено оприявнення архетипу Аніми, зустріч з яким має важливе значення для 

героїв. Основною сюжетною моделлю романів є мономіф, простежуються етапи 

життєвого шляху героя: вирушання в подорож, ініціація та повернення додому.

Порівняння в романах «Жизнь и похождения ... Столбикова ...»  Г. Квітки-



Основ’яненка та «The Posthumous Papers...» Ч. Діккенса проведення виборів дає 

змогу побачити характерні прикмети описуваних епох та національну, історичну 

та соціокультурну специфіку одного з важливих шляхів здійснення народовладдя. 

Передвиборчі перегони та результати виборів у романах українського та 

англійського письменників утворюють суцільний симулякр, який маскує брак 

репрезентативності влади в російській повітовій адміністрації та британському 

парламенті відповідно, а також відсутність власне справжнього вибору.

Доцільним є порівняння поетики роману «Михайло Чарньїшенко, или 

Малороссия восемьдесят лет назад» П. Куліша та історичної романістики 

В. Скотта. Типологічну схожість героїв творів обох письменників дослідник 

вбачає не в наслідуванні, а в оприявненні спільної психічної структури. 

Архетипною в романах є опозиція «батько -  син», яка відображає авторський 

досвід конфліктів із батьками.

З’ясовано специфіку типологічну та генетичну спорідненість роману 

О. Стороженка «Братья-Близнецьі» з романом «Історія Генрі Есмонда, есквайра, 

полковника Її Величності Королеви Анни, написана ним самим» В. М. Теккерея. 

Уточнено жанрову окресленість романів завдяки тропологічному методу 

американського історика Г. Вайта, який базується на наративному-лінгвістичному 

інструментарії. Показано, як англійський та український письменники 

конструюють три версії імперської візії історії -  військову, релігійну та 

аристократичну.

Вважаючи, що прояв етнічних стереотипів у художній літературі є виявом 

не лише традиційних у певній спільноті уявлень, а й авторського оцінювання 

постаті Чужого, дисертант виокремлює образ єврея, зіставлення якого в художніх 

текстах В. Скотта, Ч. Діккенса, О. Сомова, Г. Квітки-Основ’яненка, П. Куліша, 

Є. Гребінки демонструє національні особливості візії єврейства в обох культурах, 

спільне й відмінне у формуванні етнічного стереотипу сприймання євреїв 

українцями й англійцями, його специфіку в окреслений період і трансформацію в 

авторських інтерпретаціях.

Переглянуто суперечливі висновки про жанрову природу романів «Пан



Халявский» Г. Квітки-Основ’яненка та «Замок Рекрент» ірландської письменниці 

Марії Еджворт, зіставлення яких показало, що це -  сімейні хроніки, у яких 

представлено життя трьох поколінь, реконструйовано повсякдення провінційних 

дворян, десакралізовано культ предків, реалізовано концепцію «романтичного 

історизму», є дегероїзація минулого, топос бенкету, мотив пиятики та ін. Обидва 

романи є альтернативними версіями історії в авторських візіях.

У четвертому розділі «Повісті Т. Шевченка й англійська література 

першої половини -  середини XIX ст.: наближення та типологія» простежено 

засвоєння та трансформацію творчого стилю англійських прозаїків. Шевченкову 

повість «Близнецьі» співвіднесено з романом Ч. Діккенса «Олівер Твіст» у 

контексті педагогічного роману -  жанрового різновиду роману виховання.

Ч. Діккенс, на відміну від Т. Шевченка, пропагує ідею «благородної» спадковості. 

Спільного знайдено значно більше: в обох творах є основні компоненти міфу про 

дивовижний порятунок немовляти, архаїчний принцип побудови дуалістичної 

пари братів за «дзеркальною» схемою, образи мудрих наставників, представлено 

певні педагогічні досліди.

У соціальних повістях Т. Шевченка та романах Елізабет Ґаскелл осмислено 

художню трансформацію жанротвірних мотивів: «Варнак» порівнюється з «Мері 

Бартон: Оповідь з життя Манчестеру». Показано спільності: стильова парадигма 

раннього реалізму, християнська інтерпретація образу розкаяного вбивці, тема 

бунту проти влади та вбивства в ім’я суспільної справедливості, характерне для 

розбійницького роману. Новаторським є порівняння в повісті «Наймичка» 

Т. Шевченка та романі «Ruth» Елізабет Ґаскелл жанротвірного мотиву соціальної 

стигматизації: схожі основні мотиви, подібні життєві ситуації. Авторська 

інтерпретація обох покриток максимально наближена до сакрального статусу 

святих мучениць, є архетип образу святої грішниці та мотив материнської 

самопожертви, код Едему (Р. Барт).

Із погляду типології жанру порівнюється вікторіанський сенсаційний 

роман і повість «Несчастньїй» Т. Шевченка. Твір зіставлено з одним із класичних 

зразків сенсаційного роману -  «Lady Audley’s Secret» Мері Е. Бреддон. Збіги є на



сюжетному рівні: історії жінок із «соціального дна», які піднімаються до «вершин 

суспільства», на рівні мотиву -  протистояння між падчеркою та її мачухою, 

мотив прихованої полігамії, зауважено приховану критику масових 

мелодраматичних романів. Доведено, що ці сенсаційні твори є інверсією 

сімейного роману, а зображена в текстах ідилія є набором симулякрів.

Повість «Художник» зіставлено з романом «Ньюкоми» В. М. Теккерея, 

оскільки твори перебувають в єдиному силовому полі біографічного «роману про 

митця». Наголошено, що В. М. Теккерей і Т. Шевченко схоже зображують 

становлення майбутніх художників, наділених особливим талантом, які 

здобувають мистецьку освіту під наглядом професійних наставників. Схожий і 

сценарій випробування молодих митців -  зустріч із фатальними жінками, що 

руйнують їхню мистецьку кар’єру та життєвий шлях.

«Садибні романи» «Persuasion» Джейн Остен і «Прогулка с удовольствием 

и не без морали» Т. Шевченка порівнюються оскільки сюжети розгортаються в 

закритих топосах дворянських маєтків. Це останні завершені тексти обох авторів, 

і в них дослідник спостерігає юнгіанські архетипи 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. В 

українського письменника, на відміну від роману «Persuasion», втілено архетип 

самості -  цілісний психічний конструкт, що свідчить про досягнення 

індивідуальної свободи та виявляє започатковану ще в поетичних текстах 

профетичну місію автора.

Висновки дисертації «Жанрові системи української та англійської прози 

кінця XVIII -  середини XIX ст.: проблеми типології та поетики» містять основні 

результати дослідження, що відображають його новизну та актуальність.

Схвалюючи багато цікавих і точних спостережень, репрезентованих у 

дослідженні Дениса Чабовича Чика, висловимо певні зауваження:

Зважаючи на ретельно та сумлінно простежені існуючі погляди на 

проблеми компаративної генології, подивовує те, що майже обійдені увагою 

пропозиції побудувати історію літератури на основі певної літературознавчої



категорій, зокрема, жанру. Йдеться цей про аспект насамперед у працях 

М. Бахтіна, формалістів та І. Шайтанова.

На с. 21 сказано: «Ситуація з одновекторністю компаративних студій 

(йдеться насамперед про російсько-українські зв’язки -  Г. А.) змінилася на 

початку 1990-х pp. Щоправда, 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 під 

впливом ментальних, етномовних, побутово-етнографічних і фольклорних 

чинників». Тут потрібні уточнення і посилання, бо ж відомо, що національну 

специфіку української літератури не заперечували, а наголошували ще 

М. Максимович, О. Бодянський, М. Костомаров та ін. М. Петров вважав 

українським письменником Гоголя ще в «Очерках истории украинской 

литературьі XIX столетия» (1884). Думка про самостійність і незалежність від 

російської української літератури була основною у рецензії М. Дашкевича на 

працю М. Петрова. А тези про провінційність української літератури прийшли з 

російської критики та літературознавства ще з XIX ст., а не з початку 1990-х pp.

На с. 98 дисертації заявлено: «Увага до міжлітературних зв’язків дозволить 

дослідити деякі твори українських письменників як наслідок знайомства з іншими 

текстами (письменниками, напрямами, літературами) та з ’ясувати особливості
*

впливу іншомовних текстів -  був це односторонній рух чи, можливо, творча 

комунікація — полеміка або діалог». У зв’язку з цим варто було б вести мову про 

міжлітературні діалоги. Чи витворювали українська й англійська літератури 

діалогічні системи? Чи були між ними діалогічні стосунки?

Потребує посилань та уточнень твердження: «Проте деякі сучасні 

дослідження, які хибують на надмірне і часто «притягнуте за вуха» підкреслення 

домінування виключно національної проблематики творчості того чи іншого 

письменника, вилучаючи твори з інолітературного контексту, одразу ж 

«поміщають» їх у стерильний і закритий для інших літератур вимір» (с. 79). Про 

які «деякі дослідження» йдеться?



Велику увагу в дисертації приділено українському літературному 

канонові. Принагідно говориться про формування російського літературного 

канону в 1820-1830-х роках. А чи є проблеми (ре)формування канону в 

англійській літературі?

На с. 273 є повтори тієї само фрази; двічі на с. 207 і 242 фігурують 

однаковий перелік ознак «роману великої дороги». Трапляються кальки з 

російської мови: (сс. 62, 74, 133, 170, 174, 376, 187, 415, 421, 430) та ін.

Утім, висловлені зауваження та полемічні моменти не заперечують 

основних положень дослідження й не применшують цінності дисертації, зміст 

якої сповна відображений в авторефераті та 41 публікації автора в наукових 

фахових виданнях України, іноземних та інших виданнях. Дисертація апробована 

на багатьох наукових конференціях міжнародного і всеукраїнського рівня, вона є 

самостійним і структурно завершеним новаторським дослідженням, яке 

розширює проблемне поле компаративістики, окреслює широке коло не лише 

літературознавчих, а й філософських, історичних, політичних, культурологічних 

проблем, залучає в науку про літературу критерії і поняття з інших, зокрема 

природничих наук, і, без сумніву, матиме широке практичне застосування.

Докторська дисертація, автореферат і публікації відповідає вимогам п.п. 9, 

10, 12, 13 «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого постановою 

КМУ № 567 від 24.07.2013 р. (зі змінами, внесеними згідно з Постановами КМУ 

№ 656 від 19.08.2015 p., № 1159 від 30.12.2015 р. та № 567 від 27.07.2016 p.), а її 

автор Чик Денис Чабович заслуговує на присудження наукового ступеня доктора 

філологічних наук зі спеціальності 10.01.05. -  порівняльне літературознавство.
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