
Відгук

офіційного опонента, кандидата філологічних наук, доцента Лотоцької 
Олександри Любомирівни на дисертацію Кобути Світлани Степанівни 

«Концепція "вільної людини" у творчій спадщині Івана Багряного та Джорджа 
Орвелла», подану на здобу ття наукового ступеня кандидата філологічних наук 

. із спеціальності 10.01.05 -  порівняльне літературознавство, 
науковий керівник — кандидат філологічних наук, 

доцент Коршунова Світлана Іванівна
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015)

Дисертація присвячена типологічному вивченню української та 
англійської літератур міжвоєнних та повоєнних років XX століття. Порівняльні 
студії творчого доробку Івана Багряного та Джорджа Орвелла, зокрема 
компаративне дослідження їх концепцій "вільної людини", розкривають 
можливості для виявлення нових граней творчості письменників. Насамперед, у 
дослідженні Світлани Кобути акцентовано на тому, що 1) у творах Івана 
Багряного та Джорджа Орвелла існує авторська концепція "вільної людини", яка 
реалізується передусім па тематичному та ідейному рівнях; ця концепція 
реалізується як в публіцистичній, так і в художній творчості письменників; 2) 
типологічне вивчення головних героїв романів Івана Багряного та Джорджа 
Орвелла дає змогу виявити, що обидва автори використовують біографізм як 
точку опори для творення літературних характерів, що є збігом на ідейному та 
композиційному рівнях; 3) типологічні^ дослідження допомогли розкрити 
своєрідність інтерпретації письменникам^ концепту "волі" в конкретних 
історичних обставинах та специфіку його художньої реалізації у форматі 
антитоталітарного дискурсу авторів.

Запропонована дисертація актуальна насамперед тим, що вона 
стосується діалектики універсального й національно-специфічного як в 
українській, так і в англійській культурі. Обидва письменники висвітлюють 
фундаментальне поняття "вільної людини", яке пережило серйозну 
трансформацію під впливом анти гумам них режимів. А тема боротьби за волю та 
свободу, яка набирає серйозних масштабів у творчості авторів, залишається 
завжди актуальною для дослідження. Всі люди народжуються вільними і 
рівними у своїй гідності та правах. Проблемам волі приділяли увагу усі відомі 
просвітники і письменники України ( М. Драгомаиов, Л. Українка, Т. Шевченко, 
1. Фраико й ін.). Зокрема, І. Франко -  у філософсько-історичній статті „Думки 
про еволюцію в історії людства” акцентував: „Кожне суспільство, гак само, як і 
кожна особистість, є вільною одиницею. І ніхто не має права диктувати їм 
правила життя”.

Отже, дисертація С. Кобути є доволі актуальною та відповідає 
пріоритетним напрямам розвитку сучасної філології та компаративістики. Вона 
виконана па кафедрі світової літератури і порівняльного літературознавства 
ДВІ ІЗ "Прикарпа тський національний університет імені Василя Стефаника" в 
межах комплексної теми "Літературний процес та творча індивідуальність 
письменника: ком паративний аспект". Гема дослідження ухвалена вченою
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Якщо ж говорити про мовно-стилістичне оформлення дисертації і 
науково-довідкового апарату, то інколи трапляються деякі стилістичні (с.65,72), 
орфографічні та пунктуаційні огріхи (с.71,73, 100, 153, 15'5, 171, 173, 175).

Та все ж, незважаючи на незначні недоліки, дисертація Світлани Кобути є 
самостійним, глибоко продуманим і всебічно обгрунтованим дослідженням, що 
може дати поштовх для нових компаративних студій.

Джерелознавча база поважна, а головне -  містить доречні, авторитетні 
видання та публікації. Із 357 позицій усього списку літератури -  близько 135 
англомовних джерел, що засвідчує наполегливу працю дисертантки.

Дисертація належно апробована. За темою дисертації опубліковано 6 
досліджень у вітчизняних фахових журналах та 2 статті у закордонних 
виданнях. Автореферат адекватно віддзеркалює основні положення дисертації.

Усе вищезазначене дає об’єктивні підстави констатувати, що дисертація 
Кобути Світлани Степанівни «Концепція "вільної людини" у творчій спадщині 
Івана Багряного та Джорджа Орвелла» -  комплексне та інтегральне актуальне 
наукове дослідження, виконане на належному науково-методологічному рівні. 
Воно свідчить про ерудованість, самостійність та аргументованість наукового 
мислення дисертанта. Робота повністю відповідає вимогам до дисертацій 
Міністерства осві ти і науки України, а її автор заслуговує на присудження йому 
наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.05 - 
порівняльне літературознавство.

Кандидат філологічних наук, 
доцент кафедри іноземних мов та 
професійної комунікації 
Тернопільського національного 
економічного університету
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ВІДГУК

офіційного опонента -  доктора філологічних наук,

професора Кеби Олександра Володимировича -  на дисертацію 

Кобути Світлани Степанівни ’’Концепція «вільної людини» у творчості 

Івана Багряного та Джорджа Орвелла”, подану до захисту на здобуття 

наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю

Тема дисертації С.С. Кобути органічно вписується в перманентно 

актуальну проблему української компаративістики -  з'ясуванню генетико- 

контактних зв'язків між вітчизняною та інонаціональними літературами та 

типологічних відповідностей у творчості їх найбільш репрезентативних 

представників. В даному конкретному випадку йдеться про концепцію 

"вільної людини" у творчості двох визначних письменників перої половини 

XX ст. -  Івана Багряного та Джорджа Орвелла. Відразу відзначимо наукову 

сміливість дисертанта у виборі теми, оскільки фігури ці доволі неоднозначні 

і їх оцінка досі залишається неостаточною. Загалом така сміливість молодого 

вченого виправдана, і, як показує робота, у вирішенні доволі складної 

проблеми з'ясування типології антитоталітарного дискурсу дисертантка 

продемонструвала як обізнаність у творчих інтенціях обох письменників і 

перипетіях дискусій довкола їхньої спадщини, так і наукову виваженість та 

коректність, а головне -  довела індивідуально-авторську своєрідність обох 

митців, і так само типологічну спорідненість їхніх пошуків.

У вступній частині дисертації С.С. Кобути належним чином 

обґрунтовано вибір теми, її актуальність і наукову новизну, визначено 

предмет, мету й завдання дослідження, подано характеристику рівня 

дослідженості теми.

У межах визначеного об’єкта та предмета дослідження авторка, 

безперечно, своєї мети досягає, т о м у  не викликає с у м н і в і в  наукова новизна

10.01.05 -  порівняльне літературознавство



Водночас наголошуємо, що поставлені запитання і висловлені 

зауваження не применшують наукового значення проведеного авторкою 

дослідження. Воно демонструє належний рівень філологічної підготовки 

дисертантки, його вміння зіставляти типологічно подібні культурно- 

естетичні феномени, послідовно доводячи і обґрунтовуючи центральну ідею 

власного наукового пошуку.

Опубліковані статті й автореферат дисертації С.С. Кобути повною 

мірою відбивають зміст роботи.

За актуальністю теми, постановкою та реалізацією мети й завдань 

дослідження, новизною отриманих результатів дисертація "Концепція 

«вільної людини» у творчості Івана Багряного та Джорджа Орвелла" є 

вагомою науковою студією, що вирішує актуальну проблему сучасного 

літературознавства. Дисертація відповідає вимогам, що висуваються до 

такого роду кваліфікаційних робіт, і її авторка -  С.С. Кобута -  заслуговує 

присудження наукового ступеня кандидата філологічних наук зі 

спеціальності 10.01.05 -  порівняльне літературознавство.

Кеба О.В., доктор філологічних наук, 

професор, завідувач кафедри германських 

мов та зарубіжної літератури Кам’янець- 
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