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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 
Актуальність теми дослідження. Одним із найплідніших письменників доби 

романтизму в Англії є Роберт Сауті (1774 – 1843) – поет, прозаїк, перекладач, 
публіцист, біограф. Його творча спадщина становить невід’ємну складову 
англійської й світової літератури та налічує понад сто томів творів, більше семи 
тисяч листів, численні переклади, есеї та літературно-критичні статті.  

Роль Р. Сауті в літературі англійського романтизму величезна. Він одним із 
перших відкрив читачеві екзотичні ландшафти, побут і культуру інших народів, 
указав англійським романтикам першого й другого поколінь дорогу далеко за межі 
рідної Англії. Поезіям Р. Сауті притаманна антикапіталістична риторика, характерна 
ознака літератури вже пізньої Вікторіанської епохи. Поет усіляко привертав увагу 
громадськості до мізерного становища бідняків, удовиць, тяжкої праці малолітніх 
дітей. Він наголошував на неприпустимості залежності жінок від волі та примх 
чоловіків, вважав бідність запеклим ворогом будь-якої людини, особливо жінки. 
Сауті першим з англійських романтиків розвінчав культ Наполеона та виступив 
проти работоргівлі. Незважаючи на реакцію владних структур Британії, поет 
відкрито підтримав Америку в її відокремленні від британської метрополії, чим 
розлютив багатьох можновладців у Старому і Новому cвіті. Крім того, назвав не 
Колумба і не вікінгів, а вельського принца Медока першовідкривачем Америки. 
«Пісні про американських індіанців» (1799) Р. Cауті передували появі «Пісні про 
Гайавату» Г. Лонгфелло. 

Р. Сауті був одним із натхненників спрощення рідної англійської мови, 
особливо її синтаксису. Він увів кілька нових слів до загального вжитку  англійської 
мови, збагатив систему версифікації та першим з англійських романтиків писав 
майже  в усіх поетичних жанрах і навіть створював нові. Гімни, оди, еклоги, сонети, 
елегії, пісні, балади, пасторальні ідилії, ліричні, ліро-епічні поеми, драми, 
монодрами стали органічною частиною його літературної спадщини. Р. Сауті 
вперше в літературі англійського романтизму зацікавився епікою, почав писати 
наративні вірші й вніс готичні елементи в ліро-епічні твори.  

З-поміж усіх представників англійського романтизму Р. Сауті зробив історію 
способом осмислення дійсності, що й обумовило історичну домінанту його поезій, а 
також сприяло переходу поета від романтизму до реалізму. У XVIII-XIX століттях 
вірші Р. Сауті користувалися популярністю далеко за межами Англії, а політичні 
ідеї й публіцистику Р. Сауті інколи обговорювали навіть у парламенті, що свідчить 
про значущість цієї фігури на політичній арені Великої Британії. Порад і дружби з 
Р. Сауті прагнули літератори-початківці того часу, серед них: Дж. Остін і К. Боулз, 
із якою Р. Сауті одружився після смерті першої дружини. 

Ремінісценції з творів Р. Сауті з’явилися як у творах романтиків першого й 
другого поколінь (і навіть Байрона), так і в прозі зарубіжних авторів. Наприклад, 
серед епіграфів до розділів роману Ф. Купера «Звіробій» маємо покликання на 
поезію Р. Сауті, у розділі XVIII роману Дж. Джойса Моллі Блум неточно цитує вірш 
Р. Сауті «Лодорський водоспад». Світову популярність Р. Сауті принесла казка 
«Золотоволоска й три ведмеді», а також вірш «Із чого ж, із чого ж зроблені наші 
хлопчиська», який атрибутують поету.  
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Р. Сауті-прозаїка і дотепер вважають одним із найавторитетніших авторів 
біографій і прозових історичних хронік. Його перу належать такі важливі твори, як 
«Життя Нельсона» (1813), «Життя адміралів» у 5-ти томах зі вступною статтею про 
військово-морську історію Англії (1833-1840), біографія до його видання «Творів 
Вільяма Купера» в 15 томах (1833-1837), «Життя Веслі та зародження й розвиток 
методизму» у 2-х томах (1820), «Історія Бразилії» в 3-х томах (1810, 1817, 1819) та 
ін. 

Однак у певні періоди історії усі ці досягнення поета майже забували як у 
рідній йому Англії, так і за її межами. Свого часу Р. Сауті не залучили до «канону 
п’яти», а потім і «канону шести» головних англійських романтиків. Ні в сучасному 
українському, ні в радянському літературознавстві не було вчених, які б 
спеціалізувалися на творчості Р. Сауті або систематично її вивчали. Так само 
науковці Є. Моран, Л. Медден, Г. Бірс, У. Спек, Дж. Чандлер, Т. Фулфорд, М. Сторі, 
Л. Претт, Д. Кент, Д. Р. Івен підкреслюють, що і в англомовному світі літературна 
спадщина поета залишається мало вивченою. 

У дисертації увагу зосереджено на  дискурсі влади, який займає у творчості 
Р. Сауті чільне місце і становить її іманентну ознаку. Роздуми про владний устрій не 
лише рідної поету держави, але й усього світу, починаючи ще з прадавніх часів, 
притаманні як поетичним творам Р. Сауті, так і його історичній прозі. Новаторство 
Р. Сауті полягало в тому, що він не просто передчув, але й продемонстрував у своїх 
творах те, що владна модель із плином часу неминуче змінювалася, навіть якщо 
монархія продовжувала своє існування. Перехід людства від влади абсолютної, 
влади суверена до «дисциплінарної влади», «біовлади», згодом концептуалізований 
у працях М. Фуко, довгі роки знаходився в центрі творчих пошуків Р. Сауті. Тому 
владні моделі в його творах оприявнюються одразу на кількох дискурсивних рівнях. 
Відтак, вивчення дискурсів влади та їх оприявлення у творчості Сауті зумовлюють 
актуальність цього дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими планами, програмами, темами. Дослідження 
виконано в рамках реалізації комплексної теми «Закономірності розвитку та 
взаємодії европейських літератур у XIX – XXI століттях» (державний реєстраційний 
номер 0111U006441 УкрІНТЕІ), що її розробляє кафедра зарубіжної літератури та 
слов’янських мов Харківського національного педагогічного університету імені 
Г. С. Сковороди.  

Мета дослідження полягає у визначенні основних типів дискурсів влади у 
творчості Сауті. 

Для досягнення поставленої мети поставлено такі завдання: 
– проаналізувати теорії влади і дискурсивні практики влади в працях М. Фуко, 
М. Блока, Е. Канторовича, Дж. Агамбена, Дж. Роулза, К. Армстронга, П. Петі; 
− визначити основні типи влади, оприявлені у творчості поета, та здійснити 
текстологічний коментар до віршів і поем Р. Сауті 1791 – 1829 рр., провести 
їхній проблемно-тематичний і мотивно-образний аналіз;  
− висвітлити основні тенденції у вивченні біографії та творчої спадщини 
Р. Сауті; 
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− розкрити становлення історичного мислення Р. Сауті та осмислити 
транснаціональний характер його поетичної спадщини; 
− висвітлити вплив естетики класицизму на твори Р. Сауті та з’ясувати 
особливості взаємодії в поетичній спадщині поета елементів попередньої, 
домінантної та наступної щодо романтизму літературних епох; 
− розкрити особливості творчої взаємодії представників «Озерної школи» та 

продемонструвати  статус поезії Р. Сауті як рівної за величчю літературній 
спадщині двох інших поетів-лейкістів В. Вордсворта та С. Т. Колріджа;  

− схарактеризувати образи англійських монархів, створених у поезії Р. Сауті, 
встановити форми рецепції поетом шекспірівської концепції історії й людини 
та розглянути їх як окремий аспект вивчення англійського романтизму; 
− розкрити роль влади Бога і природи в парадигмі влади, створеній Р. Сауті; 
− схарактеризувати дискурс орієнталізму як різновид владного дискурсу у 

творах Р. Сауті.  
Об’єкт дослідження становлять поетичні тексти Р. Сауті, які увійшли до 

десятитомного видання його поезій, а саме: Southey, Robert. The Poetical Works of 
Robert Southey. Ten Volumes in One. New York: D. Appleton & Co.,1839. 810 p. 

Предмет дослідження – особливості оприявлення дискурсу влади в поетичній 
спадщині Р. Сауті. 

Методи дослідження. У роботі використано комплекс наукових методів. Їхній 
вибір зумовлений тематикою дослідження та дослідницькими завданнями, які 
вирішуються в цій науковій праці. Біографічний метод застосовано для осмислення 
особливостей письменницької поведінки Р. Сауті, встановлення причин і наслідків 
його репутаційних втрат. Методи та концепти Нового історизму були покладені в 
основу історичної локалізації  владного дискурсу. Дискурс-аналіз застосовувався 
для дослідження владного, соціального та культурного контекстів у тісному зв’язку 
з мовними репрезентаціями. Інтертекстуальний аналіз залучено для виявлення 
форм і особливостей входження в поетичні твори Р. Сауті «чужого» слова й для 
розв’язання проблеми плагіату в них. Історико-генетичний метод застосовано для 
послідовного опису та встановлення особливостей, функцій і шляхів еволюції поезії 
Р. Сауті, пояснення її ідейно-художньої специфіки. Порівняльно-історичний 
метод було використано для вивчення творчості поета в контексті суперечливих 
тенденцій становлення й розвитку англійського романтизму, а також щоб 
встановити історичні паралелі, засновані на подібності історичного контексту в різні 
епохи. Герменевтичний метод залучено  для інтерпретації поетичних текстів 
Р. Сауті в зіставленні історичного контексту з контекстом літературних творів. 
Постколоніальна  критика сприяла виявленню ознак  європейського образу  Сходу  
у творах Р. Сауті. 

Теоретико-методологічну базу дослідження дискурсу влади становлять праці 
Ж. Бодена, М. Фуко, М. Блока, Е. Канторовича, Дж. Агамбена, Дж. Роулза, 
К. Армстронга, П. Петі, Ж. Деплоажа, Г. Денекре, В. Ерленбах. Критичний дискурс-
аналіз виконано за методологією, представленою у роботах Т. ван Дейка, 
Р. Фаулера, Б. Ходжа, Г. Кресса, Т. Тру та М. Карлберга.  Інтертекстуальний аналіз 
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та дослідження в рамках історико-генетичного, порівняльно-історичного і 
герменевтичного методів базується на класичних та сучасних набутках з 
історіографії і гуманітаристики авторства Ф. Анкерсміта, Р. Барта, Е. Доманської, 
Д. Перкінса, М. Брауна, Г. Іґґерса, М. Бахтіна, М. Веслі, С. Віденманна та X. Візер; 
постколоніальні студії Е. Саїда, Ж. Джелеспі, М. Енгеля, Б. Дьетерля, А. Аль Дабба і 
методологія Нового історизму, концептуалізована у працях С. Ґрінблатта, 
К. Галлахер, Л. Монроза, Х. Вайта та найсучасніших наукових роботах 
Дж. Бренінгана, П. Хемілтона, Н. Парвіні, П. Ніколса, А. Харбе, Дж. Кріммінса 
широко використовувалися у ході роботи. 

В дисертації також імплементовані основні положення класичних і новітніх 
робіт з історії та теорії англійської літератури кінця XVIII – початку XIX ст., з 
проблем романтизму в англійській літературі (О. Венг, П. Ре, А. Бенчимол, 
Р. Таттаратоді, Х. Маєс-Джелінек, Ф. Пайл, К. Вайт, Е. Стоффер, Г. Бієрс, 
К. Джагер, А. Лавджой, Р. Веллек, Ф. Л. Лукас, Дж. Мур та Дж. Страчан, 
Дж. Р. Вотсон, М. Уоллес, М. Браун, Дж. Малвіхілл, С. Бейнбридж, М. Сторі, С. Чу і 
Р. Аттик, Р. Капур, М.Фербер), критично розглянуті та проаналізовані концепції 
досліджень, присвячені творчості Р. Сауті (Е. Доуден, Дж. Морлі, Дж. Сейнтсбері, 
Дж. Симмонс, Н. Л. Кадерлі, Ж. Карналл, К. Каррі, Е. Бернхардт-Кабіш, М. Сторі, 
У. А. Спек, Л. Претт). 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше в українському 
літературознавстві поетична творчість Р. Сауті вивчена монографічно. Вперше на 
матеріалі літературного доробку цього поета-лейкіста досліджено  історичні 
наративи і контекст влади. У дослідженні також висвітлено основні тенденції у 
вивченні біографії й творчої спадщини Р. Сауті в зарубіжному та українському 
літературознавстві з кінця XVIII до початку XXI ст., виявлено прогалини та 
реконструйовано біографічні й історико-літературні відомості про історію 
створення, публікації та літературно-критичну рецепцію віршів і поем Р. Сауті; 
систематизовано теоретико-методологічні підходи до тлумачення понять 
«романтизм» і «художній історизм» як літературознавчих категорій; осмислено 
традиційні погляди на національну своєрідність англійського романтизму; 
запропоновано інтерпретаційну методологію, що дає змогу вписати поетичну 
творчість Р. Сауті в літературний контекст епохи; до наукового обігу залучені 
десятки поезій Р. Сауті, які раніше не вивчались; запропоновано текстологічний 
коментар до поетичних творів Р. Сауті 1791 – 1829 рр., проведено їхній проблемно-
тематичний і мотивно-образний аналіз; осмислено проблему плагіату в поезії 
Р. Сауті; виявлено елементи художнього новаторства в поетичній спадщині Р. Сауті; 
розкрито ідейно-художню специфіку поезії Р. Сауті в зіставленні з літературною 
спадщиною В. Шекспіра; встановлено форми рецепції Р. Сауті шекспірівської 
концепції історії й людини, які розглянуто як окремий аспект вивчення англійського 
романтизму; з’ясовано особливості взаємодії елементів попередньої, домінантної та 
наступної щодо романтизму літературних епох у поетичній спадщині поета; 
затверджено статус поезії Р. Сауті як конче важливої й не другорядної у порівнянні з 
творами В. Вордсворта та С. Т. Колріджа. 

У дослідженні удосконалено теоретико-методологічний апарат, що 
використовувався при вивченні поезії раннього англійського романтизму, 



 5 

увиразнені відмінності між історичною реальністю та історичною репрезентацією в 
поетичному тексті, схарактеризовано основні типи влади, оприявлені у творчості 
Р. Сауті.  

У роботі набули подальшого розвитку та практичної імплементації теорії і 
дискурсивні практики влади, концептуалізовані в працях М. Фуко, М. Блока, 
Е. Канторовича, Дж. Агамбена, Дж. Роулза, К. Армстронга, П.Петі та ін. 

Теоретичне значення дослідження полягає в тому, що в ньому вперше було 
проаналізовано особливості оприявлення дискурсу влади в поетичній спадщині 
Р. Сауті, визначено концептуальну домінанту його творчості, розширено і 
доповнено наявні в сучасній науці теоретичні узагальнення про індивідуальний 
доробок поета в контексті раннього англійського романтизму. 

Практична цінність дослідження. Розроблена в роботі концепція та основні 
результати можуть бути використані в подальших дослідженнях англійського 
романтизму. Матеріали науковї праці ввійшли до програми теоретичного курсу та 
семінарів з «Літератури Великої Британії», що його викладають у Харківському 
національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди, та використані в 
процесі написання магістерських і дисертаційних робіт, тематика яких пов’язана з 
проблемами англійського романтизму та дискурсом влади. Укладені авторкою 
історичні коментарі до творів Р. Сауті можуть мати широке подальше використання 
в наукових дослідженнях літературної спадщини поета та бути залученими як 
коментарі до публікації збірок творів Р. Сауті. 

Особистий внесок. У дисертаційній праці узагальнено самостійні 
спостереження дослідника. Основні результати роботи викладено в монографіях і 
наукових статтях. Усі праці виконано одноосібно. 

Апробація результатів дослідження. Дисертацію обговорено і схвалено на 
кафедрі зарубіжної літератури та слов’янських мов Харківського національного 
педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (протокол № 5 від 25 червня 2020 
року).  

Основні аспекти, теоретичні положення й результати дослідження 
репрезентовано в доповідях на міжнародних, всеукраїнських, міжвузівських і 
вузівських конференціях: на IV Міжвузівській конференції молодих учених 
«Сучасні проблеми та перспективи дослідження романських і германських мов і 
літератур» (Донецьк, Донецький національний університет, 2006); на Тринадцятих 
Міжнародних читаннях молодих учених пам’яті Л. Я. Лівшиця (Харків, Харківський 
національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2008); на П’ятих 
мистецтвознавчих читаннях «Драма, вистава, глядач», присвячених пам’яті доктора 
мистецтвознавства, професора В. М. Айзенштадта (Харків, Харківська державна 
академія культури, 2008); на I Всеукраїнській науковій конференції молодих учених 
«Іноземна філологія у ХХI столітті» (Запоріжжя, Запорізький національний 
університет, 2008); на Всеукраїнській науковій конференції, присвяченій 90-річчю 
ДНУ «Література в контексті культури» (Дніпропетровськ, Дніпропетровський 
національний університет імені О. Гончара, 2008); на III Міжнародній науковій 
конференції «Пріоритети германського та романського мовознавства» (Волинський 
національний університет імені Лесі Українки, Луцьк-Світязь, 2009); на V 
Міжнародній науковій конференції (заочній) «Схід-Захід» (19 листопада 2012, 
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Волгоград); на Всеукраїнській науково-практичній конференції «Література в 
контексті культури» (Дніпропетровськ, Дніпропетровський національній 
університет імені О. Гончара, 2015); на II Всеукраїнській науково-практичній 
конференції «Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання 
української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань» (Харків, 
Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного 
торговельно-економічного університету, 2015); на XVIII Всеукраїнській науково-
практичній інтернет-конференції (19-20 листопада, Переяслав-Хмельницький, 
Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний 
педагогічний університет імені Г. С. Сковороди», 2015); на III Міжнародній 
науково-практичній конференції «Актуальні проблеми філології» (27-28 листопада, 
Одеса, 2015); на Міжнародній конференції «Художні феномени в історії світової 
літератури: перехід мови в письменництво» («Постколоніальні стратегії») (Харків, 
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 6-7 квітня 2018); на 
Всеукраїнській науково-методичній конференції «Фрізманівські читання: науково-
методична спадщина, продовження традицій» (24 вересня, Харків, 2020). 

Публікації. Основні положення дисертації висвітлені в 38 наукових працях: 2 
одноосібних монографіях, 23 статтях у фахових виданнях України (зокрема 2 з них 
опубліковано в наукових журналах, які входять до наукометричних баз даних), 4  
публікаціях у закордонних виданнях, крім того, 9 статей засвідчують апробацію 
матеріалів дисертації. 

Структура роботи. Робота складається зі ВСТУПУ, шести розділів, 
ВИСНОВКІВ і СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ, який містить 500 позицій, з 
яких 371 – іноземними мовами. Загальний обсяг дисертації складає 433 сторінки. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 
У ВСТУПІ обґрунтовано актуальність і доцільність проблеми дослідження; 

визначено об’єкт, предмет, мету і завдання роботи; аргументовано концепцію, 
теоретико-методологічні засади й методи дослідження; окреслено джерельну базу; 
розкрито наукову новизну, практичне значення здобутих результатів; викладено 
форми апробації результатів дослідження. 

У першому розділі – «Науково-критичне осмислення творчості Роберта 
Сауті» – розглянуто особливості осягнення та вивчення літературної спадщини 
поета від XIX і до початку XXI століть. У цій частині дослідження наголошено, що в 
сучасну йому епоху Р. Сауті був непересічною особистістю, впливовим поетом, 
людиною справжньої шляхетності та героїзму. На основі поезій Р. Сауті, його 
публіцистичних праць та листів продемонстровано, що інтелектуальна еволюція 
поета пройшла складний шлях. Показано, що реакційна політика митця тісно 
пов’язана з тривогою щодо негативних наслідків індустріалізації та зростання 
бідності. У розділі висвітлено також конфлікт Сауті і Байрона, політичну й релігійну 
складові літературної репутації поета та причини відродження зацікавленості до 
його літературної спадщини наприкінці XX й на початку ХХІ століть.  

У підрозділі 1.1. «Р. Сауті в критиці XIX століття» доведено, що літературну 
спадщину Р. Сауті гідно не оцінили переважно тому, що політичні та релігійні 
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погляди поета свого часу викликали великий резонанс у суспільстві. Він мав як 
прихильників, так і непримиренних опонентів. Нападки на Р. Сауті ставали тим 
агресивнішими, чим більше вони стосувалися не літературної творчості поета, а 
його політичної позиції та діяльності як літературного критика й політичного 
оглядача. Ярлик «ренегата» не дав змоги багатьом дослідникам об’єктивно оцінити 
творчість Р. Сауті як за його життя, так і згодом. 

Те, що його ім’я стало для сучасників улюбленим предметом суперечок, 
неодноразово визнавав і сам Сауті. При цьому поет завжди вважав власну 
літературну спадщину гідною уваги і за декілька років до смерті написав, що нічого 
не хотів би змінити у власній творчості. Попри політичні чвари, саме в критиці XIX 
століття Р. Сауті описаний як визначна фігура літературного процесу Англії, як 
шанований і знаний автор світового масштабу. У виданому 1817 р. в Лондоні 
збірнику «Англійська література XIX-XX ст. в добірці перших і ранніх видань 
шанованих авторів та ілюстраторів книг із кількома важливими оригіналами 
рукописів» (1817)) високої оцінки удостоєні як творчість Р. Сауті, так і його 
особистіcні риси як людини й сімʼянина. У журналі «Найтс Квотерлі Мегезін» за 
1824 рік Р. Сауті був названий одним із двох найвидатніших літературних діячів 
епохи, з чим згодом погодилися Р. Персі й Дж. Тімбс. У журналі «Метрополітан» за 
1837 р. зазначалося, що Сауті був не лише одним із найбільш плідних авторів свого 
часу, а й одним із найбільш шанованих. Подібну точку зору маємо і в «Манслі 
Рев’ю» за 1837 р., і в журналі «Еклектик Рев’ю» за 1838 р., і в «Літерарі Ворлд» за 
1840 р. У виданій у XIX сторіччі праці В. Сполдінга «Історія англійської літератури 
з нарисом про походження і розвиток англійської мови» (1856) підкреслено, що 
Сауті першим серед своїх співвітчизників почав наслідувати великих майстрів 
епіки, першим намагався наділити жанр поеми внутрішньою цілісністю й подав у 
ньому одну центральну ідею. 

Думку про верховенство Р. Сауті в тріумвіраті англійських поетів-лейкістів 
було висловлено в 1821 р. в критичній щодо лейкістів статті з «Манслі Ревʼю». 
Згодом і у виданому в 1830 р. у Філадельфії збірнику поетичних творів Роджерса, 
Кемпбелла, Монтгомері, Лема і Кірка Вайта головою «Oзерної школи» визнано 
також Р. Сауті. Саме його як голову тріумвірату лейкістів атакував Ф. Джеффрі, 
який і ввів в ужиток словосполучення «Озерна школа». Цієї ж точки зору про 
ієрархію всередині тріумвірату дотримувався і Дж. Г. Байрон. У періодичному 
виданні «Нью Манслі Мегезін» за 1831 р. було зазначено, що Сауті, як ніхто інший, 
усвідомлює ступінь свого впливу, а трьома роками пізніше, в 1834 р., вийшов 
двотомник В. Т. Лоундеса «Довідник бібліографа з англійської літератури», де було 
зібрано значну бібліографію творів Р. Сауті, якого на той час видавали не тільки в 
Британії, а й в Америці, Франції, Голландії. 

Критики XIX століття вважали, що творчість Р. Сауті мала небагато спільного 
з творами інших романтиків, на що звертали увагу В. Сполдінг та Ч. Г. Херфорд. І 
саме в книзі Ч. Г. Херфорда «Епоха Вордсворта», яку правомірно вважають 
класикою наукової літератури з англійського романтизму, йшлося про те, що Сауті 
був «занадто просвітлений Просвітництвом», щоб проникнути у внутрішню суть тих 
релігій, чию мальовничу красу він так любив. На думку Ч. Г. Херфорда, Сауті-поет 
перебував на стику двох століть між раціоналізмом і романтизмом, віддав данину й 
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тому, й іншому і до жодного з двох не належав. За словами Ч. Г. Херфорда, Сауті 
наполегливо працював на порозі романтизму, а тим часом Колрідж уже стояв біля 
його вівтаря. Зроблено висновок, що систематичного наукового вивчення творів 
Р. Сауті у XIX ст. бракувало, а термін «романтизм» не використовували на 
позначення літературного напряму.  

У підрозділі 1.2. «Особливості вивчення літературної спадщини Р. Сауті у XX 
– на початку XXI століть» доведено, що широка географія публікацій творів поета 
й переважно висока оцінка його таланту та літературної спадщини в XIX столітті 
різко контрастує з оцінкою поезій Р. Сауті у XX ст. У підрозділі 1.2.1.« Роль поета в 
літературному процесі епохи. Сауті і Байрон» йдеться про те, що на початку XX 
століття вчені більше цікавилися соціальними і політичними ідеями лейкістів. У цей 
період осягнення романтизму інтенсифікувалося, але дослідники акцентували вплив 
революції на поезію. Монографії про Р. Сауті, написані Е. Доуденом, Дж. Морлі, 
Дж. Сейнтсбері, Дж. Сіммонсом, Н. Л. Кадерлі, Ж. Карналлом, К. Каррі, 
Е. Бернхардт-Кабишем, М. Сторі, В. А. Спеком належать до жанру «критичних 
біографій» або ж є так званими «гібридними працями», у яких поруч із висвітленням 
життєвого шляху Р. Сауті йдеться й про його літературну спадщину. Однак акцент 
зроблено радше на біографічних подробицях життя поета, його політичних 
уподобаннях та скандалах навколо цього. Усупереч існуванню численних 
першоджерел, серед яких видані сином Р. Сауті листи поета, мемуари Де Квінсі, 
Байрона, Вордсворта, Колріджа, слід зазначити, що образ Р. Сауті в науковій 
літературі XX століття частково спотворений. 

У радянському літературознавстві творчість Р. Сауті не отримала належної 
оцінки і не вивчалася системно. На жаль, у переважній більшості наукових праць, 
присвячених європейському і, зокрема, англійському романтизму, про цього поета 
немає навіть згадки. Джерела, що все ж дають матеріал для аналізу, можна умовно 
поділити на кілька груп. Першу з них становлять дослідження, присвячені 
загальним проблемам романтизму, де ім’я Р. Сауті згадували принагідно, часто 
лише при переліку. Окремо слід назвати праці, що містять елементи біографії поета, 
у яких також описана творча історія його творів, переважно балад, та висвітлено 
проблеми їхнього перекладу. Найбільшу ж групу становлять роботи, у яких Р. Сауті 
розглядають як антипода Дж. Г. Байрона й менш значущого, порівняно з 
С. Т. Колріджем і В. Вордсвортом, лейкіста. Твердження такого змісту маємо і в 
авторитетній на той час праці О. А. Анікста «Історія англійської літератури» (1956), 
монографіях Г. А. Єлістратової «Байрон»(1956) та «Спадщина англійського 
романтизму й сучасність» (1960), книзі К. І. Клименко «Байрон. Мова і стиль» 
(1960), роботі Б. І. Колєснікова «Традиції і новаторство в шотландській поезії XIV-
XVIII ст. (до питання про історичне коріння англійського романтизму)» (1970), 
монографії Н. Я. Дьяконової «Лондонські романтики й проблеми англійського 
романтизму» (1970). У цих роботах, що містять численні аберації і гнівні інвективи, 
нібито складається нова історія західних літератур,  зокрема англійської літератури, 
на яку англомовний науково-критичний дискурс мав незначний вплив. Серед тих, 
хто не сприймав такого підходу до конфлікту Байрона й Сауті, можна назвати лише 
А. Н. Ніколюкіна, автора «Масової поезії в Англії кінця XVIII – початку XIX ст.» 
(1961). Однак його точка зору в радянському літературознавстві популярності не 
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набула, і дослідники того часу в переважній більшості вважали Р. Сауті посереднім 
автором та відвертим плагіатором, якого взагалі не варто було сприймати ні як 
самодостатнього митця, ні як поета, творчість якого доцільно системно вивчати. 

Конфлікт Сауті й Байрона в англомовній критиці висвітлений докладно, проте 
принципово в іншому ключі, ніж у радянському літературознавстві, в якому фігуру 
Байрона, зокрема і з ідеологічних міркувань, піднесено на надзвичайну висоту. В 
англомовному світі дослідники В. Стівенсон, К. Стратман, Е. Стоффер, П. Доусон та 
ін. стримано пишуть про те, що Сауті був улюбленою мішенню для сатир Байрона. 
Вчені не оминають увагою той факт, що сам Байрон у сучасному йому суспільстві 
став об’єктом не просто громадського осуду, а й остракізму, через що і покинув 
рідну країну. Носіям англійської мови був зрозумілий прихований зміст численних 
вульгаризмів у творах Байрона, зокрема вжитих і щодо Р. Сауті. Слова “mad, bad, 
and dangerous to know” − розтиражовані в англомовному світі цитати по відношенню 
до Байрона. Крім того, не Дж. Г. Байрон, а В. Вордсворт сприймається західними 
вченими як центральна фігура англійського романтизму.  

Наявні біографії Р. Сауті також допомагали вченим розставити акценти в 
конфлікті Сауті – Байрон, що дало змогу змінити погляд на причини та суть 
конфлікту. Таким чином, оцінка постаті Р. Сауті західними вченими суттєво 
різниться від теорій і наукових розвідок, зроблених на теренах колишнього СРСР. 
Спільним залишається лише те, що Р.Сауті до «Великої шістки» не залучали як 
радянські, так і західні вчені, а творчість поета часто залишалася на периферії 
дослідницької уваги. 

У підрозділі 1.2.2. «Політична та релігійна складові літературної репутації 
Р. Сауті. Репутаційні втрати» доведено, що Р. Сауті завжди жорстоко 
критикували за політичні вподобання та непослідовність у питаннях релігії, а отже, 
часто пародіювали. Становище Сауті значно ускладнювалося через непідробний та 
палкий захист ним нижчих верств суспільства, його затяте невдоволення 
злидарськими умовами життя бідняків і гнівне неcприйняття лібералізму. 
П. Едвардс, Г. Дарт, М. Рассетт ставлять під сумнів так звану традицію 
«відступництва», яка передбачає, що «озерні» поети пройшли шлях від якобінського 
радикалізму до торійського консерватизму. Дж. Менділов також дотримується 
думки про те, що Сауті не був таким догматиком і ортодоксальним консерватором, 
як його представляли окремі дослідники, серед яких Дж. Блек, К. Флінт, Л. Коноллі. 
Насправді в політичних симпатіях Сауті автор вбачає його спробу привнести щось 
нове в доктрину консерватизму, усунути її застарілі елементи й трансформувати 
консерватизм в ідеологію, що здатна прагматично розв’язувати найгостріші 
національні проблеми. Вчений справедливо зазначає, що і в 1809 році Р. Сауті все 
ще відчував себе якобінцем і політичним опонентом монархічної системи правління.  

Дослідники Г. Бламірес, Е. Бернбаум також наголошують на тому, що Сауті не 
був опортуністом-пристосуванцем, адже відхилив пропозицію обійняти вигідну 
посаду в «Tаймз», не прийняв членство в парламенті й титул баронета, 
запропонований йому сером Р. Пілом. Крім того, Д. Кент і Д. Р. Івен, Д. Крейг, 
К. Стратман указують на те, що Р. Сауті зовсім не був єдиним романтиком, якого 
пародіювали: Вордсворта пародіювали набагато частіше. Байрон також висміював 
не лише Сауті, а й Вордсворта й Колріджа. Разом з тим Р. Сауті ставав об’єктом 
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найбільш ворожих атак, адже виразна проза Сауті і його здатність розкривати власні 
переконання швидко зробили з нього зручну мішень для безперестанних нападів. 
Релігійні погляди поета теж часто зазнавали нищівної критики, що в літературному 
контексті тієї епохи було зовсім не випадково. У молоді роки Р. Сауті мало 
цікавився ученням Англіканської церкви, та згодом і він, і Вордсворт та Колрідж 
стали на її захист, що дало їхнім політичним опонентам нові підстави для 
звинувачень у відступництві. Причиною того була репутація Англіканської церкви, 
яка в епоху Георга III залишалася настільки ж корумпованою, репресивною та 
повною забобонів, як і в часи під патронатом Папи Римського. Заклики Сауті 
прийняти таку Англіканську церкву як єдино можливу й правильну теж 
інтерпретували як відступництво від ідеалів, яких він дотримувався раніше. Крім 
того, Р. Сауті допоміг підготувати підґрунтя для так званої «оксфордської» течії та в 
«Книзі церкви» 1824 року показав важливість церкви Англії для існування Британії 
як потужної держави. Всі ці фактори і стали підґрунтям для звинувачень тепер уже 
не в політичному, а в релігійному відступництві. 

Питання про репутаційні втрати Р. Сауті і донині залишається вкрай 
актуальним. Критична репутація поета, яка була неоднозначною за його життя, 
значною мірою занепала після його смерті. У другій половині XX століття автори 
монографій про Р. Сауті, серед яких і Е. Бернхардт-Кабіш, не вважали ані 
можливим, ані необхідним переглянути її, а тому лауреатство найчастіше 
визнавалося причиною скандальної слави поета в сучасну йому епоху. Отже, 
джерела необ’єктивної оцінки творчості Сауті неоднозначні за своєю природою, а 
проблема репутаційних втрат поета набагато складніша за своєю природою, ніж 
вона представлена в багатьох сучасних наукових роботах про англійський 
романтизм. 

У підрозділі 1.2.3. «Відродження інтересу до літературної спадщини поета 
наприкінці XX - на початку XXI століть» продемонстровано, як сьогодні поступово 
відроджується науковий інтерес до творчості Р. Сауті. Е. Бешеро-Бондар робить 
акцент на тому, що Сауті передбачив основні риси соціально-інтелектуальної та 
історичної системи поглядів Вікторіанської епохи, і разом зі Скоттом вони були 
першими, хто знову відкрив епіку й зробив її готичною. Є. В. Моран, Дж. Чандлер, 
як і свого часу критики XIX cтоліття, наголошують на тому, що Сауті належав до 
«прапорів» великих поетів, і саме його розглядали раніше як голову «Озерної 
школи». М. Геймер зазначав, що вражаючі продажі творів Р. Сауті змушували 
Вордсворта й Колріджа зважати на нього й наслідувати його. С. Карран також 
вказує на те, що до 1802 р. найбільш плідним і видатним автором із трійки 
«озерних» поетів були не Вордсворт і Колрідж, а саме Р. Сауті. Найвидатніша 
дослідниця британського романтизму XX ст. М. Батлер зазначала, що з 1797 р., у 
час, що його прийнято називати «Великою декадою Вордсворта», Вордсворта 
сприймали лише як послідовника Сауті. І саме P. Сауті, який на той час уже був 
відомий як автор балад 1797-1799 рр., отримав визнання за простоту літературної 
мови. Як підкреслює М. Батлер, ліричні балади Вордсворта в ту епоху не могли бути 
сприйняті незалежно від творчості Сауті. І Вордсворта головою «Озерної школи» 
вперше назвав У. Хазлітт лише в 1818 р., коли стало зрозуміло, що Сауті поступово 
відходить від поезії. 
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У середині XIX століття поему Р. Сауті «Родерік, останній із готів» було 
перекладено голландською мовою, що було найкращим визнанням статусу поета в 
сучасному йому літературному середовищі, адже англійських авторів у Бельгії й 
Нідерландах практично не друкували, залишаючи цей привілей лише для обраних. У 
дослідженні Л. Претт доведено, що впливовий свого часу Сауті набагато більшою 
мірою підтримував авторів-жінок, ніж про це згодом писали в наукових працях. 
Поет неодноразово висловлював своє захоплення М. Вулстоункрафт і активно 
займався літературною кар’єрою цілого ряду жінок, серед яких А. Е. Брей, К. Боулз, 
М. Коллін, Л. Девідсон, А. Опі. Д. Лоу значно розширив список письменниць, які 
отримували пораду та підтримку від «озерних» поетів і Р. Сауті зокрема. Наприклад, 
листування Сауті й пані Брукс із Куби вказують на те, наскільки далеко географічно 
поширювався вплив «озерних» поетів. 

Незважаючи на те, що про Р. Сауті в наукових колах починають згадувати все 
частіше, деякі сучасні історики літератури не вважають за доцільне вивчати 
літературну спадщину поета в контексті романтизму. Такий науковий підхід, на наш 
погляд, є неприйнятним, але в ньому міститься часткова відповідь на запитання, 
чому ж творчість Р. Сауті як важлива складова англійського романтизму 
залишається мало вивченою. Започаткована ще в XIX ст. традиція вважати Р. Сауті 
преромантиком, яку в XX ст. продовжили Е. Доуден, Р. Чу й С. Аттик, Е. Бернхардт-
Кабіш, має місце і в XXI столітті. Х. Фішер та У. Бройх, колектив авторів 
авторитетних «Енциклопедії світової біографії» та «Оксфордської енциклопедії 
британської літератури» зазначають, що по суті Р. Сауті не був романтиком і не 
створив жодного твору романтичної літератури, а повчальний характер творів 
Р. Cауті, на їхній розсуд, близький по духу до передромантичної епохи. Це вельми 
дискусійні твердження, адже, наприклад, українські вчені Д. Наливайко, К.Шахова, 
Т. Потніцева, С. Скуратовська, І. Пупурс, Г. Канова та ін. не ввважають Р. Сауті 
преромантиком.  

Характерна риса сучасного підходу до вивчення творів Сауті полягає в 
прагненні вчених XXI століття популяризувати твори поета, завдяки чому було 
опубліковано декілька збірок поезій Р. Сауті, двотомник його листів, повне 
електронне зібрання поетичних творів Р. Сауті обсягом понад 4500 сторінок. З 
2009 р. й донині не припиняється видання повного зібрання листів Р. Сауті в 
електронному форматіі під редакцією Я. Пакера та Л. Претт. Відтак, місце Р. Сауті в 
контексті англійської літератури активно переосмислюється, але й дотепер 
залишається невизначеним, що, безсумнівно, потребує подальшого дослідження й 
осмислення. 

Розділ 2 − «Моделі влади у гуманітаристиці XX століття» − присвячено 
аналізу феномену влади суверена в сучасному філософському осмисленні, релігії та 
природи як органічним конституентам дискурсу влади. У підрозділі 2.1. «Влада 
суверена в сучасному філософському осмисленні» зазначено, що вивчення дискурсу 
влади в роботі виконано в рамках критичного дискурс-аналізу, концептуалізованого 
в роботах Т. ван Дейка, Р. Фаулера, Б. Ходжа, Г. Кресса, Т. Тру, М. Карлберга. Це 
міждисциплінарний підхід до вивчення комунікації в соціокультурному контексті, 
який ґрунтується на тому, що ані текст, ані людина, яка його аналізує, не можуть 
бути нейтральними в соціополітичному аспекті, і аналіз мови будь-якого тексту 
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може пояснити ту ідеологію, що лежить у його основі. Слідом за Р. Фаулером, 
М. Блоком, М. Левінсоном та М. Батлер ми вважаємо, що існують певні зв'язки між 
знаками, значеннями і соціальними та історичними умовами, які задають семіотичну 
структуру дискурсу. За теорією Т. ван Дейка, розуміємо дискурс у вузькому сенсі, 
згідно з яким дискурс є текстом, усним чи письмовим, з урахуванням присутності 
лише однієї вербальної складової. З цієї точки зору дискурс позначає завершений 
або тривалий продукт комунікативної дії, його письмовий чи усний результат, який 
інтерпретується реципієнтами.  

Образ короля в поетичній творчості Р. Сауті посідає центральне місце. Це не 
випадково, адже історично суверенітет персоніфікувався саме в особі монарха і до 
XVII століття історія будувалася виключно навколо фігури суверена. Роль історії 
полягала в тому, щоб існувати як виправдання влади і її зміцнення. Історія 
встановлювала спадкоємність влади і посилювала блиск королівського церемоніалу. 
Подібно до творчості романтиків, у філософських теоріях про владу суверена 
неабиякої значущості набувають Середньовіччя та період Французької революції. У 
творах Р. Cауті влада суверена в період до Французької революції зображується як 
абсолютна, але часто лише формально. Вона залежить від конкретних історичних 
умов кожної окремої країни. Середньовічний монарх − яскравий приклад 
репресивної влади, хоча Р. Сауті в процесі розкриття образів монархів Єгипту, Іудеї, 
Вавилону, Персії, Риму, Англії, Шотландії, Франції, Швеції, Іспанії, Леону, які мали 
реальні історичні прототипи, підкреслював надмірну жорстокість королів, 
зумовлену в першу чергу гріхом, суттєвим недоліком релігійного виховання 
особистості, і лише потім продуктом або спадком епохи Середньовіччя.  

Р. Сауті найбільше цікавило так зване «політичне» тіло короля, адже політика, 
реформи, що проводяться монархом, його урядовцями назавжди залишаються в 
історії і пам'яті народу, завдяки чому король нібито ніколи не вмирає. Як 
справедливо підкреслював Е. Канторович, іноді політичне тіло короля 
успадковувалось його наступником і ставало нерозривно пов'язаним вже з іншим 
фізичним тілом. За М. Фуко, там, де є влада, є й опір, і цей опір ніколи не перебуває 
у зовнішньому полі щодо влади. М. Фуко, Дж. Агамбен заперечували 
відповідальність будь-якої верховної влади за скоєні злочини, адже суверенітет не 
має визначених кордонів і державна влада не обмежується виключно законами. Як і 
романтики, політичні філософи фіксували зміни в ролі монарха у світі, які принесла 
з собою Французька революція. За нового часу владу вже не інтерпретували як 
прерогативу суверена. Вона стала дисциплінарною, базувалася на знаннях і 
використовувала ці знання, відтворювала їх та формувала відповідно до своїх цілей. 
Влада почала створювати власні сфери впливу і, як передчув свого часу Р. Сауті, 
ніколи не переходила від монарха до народу, а була сконцентрована в руках тих, хто 
представляв офіційні органи влади.  

Задля того, щоб із наукової точки зору розкрити, які саме типи влади описував 
Р. Сауті, ми спиралися на дослідження соціальних психологів Дж. Френча і 
Б. Рейвена, які виділили й описали п’ять основних типів влади, а згодом додали до 
своєї базової класифікації ще й шостий − «інформаційна влада». Тож, законна, або 
легітимна, влада забезпечує керування за законом. Референтна влада надає 
можливість здійснення ефективного управління завдяки особистісним якостям, коли 
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очільник зазвичай є взірцем для наслідування. Влада експертна здійснюється через 
використання досвіду чи знання. Влада винагороди – це здатність керувати з 
допомогою заохочення. Влада примусу – це примушення зробити те, чого люди не 
хочуть робити. На відміну від репресивного режиму суверенної влади, що має владу 
над життям окремої людини, у XVII і XVIII століттях зародилися нові форми влади, 
які впорядковували, оптимізували і продовжували життя людей. Саме ті зміни, які 
відбулися у владній парадигмі до та після Французької революції, найбільше 
цікавили Р. Сауті.  

У підрозділі 2.2. «Релігія, природа та дискурс влади» божественне та природне 
розглянуто як невід’ємні конституенти дискурсу влади. За Е. Канторовичем, король 
є істотою, в якій поєднані людське і божественне. Він подібний до Богочоловіка, 
отримує подвійну природу виключно по благодаті через помазання і посвячення. 
Навіть цілюща сила короля, як наголошував М. Блок, не була властивістю 
особистості монарха, а виникала з його сану. Монарх був чудотворцем тому, що був 
королем. Превалювання духовного над світським відображено також в обрядовості, 
пов’язаній із королями. Коронаційні святкування традиційно складалися з двох 
частин: з одного боку, вручення інсигній, серед яких головною залишалася корона, з 
іншого − миропомазання, яке завжди було першочерговим. Всі королі отримують 
помазання від прелатів, прелати ж помазання від королів отримати не можуть. В 
«Історії божевілля» М. Фуко писав, що в багатьох європейських країнах, і у Франції 
зокрема, громадянська влада і влада церкви перебували як у суперництві, так і в 
співпраці з багатьох питань. З цією думкою погоджувався і К. Армстронг, який 
зазначав, що в період Середньовіччя жоден король не втримався би на троні без 
підтримки понтифіка, хоча історично в Європі саме король був другим після Бога, і 
понтифіки узурпували певні королівські прерогативи. Королі були 
«напівбожественними», і при сакральному володарюванні захист рубежів набував 
сакрального значення.  

М. Фуко в цьому контексті також зазначав, що в ритуалах монархії король 
фактично позначається як пастух, за аналогією з єпископом або Христом, а отже, 
абсолютно фундаментальна і суттєва особливість цієї загальної пастирської влади 
полягає в тому, що протягом усієї історії християнства вона завжди втілювалася не 
на єдності територій, а в русі, була за своєю суттю благотворною та залишалася 
відмінною від політичної влади. 

М. Блок справедливо наголошував на тому, що сакральна влада короля в 
історії народів Європи і світу також трактувалася як влада над природою, а тому ці 
дискурси історично пов’язані. Люди вірили, що істинно божественні королі мали 
владу над природою і відповідали за порядок речей. М. Фуко теж зазначав, що 
мистецтво тоді чудотворне, коли наслідує природу. Природа підпорядкована Богу, 
адже Бог створив природу і продовжує керувати нею, а тому мистецтво 
королівського правління є ефективним, якщо воно відповідає саме законам природи.  

У підрозділі 2.3. «Історичні наративи і контекст влади» ми спиралися на 
теоретичні праці Е. Доманської, Ф. Анкерсміта, Г. Іггерса, які слушно зауважували, 
що кожен катаклізм породжує нову парадигму історіописання. Травма Французької 
революції та наполеонівських воєн мала своїм наслідком історизм, який і надалі 
залишається домінантною моделлю історіописання. Внаслідок «лінгвістичного 
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повороту» з’явилося твердження про те, що література поєднує три концепції: 
дискурсу, влади та історії, що і було покладено в основу даного дослідження. 
Актуальність вивчення творчості Р. Сауті в контексті Нового історизму зумовлена 
тим, що цей метод передбачає спосіб пізнання, де літературні та нелітературні 
тексти на рівних правах доповнюють одні одних.  

У такому ж ключі розумів зв’язок історії і літератури сам Р. Сауті, романтична 
історіографія якого побудована на паралельному тлумаченні літературних та 
нелітературних текстів. Р. Сауті імпліцитно трактував історію як таку, що існує 
лише у формі мовних репрезентацій. Тому він писав розлогі коментарі до своїх 
поем, де вказував, з яких текстологічних джерел взяв інформацію про конкретні 
історичні  події. Поет володів однією з найкращих бібліотек в Англії, а тому 
сукупність різних історичних і культурологічних текстів давала йому певне 
уявлення про істину, яку він і намагався відтворити в художньому творі. Зрозуміло, 
що така «істина» була відносною, адже сама історія поліваріантна. Це особливо 
відчутно, наприклад, у критичному ставленні Сауті-поета до найславетніших 
сторінок батальної історії Англії. Під час праці над історичним матеріалом Р. Сауті 
інтуїтивно усвідомлював, що має справу не з фактами як такими, а саме з текстами, 
які оповідали про минуле. Тому він подавав у коментарях не лише факти, які згодом 
увійшли до художнього твору, а й тексти, які слугували джерельною базою. 

Таким чином, слідом за Г. Вайтом та Р. Бартом, ми теж розмежовуємо «факт» 
та «подію», які належать до двох різних дійсностей: подія – до минулого як такого, а 
факт – до порядку дискурсу. Факт має лише мовне існування (як елемент дискурсу), 
а тому історичний дискурс не точно наслідує реальність, а лише позначає її. 
Уявлення Р. Сауті про культуру суголосне практиці Нового історизму, для якого це 
поняття одне з центральних. Нові історики спираються на фукондіанський принцип 
дискурсивного характеру літератури як культурного конструкту. Подібно до нових 
істориків Р. Сауті вважав, що повна гармонія в суспільстві ілюзорна, оскільки 
триває постійна, але пригнічена боротьба між панівною і підлеглою частинами 
суспільства. У літературі ж маргіналізовані голоси звучать імпліцитно, а отже, текст 
не відображає домінантної і відкритої історії, однак прихована історія або історії 
переплітаються в літературі. Спираючись на теоретичні положення Дж. Бренінгана, 
зокрема його праці «Новий історизм та культурний матеріалізм» (2016), можна 
також стверджувати, що в руслі критичної практики літературні тексти розглядають 
саме як простір, де стають видимими відносини влади, і саме відносини влади є 
найважливішим контекстом для всіх типів текстів. При цьому ми погоджуємося із 
представниками так званого «пізнього Нового історизму» у тому, що Новий 
історизм має багато спільного з традиційною методологією, адже загальна ідея, яка 
поєднує «старий» та «новий» історизм, полягає в тому, щоб дослідити історичний, 
соціальний і культурний світи автора, і що ці елементи завжди взаємопов'язані з 
літературою свого часу. Представники обох напрямів дослідження історизму 
вважають, що тексти не можна відокремити від їхнього історичного контексту, адже 
всі тексти формуються історією. Слідом за А. Рігні, ми використовували термін 
«романтичний історизм» для загального позначення історичної культури  періоду, 
який характеризувався радикалізованим усвідомленням альтернативності минулого 
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та історичності набутого досвіду, націоналізмом з його «політикою ідентичності» та 
зацікавленістю народною творчістю. 

Розділ 3 − «Рання романтична картина світу у творчості Р. Сауті» − 
складається з трьох структурних частин. У підрозділі 3.1. «Становлення 
романтичного мислення поета» мова йде про те, що вже в ранній творчості Р. Сауті 
починає шукати закономірності історичного розвитку і знаходить у різних 
історичних періодах схожі за своєю сутністю події, викликані подібними 
чинниками. У цьому реалізується історизм його мислення, який має бути відділений 
від об’єктивного факту звернення до історичної тематики, адже історизм передбачає 
розуміння історичної мінливості дійсності, особливостей розвитку суспільного 
порядку та першопричин соціальних змін.  

Усі знакові для ранньої творчості Р. Сауті поеми на історичні сюжети написані 
поспіхом, що вилилося в певну художню незрілість текстів, особливо їхньої 
образної структури. Уже від часів перших літературних спроб поет позиціонував 
себе як захисник прав і свобод жінок, і після публікації вірша «Тріумф жінки» 
(1793), присвяченого знаменитій поборниці прав жінок М. Волстонкрафт, Р. Сауті 
все життя привертав увагу читацької аудиторії до цієї проблеми. Він рішуче 
виступав проти работоргівлі в циклі із шести сонетів «Вірші щодо работоргівлі» 
(1794), у гімні «Генію Африки» (1795), баладі «Моряк, що займався работоргівлею» 
(1798). Він написав поему про гучну поразку рідної Англії в Столітній війні й 
поставив під сумнів одну з найславетніших сторінок історії Англії в 
«Бленгеймському бої» (1798). Р. Сауті також не боявся сміливо заявити про 
претензії Британської корони на відкриття Нового світу в поемі «Медок». Після  її 
видання у США його було звинувачено в «спробі принизити честь Америки й 
репутацію Колумба», адже поет запропонував образ якогось вельського принца 
Медока як першовідкривача Нового світу. Крім того, Р. Сауті у своїх творах розкрив 
жахливе становище дітей із нижчих верств населення в сучасну йому епоху. У той 
час, як В. Вордсворт проявляв обачність, а С. Т. Колрідж був зайнятий власними 
проблемами, Р. Сауті зайняв вкрай різку та радикальну позицію. 

З перших літературних спроб художній історизм проявляється як ключовий 
аспект у поетичній спадщині Р. Сауті. Проте в ранній творчості це ще не 
романтичний історизм, адже на початку творчого шляху митець вважав історію 
лише невичерпним джерелом прикладів гірких уроків, які людство не має права 
забувати. Наприклад, у «Жанні д’Арк» показова та повчальна історія-застереження 
для тих, чиї руки в крові, змальована Р. Сауті на прикладі образів двох хоробрих 
англійських королів-завойовників – Річарда Левове Серце та Генріха V, які в різні 
часи були улюбленцями власного народу й викликали ненависть у французів. 
Передчасна смерть Ричарда Левове Серце, як і згодом раптова смерть Генріха V, 
схожі на покарання Провидіння за руки, скривавлені кров’ю невинних людей. Поет 
описав зустріч Генріха V й нікому не відомого відлюдника, який пророкував 
монарху кару небесну в разі продовження ним військової кампанії. Цей уривок поет 
додатково виділив ще й приміткою, у якій подав детальний переказ тих самих подій, 
але тепер вже з історичного джерела. У ньому, порівняно з поетичним текстом 
Р. Сауті, яскравіше звучить застереження відлюдника й причини, через які монарх 
відмовився йому вірити. 
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Сюжетна лінія поем раннього періоду переважно розгортається в прямій 
відповідності з хронологією описуваних історичних подій у минулому, з 
максимальним збереженням фактів та найменших історичних подробиць у 
поетичному тексті. І у «Воті Тайлері», і в «Жанні Д’Арк» історичні реалії та 
тогочасні обставини життя людей не постають лише як маркери або атрибути 
окремо взятого часового проміжку, а потрактовуються як рушійні сили історичних 
процесів. Тому, наприклад, страшна гроза біля стін Нового Орлеану, в якій Едвард 
Ш побачив гнів Всевишнього, стала поштовхом до підписання ним мирної угоди з 
французами. Описи використання в битвах із французами високоефективного 
вельського лука не випадкові, адже за допомогою  цієї зброї англійцям вдалося 
виграти дві надважливі битви у Столітній війні. В ранній творчості Р. Сауті 
життєподібність стає основним прийомом художньої умовності. Документальність 
поетичного тексту наближує твори Р. Сауті на історичну тематику до найкращих 
зразків історичної прози.  

У цьому контексті важливо, що В. Скотт глибинно та правдиво передавав риси 
цілої епохи або окремо взятого проміжку часу, розкриваючи образ героя, який не 
мав історичного прототипу. Зовсім по-іншому до цього підходив Р. Сауті. Образи, 
які мали реальних історичних прототипів, превалюють у його творчості. Вони теж, 
як і у В. Скотта, цілком і повністю створені уявою поета, але завжди максимально 
вивірені за історичними документами. У ґрунтовних й розлогих коментарях до поем 
Р. Сауті деталізував, з яких саме джерел і чому було взято певну інформацію про 
історичні реалії або особливості іншої культури. Ці коментарі часто становлять 
половину й більше від загального обсягу твору. Так поезія стає для Р. Сауті тим 
підґрунтям і основою для проби пера на історичному матеріалі, що згодом зумовить 
перехід поета від романтизму в поезії до реалізму в прозі й зробить його одним із 
найавторитетніших і донині авторів історичних хронік та біографій. 

У підрозділі 3.2. «Транснаціональний характер творчості Р. Сауті» 
продемонстровано, що характерною відмінною рисою раннього романтизму Р. Сауті 
стала притаманна його творам розімкнутість кордонів, надзвичайна й незвичайна 
тоді широта в описах. Згодом найбільш яскраво ця сама риса знайде своє втілення у 
творчості Дж. Г. Байрона, ставши вершинним досягненням зрілого романтизму. У 
цій частині дослідження ми використовуємо термінологію, запропоновану 
К. Герстенбергером та П. Гермінгхаузом і оперуємо понятям «транснаціональний 
автор», що влучно характеризує індивідуально-авторську манеру Р. Сауті, адже його 
твори охоплюють досвід багатьох культур та мають широку палітру мульти-
культурних образів. Часто подорож у просторі та часі Р. Сауті зреалізована через  
художній прийом порівняння. При цьому порівняння можуть бути як з людиною, 
наприклад, Олександром Македонським, пророком Мохамедом, Алі ібн Абу 
Талібом, Турнусом, королем Сарци Родомонтом, святим Хедерлесом і т.ін., так і  з 
топонімами, серед яких річка Оксус, територія Бактрії, міста Бедер, Ухуд, Хайбар 
тощо. 

Географія у творах Р. Сауті розширена й завдяки створенню образів, у яких є 
реальні історичні прототипи з різних країн світу. Мігель Сервантес і Корнеліус 
Агріппа, Марк Порцій Катон і Філіп Сідні, гречанка Сафо й останній цар Трої Пріам 
та багато інших монарших осіб усіх часів і народів співіснують на сторінках творів 
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Р. Сауті. Наприклад, лише в «Жанні д’Арк» образи дофіна Карла, Жака Дюнуа 
Орлеанського (названого також Бастардом), Рішмона, Клермона, Ксентрайя, 
англійського короля Генріха V, Тальбота, Фастолфа, Солсберрі й багатьох інших 
історичних постатей того часу повно і яскраво розкрито в порівнянні з біблійними 
персонажами й численними святими, шанованими представниками різноманітних 
віросповідань, героями міфів Давньої Греції та Давнього Риму, царями, 
полководцями, а також персонажами з лицарських романів. 

Агіографічні мотиви дозволили поету розширити горизонти художнього світу 
як далеко на Схід, так і в бік континентальної Європи. Житія святих та 
середньовічні міраклі стали претекстом багатьох віршованих творів Р. Сауті. При 
цьому активне власне несприйняття католицизму не заважало Р. Сауті звертатись до 
образів численних католицьких святих, серед яких св. Еньян, св. Агнеса, св. Ісідро, 
св. Ромуальд, св. Полікарп Смирнський та ін. 

Отже, вже в ранній творчості за допомогою художнього прийому порівняння, 
а не в так званих «східних поемах», Р. Сауті вперше виходить далеко за межі рідної 
Англії і звертається до реалій багатьох культур, творчо переосмислюючи культурно-
історичний досвід різних країн світу. 

У підрозділі 3.3. «Естетика класицизму у творах поета» ми звертаємося до 
рис естетики попередньої щодо романтизму епохи, характерних для раннього 
періоду творчості Р. Сауті. Феномен наявності в будь-якому періоді розвитку 
мистецтва та літератури елементів попередньої епохи чи епох (residual), рис 
домінантної культури (dominant) і тієї, що тільки-но зароджується (emergent), 
успішно пояснив Р. Вільямс («Проблеми в матеріалізмі і культурі»), чия триєдина 
концепція культури (residual-dominant-emergent) і до сьогодні не втратила своєї 
актуальності й надзвичайної популярності.  

Проведене дослідження дозволяє говорити про те, що в ранній творчості 
Р. Сауті ще відчутний сильний вплив естетики класицизму. Це особливо проступає в 
дидактичності його поезій, уславленні розуму і науки як рушійних сил прогресу, 
численних зверненнях до скарбниці образів античності(Фаона, Фаетона, Немезіди, 
Феба, Геї, Антея, Партенопея, Деяніри, Геракла, Несса, Меркурія), які надавали 
багатий матеріал для індивідуально-авторських порівнянь. Повчальні історії з життя 
Річарда Левове Серце, Едварда Ш, Чорного Принца, Річарда II, Генріха V, Генріха 
VI, ватажків протиборчих таборів  за часів Карла I Джона Хемпдена й Люціуса Кері, 
лорда Фолкленда та ін. були творчо переосмислені поетом як яскраві приклади 
чеснот, жорстокості або безглуздя.  

Позиціонування науки як найбільш об’єктивного способу осягнення дійсності 
ніколи не втрачало своєї надважливості й актуальності для Р. Сауті, і це дещо 
суперечить романтичній естетиці. З іншого боку, науковий і літературний дискурси 
в епоху романтизму були нерозривно пов’язані. У добу романтизму з’явилися 
численні революційні наукові відкриття, було акцентовано цілу низку аспектів 
психіки людини, зокрема підсвідомого, унаслідок чого оприявнюються зв’язки між 
літературним і науковими дискурсами. Ліричний герой Р. Сауті вміло оперує 
науковими фактами, що якнайкраще підкреслюють авторський задум у художньому 
творі. Наприклад, зацікавленість викликає вигадане ліричним героєм Р. Сауті 
завдання для бога Меркурія (Mercury), яке полягало в тому, що йому слід виділяти 
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слину до тих пір, поки небо не проллється дощем. Гра слів полягає в тому, що для 
такої рясної слинотечі (у Р. Сауті – to salivate the sky) необхідна ртуть, англійською 
також «mercury», яку здавна лікарі використовували для того, щоб через слину й піт 
з організму виводити збудників різних захворювань. Тому не випадково цю 
особливість лікування ртуттю зображено в каламбурах, як-от: «Ніч з Венерою – 
життя з Меркурієм», а також в одному зі словникових значень виразу «викликати 
слинотечу», яка  спричинена ртуттю. У вірші «Холодні роздуми на прогулянці 
всередині літа» (1799) йдеться про спеку, здатну перетворити платину на 
консистенцію ртуті. Гіпербола виходить вдалою і підкреслює надзвичайно високу 
температуру повітря, адже платина, що мала б легко розплавитися того дня під 
промінями сонця, насправді плавиться при температурі більш ніж 1700˚С і є одним 
із найбільш тугоплавких металів. 

Як і для представників епохи класицизму, для Р. Сауті мистецтво було 
другорядним порівняно з природою, оскільки природу він теж розумів як мистецтво 
Всевишнього. Ліричний герой неодноразово підкреслює мудрість Бога, який 
влаштував усе в природі правильно й логічно. Яскраво виражений моралізм 
переважної більшості творів Р. Сауті  ріднить його літературну спадщину з 
естетикою епохи класицизму. Дороговказом для Р. Сауті в цьому аспекті слугувала 
творчість англійського класициста Ісаака Воттса (Isaac Watts), твори якого Р. Сауті 
добре знав і цінував. Р. Сауті написав розлогу, велику за обсягом передмову до 
книги цього знаменитого автора релігійних гімнів і моралістичних віршів для дітей, 
схвально відгукувався про окремі твори Воттса («Дакійську битву»), а велика 
кількість дидактичних віршів Р. Сауті з його ранньої творчості навіяні творами 
цього автора. При цьому окремі з них, зокрема «Зайнята бджілка», полемічні щодо 
віршів Воттса. Не випадкове, на нашу думку, те, що Л. Керолл у казці «Аліса у 
Дивокраї» на одній сторінці пародіює повчальні вірші саме Сауті й Воттса, 
визнаючи їх тими авторами, які страшенно набридли дітям своїми повчаннями. 

У пейзажних замальовках того періоду творчості Р. Сауті ще превалюють 
«горизонталі», типові для класичного ландшафту, та буколічні, залиті сонцем 
картини природи. У поезіях Р. Сауті створені гімни Сонцю, задля чого поет часто 
використовує вираз orb of day (денна зірка / світило дня), обов’язково вказує на 
повільний, неквапливий характер сходу й заходу сонця, акцентує велич цього 
небесного світила. За аналогією з’являються  й опоетизовані описи Місяця (the orb 
of night). Романтичний топос у класичному розумінні присутній переважно в 
баладах 1796-1798 рр. і ще декількох віршах, але він недомінантний. 

При аналізі романтичної картини світу в ранній творчості Р. Сауті було б 
хибно вважати готичні елементи її найхарактернішою ознакою. Готичні мотиви у 
творчості митця передусім асоціюються з його «страшними» баладами. Поза всяким 
сумнівом Р. Сауті пережив захоплення містикою й речами потойбічними, що чітко 
простежується і на матеріалі його листування. Проте не можна стверджувати, що 
поет усім серцем прийняв «відьом і труни», адже в цих творах Р. Сауті темні сили 
ніколи не тріумфують над силами добра, у поезіях завжди стверджується верховна 
влада Бога, а вибір художніх засобів для опису природи, внутрішніх переживань 
героїв спільний для всієї поетичної творчості Сауті, що свідчить про єдність 
авторського мислення. Тому не випадково, що Р. Сауті згодом переосмислив 
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художню цінність окремих своїх балад і врешті-решт втратив цікавість до подібних 
історій.  

Поетикально Р. Сауті теж ще не повністю відокремився від традиції 
класицизму. Він намагався уникати тристопних розмірів і наполягав на 
використанні двостопних, поширених у творах класицистів. На його думку, будь-
який ямб з успіхом можна замінити на анапест. У багатьох творах Р. Сауті ще 
зберігалася єдність часу, місця та дії, молодого поета приваблювали «високі жанри» 
епохи класицизму, які він часто пародіював. Наприклад, «Ода свині» не є одою в 
класичному її розумінні. Те ж саме можна сказати не тільки про оди, а й про елегії, 
еклоги, присвяти, сонети тощо. Поетові цікаво змішувати риси, притаманні різним 
жанрам літератури, що певною мірою укладається в концепцію позажанрової 
сутності поезії романтизму, що широко представлена в науковій літературі. 

У підрозділі 3.4. «Творча взаємодія представників «Озерної школи» 
зазначається, що характерною особливістю становлення романтичної естетики у 
творчості Р. Сауті є тісна творча взаємодія між лейкістами, що згодом постало як 
благодатний ґрунт для звинувачень Р. Сауті в плагіаті. Ярлик плагіатора й поета 
другого ряду щодо Р. Сауті сподобався багатьом літературним критикам, історикам 
літератури й дослідникам англійського романтизму, які рідко сприймали його як 
самодостатнього митця. Проти практики різного роду порівнянь свого часу 
повставав і сам Р. Сауті, для чого достатньо згадати його коментар до рефрену “And 
away! Away! Away!” в «Талабі», де поет досить різко пояснює, що не відмовиться від 
будь-якої форми вираження, яка точно відповідає описуваному предмету  лише 
тому, що до нього це зробив Бюргер, а подібність його «Старої з Берклі» й «Ленори» 
полягає в тому, що обидві належать до жанру балади і в обох присутній кінь.  

Ці слова поета справедливі, адже без достатніх на те підстав видавати 
оригінальний твір Р. Сауті за перероблену версію чужої поезії, дійсно, неприйнятно. 
У жодному разі нами не заперечується необхідність появи досліджень у галузі 
компаративістики, де було б виявлено особливості інтертекстуальної взаємодії між 
англійськими поетами-романтиками різних поколінь, суто поетами-лейкістами і т. 
ін. Ідеться лише про неприпустимі практики уподібнення повних текстів творів 
Р. Сауті вже написаним віршам, баладам і поемам інших авторів, унаслідок чого 
значний пласт поезії Р. Сауті отримав статус «адаптації», як це сталося, наприклад, у 
статті М. Якобус «Що Сауті винен “Ліричним баладам”». Дослідниця перерахувала 
велику кількість творів Р. Сауті, написаних, на її думку, на основі поетичної збірки 
«Ліричні балади». Ця наукова праця, не перша і не єдина у своєму роді, фактично 
перекреслює дворічний період творчості Р. Сауті. Згодом деякі інші вчені, як, 
наприклад, К. Сміт, почали шукати «прямі відповідності» не лише в «Ліричних 
баладах», а й поза ними, дещо доповнивши результати, отримані М. Якобус. Попри 
те, що К. Сміт фіксував факт безперервної творчої взаємодії між усіма трьома 
членами тріумвірату й акцентував увагу на факті, що автори «Ліричних балад» теж 
багато взяли для свого збірника з більш ранніх творів Р. Сауті, в статті «Роберт 
Сауті й поява «Ліричних балад» нібито запозичені Р. Сауті твори К. Сміт подає вже 
окремим довгим списком.  



 20 

У дисертації на основі зіставлення поезій Сауті, Вордсворта і Колріджа, 
дослідження поетикальних особливостей цих творів зроблено висновки, що 
стверджувати про плагіат з боку Сауті немає підстав. 

Розділ 4 − «Становлення романтичної естетики як превалюючої системи у 
творах Р. Сауті» − складається із чотирьох підрозділів. У підрозділі 4.1. «Влада 
суверена» піддано сумніву розповсюджену в працях про англійський романтизм тезу 
про те, що історії окремих монархів і монархій традиційно знаходилися поза 
площиною творчого пошуку Р. Сауті аж до моменту його вступу на посаду Поета- 
лауреата, коли він нібито зрадив власним ідеалам юності. Загальний підсумок у 
наукових роботах зводився до того, що оди королю Георгу III й численні посвяти з 
нагоди важливих подій при дворі Р. Сауті писав суто через службовий обов’язок, і 
шукати художню цінність у таких творах не варто. Однак під час детального 
розгляду виявляється, що вже з моменту перших літературних спроб роздуми 
Р. Сауті не тільки про англійських монархів, а й про монархів світу незмінно 
знаходили відображення в його творчості.  

При цьому зі всією очевидністю проступає зверхність тверджень молодого 
Сауті про події, що мали місце після революції у Франції. На цей факт традиційно 
не звертали уваги, переоцінюючи радикалізм поета на ранньому етапі його 
творчості. З одного боку, існують дані про те, що коли Р. Сауті почув про смерть 
М. Робесп’єра, то сказав, що краще б замість цієї жахливої новини почув про смерть  
власного батька, хоча на той момент його батько уже помер. Інші ж документальні 
джерела несподівано відкривають важливий для дослідника й революційний за 
сутністю факт, що поет міг також висловитися про падіння М. Робесп’єра 
легковажно й весело ( див. лист до м-ра Ч. Вінна від 3/9 вересня (точну дату не 
встановлено – Л. К.) 1794 р.) У той час Р. Сауті ще не сформувався як поет із 
власним стилем, тому нерідко наслідував Дж. Мільтона та В. Шекспіра.  

Часто поет звертався до прадавніх часів, адже його цікавила рання історія 
людства, так зване «дитинство» цивілізації, інформацію про яку він знаходив 
насамперед у Біблії. Так, у його поетичній творчості з’являються образи царя Кіра, 
першого монарха держави Ахеменідів та засновника династії давньоперських царів, 
могутнього Дарія I, Артаксеркса I («Тріумф жінки»), царя Юдеї на ім’я Седекія, з 
яким за його власні провини та за невтішні для вавилонян наслідки царювання 
попередників Седекії Йоханана, Іоакима, Ієхонії жорстоко розправився могутній 
правитель Вавилону Навуходоносор II («Руйнування Єрусалима»). У поетичних 
текстах Р. Сауті яскраво проступають тираноборчі мотиви, що реалізуються 
переважно на історичному матеріалі. Подібно до риторики в дослідженнях М. Фуко, 
Р. Сауті часто розкривав характер короля не в тому унікальному положенні вище 
підданих, у якому монарх діяв подібно до Христа та був посередником між Богом та 
людьми. Як і М. Фуко, Р. Сауті ще в XIX столітті аналізував владу короля над самим 
собою, так звану суб-владу. Як і М. Фуко, його цікавив хворий король, поранений 
король, нещасний король, божевільний король, король, який не контролює власні 
пристрасті, розпусний король. Р. Сауті створив кілька яскравих образів монархів, 
які, здійснюючи владу над людьми та маючи відповідальність за керування іншими, 
не могли оволодіти собою.  
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Створені поетом образи шведського короля Карла XII («Полтавська 
битва»(1798)), французького короля Карла IX, сина Катерини Медичі 
(«Варфоломіївська ніч» (1798)), Наполеона Бонапарта або «імператора Напа», як 
його назвав Р. Сауті («Марш на Москву» (1813)), Марії Арагонської «Хрестини у 
королеви Марії» (1829) розкривають множинність та складність владних відносин, 
коли могутній монарх або правитель безсилий перед проявами власної жорстокості, 
пихи, підлості тощо. Багато творів Р. Сауті об’єднує образ монарха, розкритий з 
точки зору ставлення правителя з необмеженою владою до жінки. Могутній 
перський цар Дарій I і красуня Апама («Тріумф жінки»(1798)), король франків, а 
потім й імператор Карл Великий і його коханка-німкеня Агата («Король 
Шарлемань» (1802)), красуня-аристократка Розамунда Кліффорд і англійський 
король Генріх II (« Розамунда і Генріх II» та «Розамунда Кліффорд Генріху II. Після 
того, як вона постриглася в черниці»), король Леону Раміро II та його дружина 
королева Алдонза («Король Раміро» (1802)) та ін. І тим достойнішою людиною на 
сторінках творів Р. Сауті постає той монарх, хто з великою повагою та любов’ю 
ставиться до жінки. Загалом же, користуючись класифікацією типів влади Френча-
Рейвена, можна говорити про те, що репресивний тип влади цікавить поета 
найбільше і більше за все  його жахає влада абсолютна.  

Р. Сауті в Наполеоні, як і в багатьох інших монархах, серед яких англійці 
Річард Левове Серце, Генріх V, французький король Карл IX, шведський король 
Карл XII та ін., цікавила відповідь на запитання, що ж відчував монарх у критичний, 
переломний для нього момент. Тому в низці творів присутня «зупинка» миті, щоб 
дізнатися й розглянути найменші порухи душі вінценосної особи. Часто 
повторюваний імператив «Іди, іди» не дає забути про неминучість майбутньої 
зустрічі можновладної людини з Богом та відповіді перед ним за всі скоєні злочини. 
При цьому влада референтна та експертна, влада, заснована на винагороді, теж 
знаходили своє художнє відображення в поетичних творах Р.Сауті (Дарій I, король 
Шарлемань, Наполеон Бонапарт). 

У підрозділі 4.2. «Образ монарха і національний колорит поезії Р. Сауті» 
продемонстровано національні основи творчості Сауті, адже принципи народності 
та історизму в естетиці романтизму були тісно пов’язані та взаємозумовлені. 
Унаслідок зацікавленості творчим генієм власного народу, який Т. Бланнінг назвав 
«лінгвістичним патріотизмом», національна риторика в Англії знайшла своє 
вираження в різних творах представників епохи романтизму й у самій англійській 
мові, яку поети-романтики допомогли значно реформувати і спростити.  

Патріотичність Р. Сауті, його залюбленість в історію й історію власного 
народу зокрема, яскраво проявляється в поетичних творах. Наприклад, у восьмій 
частині «Суверени» з «Видіння суду» не у порядку перебування на престолі, а 
відповідно до авторського художнього задуму вшановано короля Карла I з династії 
Стюартів, королеву Єлизавету I і її брата, юного короля Едварда VI з династії 
Тюдорів, «Чорного Принца» і його батька, короля Едварда III, героїчного короля 
Річарда I Левове Серце, який був грозою для мусульманського світу, саксонських 
королів і особливо Альфреда Великого, сучасну поетові георгіанську Англію. 

При цьому помилково  вважають, що Р. Сауті був улесливим Поетом- 
лауреатом, та звинувачують його в історично невиправданій характеристиці королів 
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Георга III й Георга IV. Поблажливе ставлення Сауті до правлячого короля Георга III 
та оди на честь Його Величності ніяк не вказують на лицемірство поета, який у 
творах гнівно викривав десятки інших монархів. На наш погляд, цей феномен 
пояснюється тим, що король був ментально нездоровий і мав офіційно призначеного 
принца-регента, який допомагав йому керувати державою. Серед народу знову 
піднімалося невдоволення божевільним королем так само, як це було напередодні 
Війни Червоної та Білої Троянд. Проте Р. Сауті прекрасно усвідомлював той факт, 
що аристократія майже знищила себе у тій війні, а країна була на межі економічного 
краху. Тому поет вірив у необхідність і доцільність збереження існуючого ладу, 
наголошуючи, що правління цього помазаника Божого має завершитися 
еволюційним, а не революційним шляхом. «Він – хвора людина, я все йому 
пробачаю», – так можна сформулювати ставлення поета до правлячого монарха.  

Різкі та критичні характеристики королів рідної поетові Англії можна 
пояснити так званим «культурним дискомфортом», що його Л. Монроз розкрив на 
прикладі С. Формана – астролога королеви Єлизавети I, який не сприймав 
незаміжню, бездітну, зухвалу та свавільну жінку на троні. Такий «культурний 
дискомфорт» у Р. Сауті був по відношенню до багатьох королів, що наклало 
відбиток на його творчість. Наприклад, ліричний герой Р. Сауті гнівно звинувачує 
Генріха VIII у смертях Фішера й Мура, у тому злі, яке цей монарх заподіяв своїй 
першій дружині Катерині Арагонській, анулювавши шлюб із нею, в стратах другої 
та п’ятої його дружин. Не можна назвати компліментарними і характеристики 
жорстокого загарбника Вільгельма Завойовника («Пам’ятнику в Нью Форест» 
(1796)), жадібного та беспринципового короля Іоанна Безземельного (Епітафія 
Королю Іоанну), ментально нездорового Генріха VI («Заупокійна пісня за 
принцесою Шарлоттою Вельською»). Але завжди  подібні образи вирізнялися не 
лише численними негативними рисами, але і окремими позитивами. І навіть коли 
англійський монарх мав беззаперечну популярність у власних підданих, у 
художньому творі Р. Сауті рідко з’являвся однозначно позитивний образ. 
Наприклад, обожнюваний англійцями Генріх V зображений у творі хоробрим 
воїном (Skilful as brave; In battle bold, // Savage in conquest, their victorious king // 
Swept like the desolating tempest round; безжальним завойовником (I stood and 
mark’d the miserable outcasts, // And every moment thought that Henry’s heart, // Hard as 
it was, must feel); схильним до чужого маніпулятивного впливу монархом 
(<…>on that foul priest,that bad blood-guilty man, // Who, trembling for the church’s ill-
got wealth, // Bade Henry look on France, ere he had drawn // The desolating sword, and 
sent him forth // To slaughter! ); людиною, на яку не кожен хотів бути схожим 
(Henry of Azincour, this conqueror-king, // Go to his grave. <…>/I thought what he had 
been on earth who now // Was gone to his account, and blest my God // I was not such as 
he!). 

Р. Сауті розумів, що об'єктивної історії не існує, і тому для багатьох його 
творів характерна поліваріантність істини, коли одне й те саме явище описується з 
різних точок зору. Часто поет різнобічно розкриває образи монархів через взаємодію 
з їхніми політичними опонентами. Подібно до того, як у «Полтавській битві» (1798) 
образ шведського короля Карла XII  значною мірою схарактеризовано за допомогою 
описів дій монарха щодо І. Паткуля, так само розкрито лють та жорстокість 
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англійського короля Едварда I щодо шотландського ватажка протестів В. Воллеса 
(«Смерть Воллеса» (1798)). Деталізоване у творчості Р. Сауті протистояння судді 
Джеффріса, фаворита Якова II та непокірних англійців («Пам’ятнику в Таунтоні» 
(1798)). Короля з династії Стюартів Якова II у творі зневажливо названо «that king» 
(той король), за аналогією до виразу «that judge» (той суддя), вжитого щодо його 
фаворита, чиї криваві злочини народ запам’ятав як «криваві ассізи» (Bloody Assize). 
Одну з посвят Р. Сауті присвятив Генрі Мартену, якого прозвали «царевбивцею» 
(regicide) за активну участь у винесенні смертного вироку королю з династії 
Стюартів Карлу I, проти якого він особисто складав повний фальсифікацій 
компромат і звинуватив монарха на суді. 

Типові для поезії Р. Сауті численні імпліцитні характеристики монархів. 
Наприклад, поет схарактеризував Карла I з династії Стюартів, лише зазначивши, що 
ім’я цього вбитого монарха викликає повагу, а тіло його навіть через 150 років 
залишилося нетлінним (There, thrice fifty years it lay, // Exempt from natural decay). У 
«Руйнуванні Єрусалиму» згадується монарх, який дістав страшне покарання від 
вавилонського царя Навуходоносора II. Ім’я цього правителя не названо, а лише 
зазначено, що кара його була не страшніша за його власні гріхи. Так схематично, але 
глибоко по суті розкрито образ грішного царя Седекії, синів котрого засліпили і 
стратили на очах у батька, а потім засліпили і самого Седекію та тримали в кайданах 
у вавилонському полоні до самої його смерті. Вирази «Сокира, що поклала край 
пихатості Норфолків» або «сокира, яка часто бувала закривавленою», вжиті для  
опису історії англійського короля Генріха VIII, викликають асоціацію зі стратами 
Анни Болейн, другої дружини монарха, яка подарувала йому доньку Єлизавету, 
згодом королеву Єлизавету I, та п’ятої його дружини, юної Кетрін Ховард, яка була 
кузиною Анни Болейн і теж походила з благородного сімейства Норфолків.  

Більшість характеристик, наданих монаршим особам у поетичних текстах 
Р. Сауті, влучні і лапідарні. У «Заупокійній пісні за принцесою Шарлоттою 
Вельською» Генріх VIII коротко схарактеризований як «ненависний Генріх», Анна 
Болейн та її донька Єлизавета, у майбутньому Єлизавета I,  –   як «фатальна дочка, 
фатальна мати». Якщо говорити про позитивну оцінку окремих монарших персон, 
то вона зреалізована в одах. Піднесені, ідеалізовані оцінки принца-регента 
Великобританії, імператора Російської імперії й короля Прусії, що в 1814 р. 
виступили союзниками єдиним фронтом, або ж посмертну хвалу дружині Георга III 
королеві Шарлотті знаходимо у відповідних одах на їхню честь («Ода Його 
Імператорській Величності, Олександру Першому, Імператору Всея Русі»; «Ода 
Його Королівській Високості принцу-регенту Сполученого Королівства Великої 
Британії та Північної Ірландії»; «Пісня Його Величності, Фредеріку Вільяму 
Четвертому, королю Прусії»; «Ода на смерть королеви Шарлотти»). 

Однак не лише галерея образів монархів рідної поетові Англії надає його 
поетичним текстам яскравого англійського колориту. Р. Сауті захоплювався 
народними баладами, звідки брав багату образність. Поєднання оповідного, 
ліричного й драматичного елементів споріднює англійські й шотландські народні 
балади з творами Р. Сауті. Крім того, використання митцем баладної строфи, 
виключна благозвучність його поетичного тексту, що часто досягається за рахунок 
внутрішньої рими, яскрава образність і динамічність сюжету ставлять балади 
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Р. Сауті в один ряд із найкращими зразками англійської та шотландської народної 
поезії.  

До додаткових засобів створення національного колориту слід також віднести 
реалії життя англійців різних епох, які поділяються на декілька груп і охоплюють 
змалювання флори, фауни, свят, звичаїв, народних забав, властивих англійцям. У 
якості прикладу можна навести описане у «Воті Тайлері» «травневе дерево» – стовп, 
прикрашений стрічками, навколо якого було прийнято танцювати у свято 1 травня. 
Згадуються також популярні в народі забава під назвою “barley-brake” (в сучасному 
написанні – “barley-break”− Л. К.), танок Морріс (Morris dance), вибори «травневої 
королеви» (Mayday Queen) та ін.  

Отже, образи королів, розкриті в контексті ключових подій національної 
історії, художнє переосмислення окремих епізодів їхнього правління надає поезії 
Р. Сауті яскравого національного колориту. Р. Сауті влучно й відверто викривав 
вади та злочини багатьох правителів світу. Цю традицію він згодом продовжив і в 
прозі, часто вдаючись до вкрай неполіткоректних описів монархів. Так реалізувався 
оригінальний авторський задум Р. Сауті стосовно того, що його поезія має бути 
лише підготовчим етапом до написання історичної прози, на що в науковій спільноті 
традиційно не звертали уваги. Отже, створені в науковій літературі штампи про 
Сауті-лауреата не дають об’єктивної характеристики ані особистості самого автора, 
ані проблематиці та художній цінності його літературної спадщини.  

У підрозділі 4.3. «Сауті й Шекспір» йдеться про зацікавленість Р. Сауті 
творчістю В. Шекспіра, адже представники європейського романтизму відродили 
інтерес до літературної спадщини Великого Барда і відкрили її світовій читацькій 
аудиторії. Під впливом творів Шекспіра в епоху романтизму змінювалися усталені 
канони європейського театрального мистецтва, а митці XIX століття в багатьох 
аспектах намагалися наслідувати Барда Ейвона. У біографіях Р. Сауті, написаних 
Е. Доуденом, М. Сторі, Е. Бернхардт-Кабішем, згадується той факт, що вже у 
восьмирічному віці Р. Сауті із захопленням читав Шекспіра. Та навіть попри 
існування монографії Дж. Бейта «Шекспір і англійські романтики» поезія Сауті в 
даному аспекті не вивчалася. Разом із тим С. Т. Колрідж, якого й дотепер вважають 
автором авторитетних праць про В. Шекспіра, зазначав, що саме Р. Сауті буде 
відомий нащадкам як «правнук Шекспіра».  

У «Видінні суду» Р. Сауті визнав  захоплення Великим Бардом, написавши 
про те, що Шекспір у серцях людей збудував собі імперію, яку не зруйнує час, і 
навіть частину цієї імперії ніколи й ніхто собі не присвоїть. Подібно до В. Шекспіра 
Сауті створив гігантську за обсягом галерею монархів. Він так само вільно 
подорожував у часі та просторі і саме в минулому шукав відповіді на найболючіші 
та найактуальніші питання своєї доби, зображуючи життя представників усіх верств 
населення. Поет писав майже про всіх англійських королів, згаданих В. Шекспіром, 
проте завжди йшов виключно своїм шляхом, а створені ним образи монархів часто 
доповнюють, але не повторюють шекспірівські. Наприклад, на момент написання 
«Вота Тайлера» Р. Сауті п’єса В. Шекспіра «Річард II» була в англійській літературі 
єдиним масово відомим твором для сцени, у якому детально розкрито образ 
англійського короля Річарда II, відомого світу завдяки тому, що він вигадав носову 
хустинку й написав першу в Англії кулінарну книгу. Хоча ім’я монарха винесено в 
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заголовок п’єси, В. Шекспір фокусувався на долі цілої держави під час правління 
Річарда II, а не на особистості короля як такій, хоча у творі докладно перелічено все, 
чим Річард завинив перед нацією. Непомірно висока сума податків, розтрата 
державного майна й нанесення шкоди національній власності, привласнення маєтків 
аристократів, що потрапили в немилість до корони, надання влади своїм фаворитам, 
махінації із землями та протистояння з кузеном Генрі Херіфордом (Болінгброком) 
склали досить довгий список його злочинів. Шекспір не включив до тексту твору 
факт ув’язнення дядька короля і батька Генрі Херіфорда, Джона Гонта, унаслідок 
чого той згодом і помер. Однак навіть і без цієї подробиці він зумів розкрити 
ницість монарха, який бажав смерті свого родича, аби незаконно заволодіти його 
власністю. За висловом В. Шекспіра, Річард, «як пелікан», харчувався кров’ю своїх 
родичів, адже молодий король не пошкодував іще одного свого дядька, герцога 
Глостерського. Річард не збирався ані забувати розправу парламенту над його 
фаворитами, ані пробачати ініціаторів. У «Річарді II» велику увагу приділено 
розмовам Джона Гонта й герцогині-вдови, яка просить помсти за свого чоловіка. 
Старий Ланкастер звинувачує Річарда в тому, що він згубив синів Едварда III. 

Р. Сауті також розкрив нетерпимість і безглуздість у характері цієї людини, 
але дещо інакше. У творі розкрито, що в Річарда, як і в його діда, був чудовий 
королівський двір, і він теж дорого обходився нації. Поет підкреслив, що хоч 
Річард і не прославляв свою країну у військових баталіях, як це робили його дід і 
батько, однак хоробрості йому теж не бракувало. Р. Сауті визнає в монарха 
наявність твердості духу та зауважує принагідно, що саме страх надавав йому 
сміливості. 

У другому й третьому акті «Падіння Робесп’єра» Р. Сауті багаторазово 
звертається до «Юлія Цезаря» В. Шекспіра. При цьому слід зазначити, що Цезар і 
Брут, нехай і один раз, але все-таки спочатку згадані в цій трагедії в першому акті, 
написаному С. Т. Колріджем. Отже, алюзія на героїв трагедії Шекспіра могла бути 
спочатку творчою знахідкою С. Т. Колріджа. Можливо, також, що знакові імена 
Цезаря й Брута були згадані в першому акті трагедії вже після ознайомлення 
С. Т. Колріджа зі змістом другого й третього актів, написаних Р. Сауті, з метою 
логічно об’єднати текст. Можна стверджувати лише те, що Р. Сауті набагато 
частіше, аніж С. Т. Колрідж, звертався до образів Цезаря й Брута для зображення 
Робесп’єра, зрадженого найближчим оточенням. При цьому рух сюжету у творі 
відбувається за допомогою зустрічей-зіткнень героїв і емоційно забарвлених 
діалогів, як і в «Юлії Цезарі» В. Шекспіра.  

Р. Сауті любив драматургію загалом і драматургію Шекспіра зокрема, а тому 
окремі образи з циклу його монодрам, наприклад, образ Лукреції, навіяні творчістю 
Шекспіра або полемічні щодо неї. Слова А. Блума про те, що Шекспір був першим 
філософом історії, який свідомо намагався зрозуміти спосіб мислення чоловіків і 
жінок, які жили в різні часи і у різних країнах, справедливі і щодо Р. Сауті, адже 
його поетичному тексту також властиві надзвичайна космополітичність та широта. 
Подібно до того, як у літературній спадщині Шекспіра представники різних націй 
знаходять реалії, близькі своїй культурі, що І. Мегела назвав «присвоєнням 
Шекспіра», так і тексти Р. Сауті інкорпорують великий пласт культурологічної 
інформації, що зрозумілий людям з різних країн світу.  
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Р. Сауті часто використовував шекспірівські сюжети і алюзії у поетичній 
творчості. Подібно до Великого Барда, він також створював нові слова, що входили 
до загального вжитку в англійській мові. Як і новатор-Шекспір свого часу, поет брав 
участь у реформуванні синтаксису англійської мови, щоб спростити його. Як і 
Шекспір, митець поєднував риси різних жанрів в одному творі. І це стосувалося не 
лише внутрішніх рис художнього твору, а інколи і самої його форми. Тому, 
наприклад, у поемі «Родерік. Останній з готів», подібно до п’єси, маємо 
деталізований перелік усіх дійових осіб. Таким чином, усі вище вказані особливості, 
взяті не окремо, а в сукупності, свідчать про те, що творчість В. Шекспіра вагома 
для Р. Сауті. 

У підрозділі 4.4. «Ідеалізований ліричний герой versus монарх-тиран» 
розглядається проблема ліричного героя. У творчості Р. Сауті ідеалізований 
ліричний герой з’являється як антипод жорстокому монарху-тирану і є фактично ще 
однією художньою формою ескапізму від гнітючих реалій дійсності. Традиційно 
романтичний стиль вирізняється яскраво вираженою оцінкою і риторикою, повним 
пануванням монологізму, адже у творі переважає авторська точка зору й авторська 
мова. Тому те, що переживає автор як біографічна особистість, у літературі 
романтизму набуває особливого сенсу. Отже, певні усталені уявлення про Р. Сауті 
як про особистість були екстрапольовані на його ліричного героя. Е. Доуден, 
Ж. Карналл, Е. Бернхардт-Кабиш, К. Сміт  вказували, що дитинство, яке залишалося 
для багатьох романтиків джерелом невичерпного натхнення, в Р. Сауті було 
безрадісним. Унаслідок цього з’явився висновок про те, що цей безрадісний погляд 
на життя кидає тінь практично на всі твори поета. Однак проведений у цьому 
дослідженні аналіз текстів подібні висновки не просто ніяк не об’єктивує, а 
доводить діаметрально протилежне.  

Уже в ранній творчості Р. Сауті виявляються ключові риси його ліричного 
героя. Насамперед це запеклий, непримиренний ворог можновладців і багатіїв. Він 
гнівно виступає проти рабства й работоргівлі, а в його захисті бідняків, старих, 
дітей, жінок, калік і знедолених найбільш яскраво простежуються тираноборчі 
мотиви. Темі нещастя жінки, у тому числі жінки шляхетної, їі стражданням, скруті 
жінок-вдів та знедолених дітей, поневірянням бідняків і жебраків присвячено так 
багато творів Р. Сауті, що слова «вдова», «сирота», «бідняки», «бідність» стають 
візитівкою поезії Р. Сауті вже на ранньому етапі його творчості. Опікуватися долею 
принижених, нужденних, покинутих та хворих людей ліричний герой Р. Сауті не 
перестав ніколи. Одним із найлютіших ворогів людини, особливо жінки, він сміливо 
називав бідність. 

У цьому ліричний герой Р. Сауті максимально схожий на ліричного героя 
С. Т. Колріджа в ранній період його творчості. Як і для ліричного героя 
С. Т. Колріджа, для ліричного героя Р. Сауті певною розрадою у світі, сповненому 
болю й несправедливості, стає зв’язок зі світом поезії. Так само, як і в Колріджа та 
Вордсворта, ідеальний світ, де панують дружба, любов, гармонія, можливий за 
умови тісного зв’язку людини з природою. Часто ліричний герой Р. Сауті говорить 
про те, що рід людський сам винен в усіх своїх нещастях, адже людина породжує 
зло, а біди наздоганяють людину тому, що втрачено життєво важливу єдність із 
природою («Гостинність» (1796)), «Печері, яка виходить на річку Ейвон» (1796)), 
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«Про Пейзаж Гаспара Пуссена» (1796)). У гімнах первозданній природі творчість 
Р. Сауті має певну спорідненість із поезією В. Вордсворта, що інколи проявляється 
навіть у лексиці, яку використовує Р. Сауті, змальовуючи незабруднену природу і 
єднання людини з нею. При цьому ліричний герой Р. Cауті проводить чітке 
розмежування між позитивною для людини самотністю й спілкуванням з природою, 
а також тим жалюгідним існуванням, коли людина живе без друзів.  

Ліричний герой Сауті людина глибоко релігійна, яка часто виконує роль 
християнського місіонера. Тому в праці стверджується, що не можна говорити про 
богохульство ліричного героя або окремих творів поета, як це іноді звучить у 
науковій літературі. Таке твердження з’явилося у зв’язку із тим, що в ранній 
творчості Р. Cауті захоплювався пантеїзмом. Негативне ставлення до богослужіння 
сформувалося в Р. Сауті ще з дитинства, тому не дивно, що в автобіографічній 
ліриці ліричний герой також відходить від усталених, канонічних форм 
віросповідання («Погляд у минуле» (1794)), «Вірші, написаному недільного ранку» 
(1793)). Ліричний герой зізнається, що не в церкву піде шукати спілкування з Богом, 
а знайде свою релігію в природі. За його твердженням, звук органа, красивий вівтар, 
містичне вбрання священика не торкається струн його душі так, як це буває при 
зустрічі з красою природи. Незважаючи на вищенаведені приклади й той факт, що 
замолоду Р. Сауті відхилив пропозицію стати священнослужителем, у поезіях він 
невпинно проповідував християнські цінності. У подальшій творчості Р. Сауті 
тональність щодо божественності природи поступово зміниться. На зміну пантеїзму, 
який згодом так охоче й щиро сприйме П. Б. Шеллі, у Р. Сауті з’являється 
розуміння, що природа найвеличніше творіння Бога. 

У процесі міркувань про природу речей та їхній взаємозв’язок ліричний герой 
Р. Сауті характеризується певною дидактичністю. Під час спостережень за 
природою він незмінно щось пізнає і черпає теми для своїх творів. Та поштовхом 
для рефлексії ліричного героя стають не лише явища природи або краса 
навколишнього світу. Ліричного героя Р. Сауті турбують найважливіші й 
найгостріші проблеми буття, поштовхом до осмислення яких стає предмет, із ними 
ніяк не пов’язаний, часто надзвичайно простий («Роздуми щодо перуки, надягнутої 
на опудало», «Елегія про шматок пресованого тютюну для жування»).  

При цьому ліричний герой Р. Сауті лише зрідка з’являється на сторінках 
творів як людина, що ідеалізує власне минуле. Виняткової важливості набуває й те, 
що ліричному герою Р. Сауті притаманне глибоке переконання в необхідності жити 
повнокровно, жити днем сьогоднішнім і, сподіваючись на Бога, з вірою дивитися в 
майбутнє. Ця особливість поетичного тексту Р. Сауті не типова для романтизму, в 
якому трагізм посідає чільне місце. У цілому ж ліричний герой не протиставляє 
життя й смерть, а сприймає останню як невід’ємну, органічну частину самого життя. 
І це вже традиційно християнські погляди, які в питанні існування життя після 
смерті поділяв навіть Дж. Г. Байрон. Відсутність страху смерті, настільки часто 
декларована ліричним героєм Р. Сауті, ґрунтується на чотирьох основних 
складових, серед яких незламна віра в Бога, усвідомлення того, що життя прожите 
правильно, любляча родина та наявність справжніх дружніх стосунків.  

Мотив спогадів притаманний як літературі романтизму в цілому, так і 
творчості Р. Сауті. Ліричний герой часто зізнається, що за життя ніколи не мріяв про 
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галас та метушню навколо власної персони, а прагнув щасливої безвісти у колі сім’ї, 
і потім тихий, без усякої помпи, перехід в інший світ. За його власним твердженням, 
він не хотів би, аби його відхід із життя ознаменувався гучною заупокійною месою, 
щоб за гроші його душу відспівував священник або щоб корисливий трунар 
приготував для нього останній притулок. І це ще один прояв нонконформізму не 
стосовно віри, а стосовно церкви.  

У вірші «Другу» (1798) ліричний герой говорить про те, що не варто шукати 
сторонньої допомоги в процесі набуття віри в себе, не варто також захоплюватися 
владою через те, що її супроводжує привид Турботи і спокій з нею не сумісний. 
Немає його й у тих, хто спокусився славою, прихильну усмішку якої герой називає 
холодною, як сонце, що ледь проглядає на схилі Гекли. Однією з нетипових для 
романтиків форм ескапізму є втеча від проблем, людської юрби, шахраїв і дурнів до 
надійного притулку, найкращого для будь-якої людини – дому, де панують спокій, 
дружба й любов. Саме тому будні окремо взятої людини в дружній родині часто 
ототожнено у творчості Р. Сауті з поняттям «щастя».  

Розділ 5 − «Природа і Бог у парадигмі влади» − складається з двох 
підрозділів. У підрозділі 5.1. «Влада Бога» доведено, що увага до біблійного тексту, 
апокрифів та питань релігії у творах Р. Сауті незаперечна. Асиміляція біблеїзмів у 
поетичному тексті охоплює пряме і непряме цитування, приховане цитування, 
обігравання окремих сцен і сюжетів із Біблії, вживання різноманітних стилістичних 
прийомів, які будуються  відповідно до біблійного претексту. Факти з життєписів 
святих, а також перенесені в літературні тексти Р. Сауті персонажі зі Священного 
Писання ще раз підтверджують той факт, що релігійні мотиви − одна з першооснов 
літературної спадщини поета.  

У парадигмі влади, яку створює Р. Сауті, лише верховна влада належить Богу, 
але не вся влада, від чого і походять різного роду беззаконня. Р. Сауті пише про те, 
як ізраїльтяни, що жили в Сіттімі, вступали в гріховні зв’язки з дочками Моава, а ті, 
у свою чергу, закликали їх до жертвопринесення своїм богам, внаслідок чого 
ізраїльтяни поклонялися фегорському Ваалу, що і спричинило гнів Бога. Згадані в 
поезіях Р. Сауті вавилонський культ Ваала та Астаріти (Астарти), що прийняв у 
Карфагені вигляд кривавого й одночасно розгнуздано-еротичного служіння цим 
богам в образах Молоха й Таніти, щорічна панахида за Таммузом, шанування 
Хамоса, головного божества Моабітів/Аммонітів та десятки сюжетних віршів із 
біблійною основою створені, щоб продемонструвати неприпустимість відходу від 
традиційного християнства. 

Часто релігійні мотиви в поезіях Р. Сауті не посідають центрального місця і 
виступають лише фоном для філософської лірики. Поет часто порівнював долю 
людини в руках Всевишнього з глиною в руці гончаря, з якої той може виліпити 
зовсім різні речі при однакових вихідних даних. Для Р. Сауті, як і для інших 
романтиків, характерне сміливе поєднання високого й низького, трагічного й 
комічного, буденного й незвичайного, що проявляється в тому числі у творах, у яких 
наявні релігійні мотиви. Часи, схарактеризовані в Біблії, сприймаються поетом як 
дитинство людства, а тому набувають першочергового значення.  

У підрозділі 5.2. «Влада природи» акцент зроблено на тому, що природа у 
творах Р. Сауті ієрархічна, підпорядкована Богу та богоподібному сонцю, що 
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уособлює монархічну владу. Стихія води у вигляді морів та океану мала для Р. Сауті 
алегоричне значення Батьківщини, адже Британія характеризується інсулярним 
положенням. Втім, води великої ріки досить рідко тішать око мандрівника й несуть 
у собі щось позитивне. У більшості випадків поет пов’язує глибоку річку з чимось 
надприродним, нез’ясовним, що таїть у собі велику небезпеку. І тільки повноводні 
струмки, потічки, гірські річки й інші дрібні джерела води здатні заспокоїти 
людину, відновити її душевну рівновагу. При цьому струмениста вода 
характеризується перш за все за допомогою опису звуків, які вона продукує, а не за 
допомогою створення мальовничої картини природи в поетичному творі.  

Океан у творах Р. Сауті змальований з належною йому величчю, за винятком 
єдиного оригінального епітета «переляканий», що вжито стосовно надпотужної 
маси води. Океанічний простір, на відміну від вод великої ріки, не приховує в собі 
якихось додаткових, пов’язаних з потойбічними явищами небезпек. У цілому ж 
зображення буремної природи, в тому числі бурхливого моря, не притаманні поезії 
Р. Сауті.  

Через наділення недоторканої, буколічної природи святістю Р. Сауті 
висловлив  протест проти нових історичних умов, коли землевласники з 
аристократії втрачали не лише владу, але й «Англію зелених лісів», а заводи нових 
заможних буржуа забруднювали природу. Величезну увагу в описах природи 
традиційно приділено звукам, які не менш важливі, ніж візуалізовані образи. 
Неодноразово поет підкреслював , що тиша й спокій наповнюють будь-яку людину 
силою й здоров’ям, підтримують її душевну рівновагу. Це теж інший спосіб 
відображення політичних переконань Р. Сауті, який виступав проти жахіть 
промислової революції. У ті часи люди масово покидали власні домівки у селах, свої 
ремесла і переїжджали в пошуках роботи до великих міст. Проте, як виявилося, 
переїжджали часто для того, аби стати зубожілими, нещасними, експлуатованими та 
жити в жахливих, антисанітарних умовах.  

Р. Сауті виокремлював у зображеннях пейзажу найбільш знакові для англійця 
образи-символи, які  використовував для численних алегорій і порівнянь відразу в 
кількох творах. Це образи білої та червоної троянд, падуба гостролистого, дуба. Так 
в описах природи реалізується націоналізм поезії Р. Сауті, який, за Д. Наливайком, 
не має нічого спільного з радикалізмом або шовінізмом. Тобто в поезії Р. Сауті 
природа постає не стільки як річ, фізична данність чи прекрасний ідеал, що існує 
окремо від людського життя, а як вираження певної політичної та ідеологічної 
позиції стосовно неї. 

Розділ 6 − «Дискурс орієнталізму як різновид владного дискурсу» − 
складається з трьох підрозділів. У підрозділі 6.1. «Схід: Своє, Чуже, Прасвоє» 
акцентовано увагу на тому, що орієнталізм Р. Сауті, що його традиційно пов’язують 
із циклом поем 1801-1814 рр., умовний. «Схід» Сауті – це створений уявою 
європейця і дещо викривлений імідж Сходу реального. Сюжети і образи фольклору 
та художньої літератури народів Європи, біблійні істини, європейська система 
цінностей та упереджень покладені поетом в основу його так званих «східних» 
поем. Створені Р. Сауті образи чаклунки Маймуни, ведмедиці та трьох ведмежат, 
скакуна небаченої краси, що раптово з’явився перед Талабою, близькі до фольклору 
слов’янських народів. Як у деяких казках країн Європи, в «Талабі» Р. Сауті 
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з’явилася мудра Птаха Давнини, яка ніколи не помиляється, адже вона бачила світ 
від його створення. У цьому ж творі маємо низку епізодів, у яких душа юної Лайли, 
що загинула, прийнявши на себе адресований Талабі смертельний удар меча, 
обернулася птахом і допомагала юнакові й надалі. Подібних прикладів, коли душа 
померлої людини в образі тварини або птаха захищає головного героя, у казках 
народів Європи досить багато, для чого достатньо пригадати пригоди Людуена з 
французької народної казки «Принцеса Маркаса і птаха Дрейден». Епізод, у якому 
розповідається, як собаки стають на коліна й моляться разом з Талабою, ймовірно, 
навіяний легендами, пов’язаними зі святкуванням Різдва. У них, зокрема, йдеться 
про те, що один раз на рік, перед Різдвом, тварини (частіше домашні) вміють 
говорити мовою людини й напередодні цього великого свята навіть стають на 
коліна, щоб помолитися. Ця особливість відтворена в деяких англійських різдвяних 
піснях, а також і в українському фольклорі. Наші пращури з давніх-давен вірували, 
що перед Різдвом Ісус або Св. Миколай зверталися до худоби із запитанням, чи 
добре її годували господарі впродовж року, тож раз на рік свійські тварини могли 
відповідати людською мовою. Також Р. Сауті звертався до казок «Тисячі і однієї 
ночі», звідки взяв історію про могутнього царя Шеддада і славне місто Ірам, або 
Ірам багатостовпний. До всіх дванадцяти книг «Талаби-Руйнівника» Р. Сауті 
підібрав епіграфи не з праць поетів Сходу і не з Корану, а з Біблії та апокрифів. В 
епізоді, коли Мохареб раптово став султаном, немає детальних пояснень зміни в 
статусі героя, якого Талаба зіштовхнув у вир. У коментарях автор зазначив, що всім, 
хто читав «Дон Кіхота» Сервантеса, буде зрозуміло, як це могло статися. 
Малоймовірно, що для жителів пустелі близьке порівняння чорноти хмари з 
виверженнями над Везувієм або Геклою, що знаходяться на півдні Італії і в Ісландії 
відповідно. Картина, що ввела в оману людей, які заблукали в пустелі, навряд чи в 
їхній свідомості асоціювалася б із красивими полями Англії, але всюдисущий автор 
подає читачеві їхні враження крізь призму сприйняття європейця. Опис краси 
природи за формою часто нагадує раніше створену Р. Сауті пейзажну замальовку 
травневого дня у «Воті Тайлері».  

Домашній затишок, радість від перебування вдома, особливо коли на вулиці 
вирує негода, – це теж опис близьких жителю Туманного Альбіону радощів, що 
менш характерні для кочівних народів. Специфічно Р. Сауті передав й особливості 
віросповідання своїх персонажів. Частково через те, що й Біблія, і Коран 
проповідують подібні за суттю цінності, у творах про Схід наявні численні алюзії, 
які близькі як християнину, так і мусульманину. Поет також часто використовував 
широкі узагальнення та штампи, що стосувалися усталених традицій, обрядовості, 
зовнішності й історично сформованих соціальних ролей жінок та чоловіків в інших 
культурах, тим самим оприявнюючи своє ангажоване і тенденційне уявлення про 
Схід.  

Підрозділ 6.2 «“Романтизоване Чуже” та звинувачення Р. Сауті в шовінізмі» 
присвячений розгляду того, як саме Р.Сауті сповідує імперське домінування у своїй 
творчості. Відкрито постульована мрія Р. Сауті зробити народи Сходу щасливими 
на кшалт християнської Британії характерна для дискурсу орієнталізму. Ідея прийти 
і завоювати, навчити своєму, англійському, як чомусь кращому, порівняно з 
культурою інших народів, присутня в текстах поета. Тому він пише, що одного разу 
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півмісяць із мечетей може бути вирваний мудрістю європейців, коли освічена 
рука Європи завоює Схід. Поет ігнорував той факт, що східна цивілізація більш 
давня, порівняно із європейською, і йому здавалося, що християнство могло б 
покінчити з багатожонством, за яким тягнувся шлейф гріхів, припинити традицію 
людських жертвоприношень, інфантицид та практики самотортур. Тому 
християнство у Р. Сауті постає як найкраща система, що існує задля щастя людей. 
Імперський спосіб мислення Р. Сауті, на наш погляд, незаперечний, та все ж ми не 
ототожнюємо його з шовінізмом у чистому вигляді, адже загальне ставлення 
Р. Сауті до інших народів навряд чи можна порівняти з думкою одного з героїв 
Ч. Діккенса, містера Подснапа, який вважав рідну йому Британію обраною Богом, а 
всі інші нації – помилкою. Будь-які суспільно-політичні погляди Р. Сауті зазвичай 
вирізнялися категоричністю та часто вкрай недипломатичним способом  
вербалізації, тож різкі цитати про східні реалії не винятки. Тобто у поета  стосовно  
Сходу радше було покровительське ставлення колоніаліста, що по-англійськи 
звучатиме як “patronizing”, а не шовіністичне (“jingoistic”/“chauvinistic”). 

У підрозділі 6.3. «Єдність авторського мислення у «східних» поемах порівняно 
з раннім періодом творчості поета» доведено, що попри еволюцію Р. Сауті у 
«східних» поемах до яскравої образності, більшої виразності у мові, відмові від 
життєподібності як основної форми художньої умовності, багато рис споріднюють 
ранні і більш пізні твори Р. Сауті. Це незмінна готична складова його поетичної 
спадщини, притаманна Р. Сауті тенденція прискіпливо вивіряти власний текст за 
множинними історичними джерелами, біблійним текстом, пильна увага до постаті 
короля в історичному процесі. Зберігається надзвичайна космополітичність в описах 
та доборі образів, унікальні порівняння Р. Сауті. У більш пізніх творах добрі вчинки 
героїв так само знаходять вираження у формі пригод із лицарських романів, які 
Р. Сауті любив і перекладав. 

Вивчаючи поеми 1801-1814 рр., можна дійти висновку про те, що, як і в 
«Падінні Робесп’єра», «Жанні д’Арк» та «Воті Тайлері» із ранньої творчості, усі 
«пізні» поеми так само часто оповідають про життя і вчинки монарших осіб. Це 
могутній Шеддад, Мохареб, що став королем у «Талабі», вельський принц Медок в 
однойменній поемі та його вінценосні родичі, могутній правитель Кехама, 
прообразом якого став Наполеон, та його син Арвалан − у «Проклятті Кехами», 
Родерік, Вітіци, а також інші високородні особи, з якими автор знайомить читача в 
«Родеріку, останньому з готів» та ін. Як і в ранній творчості, у «східних поемах» у 
Р. Сауті наявні улюблені образи. Подібно до того, як автор не волів зобразити 
Жанну д’Арк зрадженою й страченою, так само він і не хотів, аби його читачі 
вважали Родеріка хтивим монархом, акцентуючи увагу на тому, наскільки нещасним 
у шлюбі був Родерік, який одружився не з власної волі.  

І в ранній творчості, і в «східних» поемах присутні багато образів надзвичайно 
сильних та феноменально витривалих жінок, які перевдягаються в чоловіків та 
виконують надважливі та вкрай складні завдання. Раніше в англійській літературі це 
яскраво вирізняло творчість В. Шекспіра. Тож, не тільки в самих поемах 1801-1814 
рр. існують загальні риси, що дають змогу розглядати їх саме як цикл, а й те, що вся 
поезія Р. Сауті являє собою більш цілісний організм, ніж це вважалося раніше.  
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Результати роботи узагальнено у ВИСНОВКАХ. Творчість Р. Сауті в 
англійській літературі посідає чільне місце, однак вивчена вона спорадично. У 
результаті шанований у XIX ст. автор світового масштабу, знаний політичний діяч і 
багаторічний голова «Озерної школи» не був залучений науковцями XX-XXI століть 
ані до «канону п’яти», ані до «канону шести» головних англійських романтиків. 
Поетичну спадщину Р. Сауті часто характеризували як преромантичну, вивчали 
вибірково та тенденційно або ж оминали зовсім. Сформовані щодо поета ярлики 
апостата, ренегата, епігона Дж. Г. Байрона так і не залишилися в минулому, а тому 
питання про репутаційні втрати Р. Сауті і дотепер не втрачають своєї актуальності. 
При цьому проведений у дослідженні аналіз не виявив прикладів присвоєння поетом 
інтелектуальної власності ані В. Вордсворта, ані С. Т. Колріджа. 

Дискурси влади в поетичній творчості Р. Сауті займають чільне місце, а образ 
короля як намісника Бога на Землі є центральним. Це історично виправдано, адже 
суверенітет традиційно персоніфікувався  в особі монарха. Р. Сауті першим серед 
англійських романтиків зрозумів те, що історія породила як виправдання сили, так і 
зміцнення цієї сили, що випливає з історії людства, починаючи ще від давніх царств 
перших століть нашої ери. Відтак, історія відігравала центральну роль у підтримці 
суверенної влади, і це явище цікавило Р. Сауті, який розглядав свою поезію як 
попередній етап щодо написання історичної прози. 

Сауті осмислював так звану суб-владу (термін М. Фуко), коли могутній 
монарх або король-тиран, наділений абсолютною владою, не міг впоратися зі своїми 
бажаннями, вадами та пристрастями. Поет фокусував увагу на різних формах опору 
гнітючим силам суверена, особливо тих, що протидіють можновладному 
середньовічному монарху. Р. Сауті заперечував відповідальність будь-якої 
верховної влади за скоєні злочини, і  ця безкарність суверена чи то з боку монарха, 
чи з боку народу, якщо мова йде про часи Французьської революції, найбільше 
бентежила поета. Звідси небезбека абсолютної влади розкрита поетом найповніше 
порівняно із прикладами влади референтної та експертної, а також влади, заснованої 
на винагороді. 

У контексті авторських роздумів про роль монарха на Землі в поетичних 
творах Р. Сауті з’являються десятки художніх образів правителів світу і рідної 
поетові Англії. Найгостріше проявляється властива романтизму дилема, різниця між 
двома світами – реальним світом, який жахає Р. Сауті, і світом, де панують свобода, 
рівність, гармонія, до яких прагне автор. Тому ліричний герой Р. Сауті є таким 
непримиренним, радикальним і водночас тим, що не бажає кровопролиття. 
Ліричний герой Сауті постає як суворий критик більшості монархів, особливо 
королів Середньовіччя, що розширює існуючі уявлення про проблематику його 
творів. Прихильність у Сауті викликали лише третя дружина Генріха VIII Джейн 
Сеймур, певною мірою Єлизавета I, Карл I, принцеса Шарлотта Вельська, королева 
Шарлотта, дружина Георга III та сам король Георг Ш, якому поет пробачав недоліки 
в правлінні через ментальне нездоров’я монарха. 

Зосереджуючись на боротьбі з тиранією і гнобленням як на альтернативних 
засобах, через які можна інтерпретувати історію, Р. Сауті чітко давав зрозуміти, що 
модель влади поступово змінювалась незалежно від того, повалена монархія чи ні. 
Як і згодом М. Фуко, Р. Сауті вірив, що народ ніколи не отримає всю повноту 
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верховної влади. Незадоволений реаліями сучасності, Р. Сауті часто шукав 
натхнення в минулому, особливо в англійському фольклорі та епосі Середньовіччя, 
проте  ніколи не ідеалізував цей період або тих монархів, які правили в минулі часи. 

У контексті власних роздумів про владу, Р. Сауті наслідував Шекспіра і, 
подібно до нього, звертався до самих проблемних сторінок національної історії, 
ламав існуючі стандарти в літературі й ініціював численні нововведення в лексиці та 
синтаксисі англійської мови. У поетичних текстах Р. Сауті національний колорит 
був би невиразним без цілої галереї образів монархів рідної поетові Англії, що 
раніше була створена в літературі лише Шекспіром. Кельтська культура, часто 
відтворювана поетом, образи-символи флори та фауни, близькі англійцям, 
характеристика місцевих свят, національних традицій, імітація народних балад не 
могли б надати «англійськості» поетичному тексту Сауті тією ж мірою. І ця відмінна 
риса поезії митця теж наближає його творчий доробок до спадщини Великого Барда.  

Історизм авторського мислення пов’язує ранній і зрілий періоди творчості 
поета, адже романтики свого часу зробили історію методом пізнання, й Р. Сауті в 
цьому не став винятком. Але в ранньому англійському романтизмі  у творчості 
Р. Сауті художній історизм став концептуальною домінантою всього його 
поетичного доробку, на що раніше не звертали уваги. Революції, війни, зміни 
соціально-політичного ладу, національно-визвольні рухи в сучасну поетові епоху 
змушували його знову і знову звертатися до досвіду минулих часів. Р. Сауті починає 
шукати універсальну основу державності, яку він і знаходить в інституті монархії. 
Прагнення до максимальної історичної достовірності, характерне для всієї творчості 
поета, у період перших літературних спроб часто негативно позначалося на 
метафоричності мови і образності поетичних текстів Р. Сауті, які вирізнялися 
лімітованою кількістю використаних ним художніх засобів. Крім цього, відчутний 
вплив естетики класицизму на творчість Р. Сауті та той факт, що він досить рано 
відійшов від поезії, мали, на наш погляд, більший вплив на статус поета в літературі 
сучасної йому епохи, ніж про це говорилося.  

З творів Сауті висновуємо, що природа володіє власною історією, а в 
колоніальний період природа була не лише предметом захоплення та однією з форм 
ескапізму від невтішних реалій життя. Поряд із тим, що природа сприймається 
Р. Сауті як життєдайна сила, невичерпне джерело творчого натхнення, істин та 
образів, вона перш за все слугує тлом, на якому розгортається історія. Тому природа 
у творах Р. Сауті постає як історичний продукт конкретного місця та часу, як арена 
соціальної, політичної, ідеологічної та культурної боротьби. Характерні пейзажі та 
природні символи історично пов’язуються з певними народами, а тому образи-
символи природи, близькі англійцям, займають у поезії Р. Сауті чільне місце. У 
тому, яким чином поет зображує природу в різні часи свого життя, завжди 
оприявнюється його ідеологічна позиція, чи то вона ліберальна, чи то 
консервативна.  

Релігійні мотиви у творчості Р. Сауті теж висвітлюються з історичної точки 
зору, завдяки чому владний та релігійний дискурси є тісно пов’язаними. Це 
пояснюється перш за все тим, що християнський правитель подібний до Христа, 
який у  земному житті представляв живий образ двоприродного Бога. А тому 
Р. Сауті чітко розрізняє так звані «два тіла короля», адже тіло політичне завжди 
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живе довше за тіло фізичне. У поезії Р. Сауті, як і в літературі романтизму загалом, 
багато уваги приділяється також крайнім стадіям людського життя, а саме 
дитинству і старості, коли душа знаходиться найближче до свого божественного 
походження. 

Р. Сауті поділяв цікавість романтиків до географічно віддалених регіонів, 
екзотичних ландшафтів, культур Сходу та континентальної Європи. Для Р. Сауті 
Схід завжди був сповнений різкого контрасту: він гарний і пишний, варварський, 
гармонійний, чистіший за західну цивілізацію і водночас небезпечний своєю 
могутністю, завзяттям, відсутністю знань і великою кількістю нових патогенних 
бактерій, які інфікували або теоретично могли інфікувати колоністів. Поет 
захоплювався Сходом, боявся його та відчував відразу до окремих його реалій. 
Незважаючи на зусилля Р. Сауті зобразити Схід максимально реалістично, 
європейські реалії та духовні цінності Старого світу представлені нібито автентично 
східні.  

Широке використання Р. Сауті історичних документів, грецької та римської 
міфології, середньовічного фольклору, лицарських романів, агіографічних джерел, 
біблійного тексту роблять Р. Сауті транснаціональним автором, зрозумілим 
представникам різних культур. 
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АНОТАЦІЯ 
Корнільєва Л. М. Дискурси влади в поетичній творчості Роберта Сауті. − 

На правах рукопису. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук за 

спеціальністю 10.01.04 – література зарубіжних країн. – Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України. Київ, 
2020. 

Дисертаційна праця присвячена вивченню дискурсів влади в поетичній 
творчості Роберта Сауті. Американська революція, події у Франції 1792-1802рр., 
зміни у суспільно-політичному житті Британії, Англо-іспанська війна(1796-1808), 
Війна Другої Коаліції(1798-1802), повстання в Іспанії 1820-1823 років, боротьба 
Греції за незалежність від Османської імперії, непроста взаємодія Британії з 
колоніями змушували поета переосмислювати історичне минуле людства аби знайти 
відповіді на найактуальніші питання сучасної йому епохи. У фокусі уваги Р. Сауті – 
влада та її джерела, інститут монархії, правителі світу, наслідки карколомних змін в 
політиці та економіці. Зважаючи на те, що історично суверенітет персоніфікувався 
саме в особі монарха і до XVII століття історія будувалася виключно навколо фігури 
суверена, образ короля в творах Р. Сауті є центральним.  

У роботі здійснена спроба виправити викривлену історико-літературну 
перспективу, адже Р. Сауті − впливовий літератор своєї епохи, донедавна вважався 
маловідомим автором. У дослідженні вивчено  внесок Р. Сауті в англійську і світову 
літературу, переглянуто уявлення про місце і роль поезії Р. Сауті в контексті 
раннього англійського романтизму. Акцент зроблено на тому, що художній історизм 
як невід’ємна складова романтичної свідомості стає центральним компонентом 
романтичної картини світу в поетичній творчості Р. Сауті, а дискурси влади 
займають у ній чільне місце. 

Ключові слова: Р. Сауті, романтизм, дискурс, влада, суверен, історизм, 
природа, релігія, орієнталізм. 

 
АННОТАЦИЯ 

Корнильева Л. Н. Дискурсы власти в поэтическом творчестве Роберта 
Саути. − На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора филологических наук по 
специальности 10.01.04 – литература зарубежных стран. – Киевский национальный 
университет имени Тараса Шевченко, Министерство образования и науки Украины. 
Киев, 2020. 

Диссертация посвящена изучению дискурсов власти в поэтическом творчестве 
Роберта Саути. Американская революция, события во Франции 1792-1802гг., 
изменения в общественно-политической жизни Британии, Англо-испанская война 
(1796-1808), Война Второй коалиции (1798-1802), восстание в Испании 1820-1823 
гг., борьба Греции за независимость от Османской империи, непростое 
взаимодействие Британии с колониями заставляли поэта переосмысливать историю, 
дабы найти ответы на самые актуальные вопросы современной ему эпохи. В фокусе 
внимания Р. Саути − власть и ее источники, институт монархии, правители мира, 
последствия глобальных изменений в политике и экономике. Ввиду того, что 
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исторически суверенитет персонифицировался именно в лице монарха, и до XVII 
века история строилась исключительно вокруг фигуры суверена, образ короля в 
произведениях Р. Саути является центральным.  

В диссертации предпринята попытка исправить искажённую историко-
литературную перспективу, так как Р. Саути – влиятельный литератор современной 
ему эпохи, до недавнего времени считался малоизвестным автором. В работе 
исследуется индивидуальный вклад Р. Саути в английскую и мировую литературу, 
пересмотрены существующие представления о месте и роли поэзии Р. Саути в 
контексте раннего английского романтизма. Акцент сделан на том, что 
художественный историзм как неотъемлемая составляющая романтического 
сознания становится центральным компонентом романтической картины мира в 
поэтическом творчестве Р. Саути, а дискурсы власти занимают в ней 
главенствующее положение. 

Ключові слова: Р. Саути, романтизм, дискурс, власть, суверен, историзм, 
природа, религия, ориентализм. 

 
SUMMARY 

Kornilieva, L. M. Discources of power in poetical works by Robert Southey. 
Qualification thesis. Manuscript. 

Thesis paper for a Doctor`s Degree in Philology. Speciality 10.01.04 – Literature of 
Foreign Countries. − Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of 
Educatoin and Science of Ukraine. Kyiv, 2020. 

The thesis paper centers on discourses of power in poetical works by Robert 
Southey. In his time R. Southey was often regarded as a reputable and influential author, 
well-known not only in England, but all over the world. For many years R. Southey was 
also referred to as a head of the Lake School. At present Robert Southey is often believed 
to be one of the lesser poets of his age, an outspoken adversary of Lord Byron, a hypocrite, 
and a turncoat. Robert Southey is not much read and studied. Owing to that reason the aim 
of the thesis paper is to shed a different light on R. Southey’s poetry, reconsidering the 
role of R. Southey in the literary process of his time. 

R. Southey was a devoted historian as well as a poet. Two revolutions, a series of 
wars, economic ups and downs, constant threats to the existing state system, resulted in 
Southey`s reevaluation of moral values, forms of government and the role of the monarch 
in particular. He wanted to understand what factors led to the destruction of old 
institutions in Europe and gradual departure from previously cherished ideals. Thus 
Southey`s poetry reveals a very long period of reassessment of the English and world 
history.  
Southey`s musing over historical facts and sources of power can be compared to that of Sir 
Walter Scott. The difference between Southey and Scott lies in the fact that the former 
created his imagery world highly relying on real facts, dates, and big names, while the 
latter used his imaginative powers to create such characters and events that were often not 
historically true, but suited the author best in order to show the truth of life. The problem 
of sovereignty is central to R. Southey`s works. The poet aimed at drawing public 
attention to the fact, that even after the French Revolution the history was still erected 
around the problem of sovereignty, and the dire need “to cut off the King's head” never 
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lost its acute topicality. R. Southey was the first among the English romantics to notice 
that history produced both a justification of power and a reinforcement of that power, 
deriving in the ancient kingdoms of the first centuries AD. History in its way ensured the 
continuity of sovereign power, preserving colourful pieces of pageantry, and enhancing 
the royal glitz. History, therefore, played a major role in maintaining the sovereign power, 
and this phenomenon was of great interest to R. Southey, who regarded his poetry as the 
preliminary stage of writing historical prose.  

Robert Southey often used Shakespearean allusions in his works, and wrote about 
the monarchs as often as W. Shakespeare had done before him. R. Southey created 
numerous images of kings and queens from Judah, Babylon, Persia, Leon, England, 
France, Spain, Sweden, Prussia, Russia, etc., revealing royal aspirations, vices, miseries, 
heroic deeds. By doing so Southey tried to answer the most topical questions of his time. 
One of them was the necessity to preserve the British monarchy despite the fact that both 
the American Revolution and the Revolution in France brought about different systems of 
government.  

R. Southey`s lyrical hero is nothing of a blasphemer as it was suggested by many 
western scholars. On the contrary, he is a committed Christian, firm in his beliefs. He is 
also a true champion of the poor and the oppressed, and always ready to fight against all 
possible social injustices. R. Southey`s lyrical hero is very protective of women, 
irrespectively of their age, social status and origin.  

Special emphasis was made on the fact that religious motives in Southey`s literary 
works have been traditionally underestimated. Because of that, numerous Biblical stories, 
characters from the Holy Scriptures, facts from lives of saints as they appear in Southey`s 
verse were given close attention.  

Like many other romantics Southey became interested in everything beautiful, 
sublime, in things that could not be regarded as purely logical. Being inspired by nature, 
R. Southey sought a mystical connection with it. He responded emotionally to the beauty 
of nature, and, at the same time, nature was regarded by R. Southey as a living sanctuary 
of his own emotions, fears and problems.  

R. Southey shared keen interest of the romantics towards geographically remote 
regions, exotic landscapes, cultures of the East and continental Europe. For R.Southey the 
East was always full of stark contrast: it was beautiful and opulent, barbarian, harmonious, 
and, at the same time, dangerous because of its might, zeal, lack of knowledge, and 
abundance of new pathogenic bacteria that infected and might theoretically infect the 
colonists. Dispite Southey`s efforts to depіct the East in flesh and blood, European values 
and realia are represented as authentically Eastern. Poet`s attitude towards the East can be 
characterized as an attitude of a proud colonist, though it is often patronizing, and not at all 
jingoistic. 

Key words: R. Southey, romanticism, discourse, power, sovereign, historicism, 
nature, religion, orientalism.  
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