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ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 
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Читаючи будь-яку наукову розвідку, а тим паче дисертацію, завжди 

сподіваєшся відкрити щось нове. В ідеалі очікуване "нове" може постати 

шонайменше в трьох вимірах: 1)новизна матеріалу; 2)новизна методологічна 

й методична; і 3) (найголовніше) новизна результатів, що ґрунтується на 

переконливості аналізу адекватно дібраного матеріалу. 

Відповідно до цих трьох складників наукової новизни дисертація 

Н.В. Волковецької повністю покриває горизонт рецептивно-критичного 

очікування. 

По-перше, у даній дисертації матеріал самий "гарячий" - усі п'ять 

аналізованих романів належать новому тисячоліттю. І це вже добре й цікаво. 

Водночас принагідно відразу запитаємо: чому тільки ці? Як щодо Аскольда 

Мельничука? Анни Шевченко? Джанет Скеслайн Чарльз еіс? Разом з тим 

пам'ятаймо, що новизна матеріалу сама по собі ще не є гарантом потреби у 

його вивченні. Більше важить той ракурс розвідки, що ми визначаємо як 

актуальність теми. І тут знову дисертантка влучає в десятку, адже 

осмислення проблем національної ідентичності, і, зокрема, самоідентичності 

українців наразі є справді "пекуче" нагальним. Отож разом із новизною 

матеріалу актуальність теми дисертації не викликає жодних сумнівів. 

Другий аспект новизни - методологічно-методичний. Зазвичай від 

кандидатської дисертації важко очікувати прориву в методології. Скоріше, 

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університету 
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слід говорити про адекватність евристичних підходів до аналізованого 

матеріалу. І в даному випадку також до дисертантки особливих претензій 

немає. Відповідно до наукової спеціальності, з якої вона захищається, 

компаративістична методологія представлена в ній цілком пристойно. Так 

само й суміжні методи й підходи, що тезово репрезентовані у Вступі і 

мотивовано розгорнуті в 1-му розділі: рецептивна естетика, герменевтика, 

антропологічні й психоаналітичні виміри. По суті, перед нами прегарний 

варіант міждисциплінарного підходу. Попри те, що методів заявлено й так 

досить багато, і всі вони так чи інакше задіяні, вважаю, що робота виграла б, 

якби авторка залучила до аналізу й здобутки школи нового історизму, 

оскільки історія постає в аналізованих нею романах насамперед у її 

наративно-дискурсивному вимірі. Як відомо, згідно з новоісторичною 

методологію, текст є не просто продуктом, обумовленим соціально-

культурним контекстом, але закорінений у ньому як своєрідний 

інтерактивний компонент разом з іншими різноманітними дискурсами -

науковими, філософськими, психологічними, міфологічними, що й 

складають "історію". За вдалою формою Луіса Монтроуза, неоісторизм - це 

"Нізїогісіїу оїТехІ апсі Техіиаіііу оґНізІогу". 

Стосовно третього аспекту наукової НОВИЗНИ, ЩО оприявнюється 

конкретними результатами дослідницького пошуку, то загалом, забігаючи 

вперед, констатуємо, що в роботі має місце цілком кваліфікований аналіз 

літературних текстів, що й спричиняється до переконливих і продуктивних 

висновків. 

Дисертація відзначається чіткістю й логічністю побудови. Її структура 

відповідає поставленим меті і завданням і задається стратегією розв'язання 

проблемних "вузлів" дисертації, відбиваючи також і логіку дослідницького 

пошуку. Позитивним моментом є й те, що до кожного розділу авторка подає 

своєрідні преамбули, де чітко формулюються мікрозавдання дослідження і 

шляхи їх вирішення. 
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Перший розділ - "Загальнотеоретичний та літературознавчий 

аспекти проблеми самоідентифікації" - має виняткове значення для 

роботи. Тут всебічно охарактеризовано такі ключові концепти дослідження, 

як "ідентичність", "самоідентифікація", "автентичність", "діалогізм", "пам'ять 

історична", "пам'ять національна" та ін. 

Водночас зауважу, що висновки до цього розділу надто "скупі" й не 

узагальнюють повною мірою широкого спектру дослідницьких підходів, 

викликаних складністю теми і вагомістю мети дослідження. Набагато краще 

представлені теоретико-методологічні засади дисертації в авторефераті. 

У другому розділі дисертації - "Проблема минулого у творах 

англомовних та українських письменників" - здійснено порівняльний 

аналізі проблемно-тематичного та філософсько-психологічного зрізів 

практично всіх творів, заявлених як об'єкт студії, за винятком роману 

М. Левицької "Два фургони". Три підрозділи цієї структурної частини чітко 

виявнюють три аспекти проблеми минулого як вона постає в аналізованих 

творах - пам'ять про минуле і небезпека її втрати як перспектива 

маргіналізації особистості; діалог минулого і сучасного як з'ясування причин 

"безпам'ятності" і шляхів його подолання; зв'язок кризи ідентичності з 

загрозливими модифікаціями національної ментальності в її українському 

варіанті, що набуває загальнолюдського значення. Ці три вектори 

розгортання історичного дискурсу зводять, за словами Н.В.Волковецька, "до 

спільного знаменника мотиваційний і тематичний рівні досліджуваних 

творів". Щиро кажучи, я тільки здогадуюсь, що мається на увазі під 

"мотиваційним" рівнем твору, тому прошу дисертантку розпрозорити цю 

тезу. Можливо, "мотиваційне" тут дотичне до "інтенційного"? Останнє слово 

дуже полюбилося дисертантці. Вона його вживає надто часто (у тексті 

роботи нарахував 43 формули із цим словом, і в деяких із них було непросто 

розібратися, як-от "інтенціальний надрівень твору, що експлікує ідею", с.154) 

й не завжди строго термінологічно, тобто не за Гуссерлем і його 

феноменологічним трактуванням спрямованості. Посилань на Е. Гуссерля у 
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роботі я не віднайшов, а от Р. Інгарден згадується, хоча у Списку 

використаних джерел не представлений. 

Безперечним позитивом цієї частини дисертації (втім, як і інших) є 

пильна увага авторки до текстів аналізованих творів, намагання всебічно 

інтерпретувати як значущість окремих деталей предметно-художнього 

зображення (почасти у їх символічному вимірі, наприклад, інтерпретація 

таких речей-символів, як світлини, карти, пам'ятник, перстень), так і 

індивідуально-авторські мовно-стилістичні особливості втілення типологічно 

подібних ситуацій та образів. Хоча все ж зауважу, що інколи науковий 

дискурс авторки збивається з академізму, набуваючи метафоричного 

характеру, як-от "символічним секретом є пам'ять.. ." або "це дозволяє 

О. Забужко зробити минуле повноправним героєм твору". 

Попри загалом прегарний аналіз усіх творів, деякі акценти видалися нам 

не цілком переконливими, Так, оцінка роману "Музей покинутих секретів" як 

"виразно монологічного типу" з відсилкою до термінології Ф. Якубовського, 

спричинена, вочевидь, монологічною формою нарації, але насправді є 

неточною. По-перше, первісно тут слід говорити про термінологію 

М.М. Бахтіна. По-друге, визначення монологічний/діалогічний 

(^поліфонічний) виводяться не стільки з форми нарації, скільки з форми 

вираження авторської позиції (див. Бахтин М.М. Проблеми позтики 

Достоевского...). Власне ж наративна структура текстів постійно перебуває в 

полі зору дисертантки, хоча вона й не послуговується новітньою, тепер дуже 

модною, наратологічною термінологією. Так, у романі Дж.Фоера вона 

простежила функціональне призначення "наративного багатоголосся", 

охарактеризувала прийоми переключення наративних фокусів, виявила 

значущість принципу ретроспекції, який оголошено типологічно подібним 

для більшості розглянутих творів. Додам у цьому зв'язку, що оскільки їх 

наративна структура зумовлюється постійним реверсуванням наратора в часі 

й фіксацією змін, які з ним в ці моменти відбуваються, то доречним було б 
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виявити співвідношення у тексті "події розповіді" і "події розповідання", 

напруга між якими сприяє драматизації розповіді. 

Дещо "випрямленою" видалася нам підсумкова інтерпретація роману 

Дж.С. Фоера "Все освітлено", де всі герої нібито зазнають "внутрішнього 

переродження" (с.58), а українська ідентичність у романі наче й немає ознак 

авторської негативної конотації, з приводу чого висловлювалися доволі 

серйозні критичні зауваги, зокрема до дискусії долучилися й професійні 

перекладачі. 

На жаль, далеко не у всіх романах англомовних письменників, де діють 

українці, проблема самоідентифікації і національної ідентичності постає у 

відзначеному дисертанткою в аналізованих нею творах вимірі. Так, у романі 

Донни Тартт "ТЬе ОоІсШпсЬ" ("Щиглик") з українцем Борисом Павліковські 

що тільки не відбувається, але це мало впливає на його самоусвідомлення, 

хоча й транслітерує він свої ім'я саме як ВОКУ8 УОЬООУМУКОУУСН і 

говорить не "іп іЬе ІІкгаіпе", а "іп ІЛсгаіпе". 

Висновки ДО розділу, як і до наступних частин дисертації, органічно 

пов'язані з аналітикою і щільно вмонтовані в загальний текст роботи. 

Третій розділ дисертації - "Архетипи як поклик із глибин минулого 

для детермінації сучасного в романах О. Забужко, І. Роздобудько, 

Дж. Фоера й М. Левицької" - присвячений засобам художньогс 

оприявнення феномена архетипу. Зрозуміло, що дисертантка посилається тут 

на К.-Г. Юнга, навіть наводить його "визначення" архетипу (с. 101) 

Щоправда, це не зовсім "визначення", оскільки воно має надто загальний 

характер і не містить чіткої параметризації явища. Хоча в роботі згадуєтьс5 

багато дослідників архетипів, на жаль, ми не зустріли в ній імені С.М 

Пригодія, який, на мою думку, з-поміж українських дослідників найбільїі 

повно врахував юнгівську концепцію й акцентував на тому, що архетипи і 

літературі ніколи не виступають у "чистому вигляді". 

Втім, і не посилаючись на С.М.Пригодія, Н.В. Волковецька ніби і 

враховує його застереження щодо небезпеки надмірного розширення сфері 
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літературних архетипів і зосереджується на особливостях художнього 

втілення найбільш істотних із них в аналізованих романах. Це - архетипи 

Землі, Жінки і Самості. 

На особливу увагу в цій частині дисертації заслуговує зіставний аналіз 

жіночих образів у романах Оксани Забужко і Марини Левицької (меншою 

мірою Джонатана Фоера і Ірен Роздобудько). При цьому вони вписуються в 

типологічний контекст загальнолюдської міфології Жінки. Дисертантка 

наочно демонструє подібності й відмінності в авторських варіантах втілення 

цього архетипу і переконливо описує різні форми опозиції Мадонна -

Блудниця. Щоправда, й тут, як на мене, має місце певне "випрямлення" змісту 

окремих образів, особливо Валентини із роману Левицької, яка аж у надто 

загальному вимірі може бути інтерпретована як "імпліцитна Мадонна". За 

версією дисертантка, повернення Валентини з Англії до України - це 

повернення "до своїх витоків", але за сюжетом роману, це, м'яко кажучи, не 

зовсім так. Крім того, мані здається, що в опозиції "Мадонна - Блудниця" у 

застосуванні до української ментальності концепту Мадонна більше 

відповідає Богородиця, а концепту Блудниця більше би пасували архетипні 

проекції земної і небесної любові. 

Цілковито професійним є й аналіз архетипу Самості як проекції 

ідентичності героїв у підрозділі 3.3, хоча друга частина заголовку -

"типологія художнього мислення українських та англомовних 

письменників" - надто розширює завдання дослідниці і, фактично, 

залишається недостатньо висвітленим ("художнє мислення" - вельми об'ємна, 

багатопланова і, як на мене, надто хистка категорія). Тому, очевидно, 

достатньо було у назві підрозділу обмежитися першою частиною. Дуже 

вдалим нам видався підхід до інтерпретації комплексу Самості-Персони-Тіні 

через імена літературних персонажів, що вивело дослідницю на продуктивні 

поетонімно-символічні характеристики. 

4-й розділ - "Художнє втілення проблеми самореалізації в 

досліджуваній англомовній та українській прозі" - здається, не такий 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

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


7 

вдалий. Тут переважає переказ окремих сюжетних епізодів і констатація 

певних ідей; зустрічаються і повтори (на концептуальному рівні, особливо з 

тим, про що йшлося в 2-му розділі). Більше уваги слід було приділити 

жанровій специфіці аналізованих творів. Саме слово "жанр" вжито в 

дисертації лише декілька разів. А між тим і "Історія тракторів по-українськи" 

Левицької і "Все освітлено" Дж. Фоера - це книжки специфічної жанрової 

орієнтації, з очевидним комедійним стрижнем; особливо "Історія тракторів 

по-українськи", що отримала премію Вудхауз (за найкращу гумористичну 

книжку року, яку написала жінка). І хоча дисертантка констатує "іронічно-

комедійний погляд на українку" і далі говорить про "цікаву розважальну 

картинку, доповнену інтригами й кумедними ситуаціями. Вона забезпечує 

роману добротний комічний сюжет і спрощує рецепцію гетерообразу для 

читача" (с. 173), все ж поставлю запитання таке запитання: чи тут має місце 

просто жарт і "спрощення рецепції для читача", а чи викривлення 

національного іміджу? 

Завершують роботу мотивовані висновки, які витікають із усього ходу 

аналізу. Вони цілісно охоплюють матеріал дослідження, чітко закцентовані 

відповідно до поставленої мети і завдань дисертації і не викликають 

заперечень. 

Таким чином, є всі підстави вважати дисертацію Н.В. Волковецької 

ґрунтовним і самостійним науковим дослідженням. Водночас робота не 

позбавлена певних недоліків і прорахунків; постановка та запропоновані 

шляхи вирішення окремих проблем дослідження спричиняють зауваження та 

запитання, які були висловлені і поставлені в процесі послідовного аналізу 

структурних частин дисертації. 

Дисертацію написано грамотно, науковою мовою, термінологічно 

виважено; стиль викладу сприяє доступності сприйняття представленого 

матеріалу. Окремі й незначні пунктуаційні помилки та стилістичні хиби не 

погіршують загального позитивного враження від рукопису. 
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Поставлені в роботі проблеми і наукові положення, висунуті й 

обґрунтовані авторкою, відбито в її публікаціях; зміст і структура роботи чітко 

представлені в авторефераті. Висновки не викликають заперечень. Висловлені 

зауваження не стосуються концептуальної цілісності дослідження та його 

наукової новизни, тому вони не можуть вплинути на загальну високу оцінку 

дисертації. 

Отже, за актуальністю теми, постановкою та реалізацією мети й завдань 

дослідження, новизною отриманих результатів дисертація "Проблема 

української самоідентифікації в англомовній та українській прозі початку XXI 

століття" є вагомою науковою студією, що вирішує актуальну проблему 

сучасного літературознавства. Дисертація відповідає вимогам "Порядку 

присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого 

наукового співробітника" (постанова Кабінету Міністрів України від 24 липня 

2013 р. № 567), і її авторка - Н.В. Волковецька - заслуговує присудження 

наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.05 -

порівняльне літературознавство. 

Л і /// / 
Кеба О.В., доктор філологічних наук, 

професор, завідувач кафедри германських 

мов і зарубіжної літератури Кам'янець-

Подільського національного університету 

імені Івана Огієнка 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

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


ВІДГУК 

офіційного опонента на дисертаційну роботу 

Волковецької Наталії Володимирівни 
«Проблема української самоідентифікації в англомовній та українській прозі 

подану до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук 

Література початку XXI століття є відображенням цивілізаційних зрушень 

та глобалізаційних впливів, переосмисленням духовних та моральних цінностей, 

характеризується нестабільністю, фрагментарністю та суперечливістю 

постулатів. Особливого звучання в контексті зазначених процесів набула 

проблема пошуку ідентичності як особистісної, так і національної. 

У вітчизняній науці до другої половини 80-х років XX століття поняття 

«ідентичність» практично не використовувалось і не було предметом ні 

теоретичних, ні емпіричних досліджень. Проте доленосно звучить питання 

кризи української ідентичності на рубежі століть з огляду на історичні та 

соціальні чинники державо- та націєтворення. Як твердить М. Козловець у праці 

«Феномен національної ідентичності: виклик глобалізації»: «Це - проблема 

національного виживання». Безсумнівно, відповідь на питання «Хто ми?» 

сприятиме зміні статусу національної держави, становленню колективної 

гідності та уможливить існування національно орієнтованих цінностей. 

Українські літературознавчі розвідки не стоять осторонь дискусій та 

вносять значний вклад у розробку власної національної глобалізаційної 

стратегії. Представлена на розгляд дисертаційна робота Наталії Волковецької 

«Проблема української самоідентифікації в англомовній та українській прозі 

початку XXI століття», де центральною темою є питання національної 

ідентичності з її культурно-історичними складовими, де індивід розглядається 

на суспільному тлі, а становлення його самоусвідомлення залежить від 

початку XXI століття», 

зі спеціальності 10.01.05 - порівняльне літературознавство 

Відділ д і л о в о д с т в а та а р х і в у 
К и ї в с ь к о г о н а ц і о н а л ь н о г о у н і в е р с и т е т у 

імені Т а р а с а Ш е в ч е н к а 
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генетичних особливостей та соціального середовища - є актуальним, 

необхідним та своєчасним дослідженням. 

Переосмислюючи художні цінності у світлі незаангажованості думки, 

нового прочитання літературного доробку відомих та маловідомих 

представників світової словесності, рецензована робота видається 

новаторською, оскільки дослідження аналогій та відмінностей художнього 

відтворення проблеми української самоідентифікації на ідейно-тематичному і 

поетикальному рівнях англомовних та українських романів початку XXI 

століття не було предметом окремих наукових розвідок та недостатньо 

осмислене літературознавцями. Безперечно, вдалим є сам вибір творів, які 

розглядаються у дослідженні - романи українських авторів О. Забужко «Музей 

покинутих секретів» та І. Роздобудько «Я знаю, що ти знаєш, що я знаю», 

британської письменниці М. Левицької «Історія тракторів по-українськи», «Два 

фургони» й американського автора Дж. Фоера «Все освітлено» - загалом мало 

вивчених прозаїків, які сьогодні потребують особливої дослідницької уваги з 

огляду на суголосність тематики їх творів із насущними проблемами нашого 

часу. 

Дисертаційна робота виконана у відповідності з комплексною тематикою 

кафедри світової літератури і порівняльного літературознавства ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 

«Літературний процес та творча індивідуальність письменника: компаративний 

аспект». Тему дослідження затверджено вченою радою ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника» (протокол №8 від 3 жовтня 

2014 року). 

Наталія Волковецька будує дисертаційну роботу на вагомому теоретико-

методологічному підґрунті, опирається на наукові праці знаних компаративістів 

В. Будного, Л. Грицик, Р. Гром'яка, Т. Денисової, А. Діма, Д. Дюришина, 

Ф. Жоста, М. Ільницького, В. Матвіїшина, Д. Наливайка, а також на вчення 

іноземних та вітчизняних теоретиків ідентичності 3. Баумана, Е. Вілсона, 

Е. Гідденса, Н. Громакової, І. Дзюби, Е. Еріксона, М. Заковоротної, 
2 
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М. Козловець та інших. Також взято до уваги ключові положення праць із теорії 

та історії літератури, філософії та історії, культурології та етнопсихології 

стосовно досліджуваної проблематики. Дисертантка у своїй розвідці окреслює 

основні теоретичні аспекти в парадигмі сучасної компаративістики, виявляє 

типологічні спільності в художній реалізації феномену української ідентичності 

в культурно-історичній парадигмі та демонструє конкретне художнє втілення 

підсвідомого колективного архетипного мислення, виходячи на рівень 

міжкультурної комунікації. Водночас демонструючи, що відмінні риси 

полягають в індивідуально-авторські манері відповідно до специфіки 

національних особливостей мислення письменників української та англомовної 

літератур. 

Наукове дослідження викладено українською мовою на 226 сторінках 

друкованого тексту (основний текст - 195 сторінок) і складається зі вступу, 4 

розділів, висновків, списку використаної літератури. 

Джерелознавча база містить доречні, авторитетні видання та публікації. 

Дисертантка опрацювала поважний пласт наукової літератури, у списку 

використаних джерел налічується 324 позиції, із них 59 - іноземною мовою. 

Об'єкт і предмет дослідження витікають з проблематики, заявленої у темі 

дисертації, у той час як визначені мета і завдання роботи, зумовлюють її логічну 

та послідовну структуру. 

Перший розділ «Загальнотеоретичний та літературознавчий аспекти 

проблеми самоідентифікації» є теоретико-методологічним. У ньому 

сформований значний термінологічний інструментарій, що дозволяє розглядати 

твори англомовної та української прози початку XXI століття під новим кутом. 

Шляхом синтезу теоретичних напрацювань українських та зарубіжних вчених 

дисертантка формулює визначення, якими послуговується у дослідженні (с. 24-

25 підрозділу 1.1 «Самоідентифікація й ідентичність: проблеми інтерпретації і 

термінології»). 

У підрозділі 1.2 «Культурно-історична складова проблеми 

самоідентифікації» авторка виокремлює аспекти феномену ідентичності та 

З 
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зосереджує увагу на пам'яті та архетипах. З урахуванням здобутків науковців-

попередників пропонується власна (авторська) інтерпретація понять історичної 

та національної пам'яті (с. 34). Волковецька Н.В. слушно стверджує, що 

«пам'ять, як і архетипи уособлює певну психогенетичну енергію», а відтак 

пропонує два шляхи її вивільнення: «пам'ять - пригадування, архетип -

декодування символів образів» (с. 41), що вмотивовує хід подальшого 

дослідження. 

Посутньо обґрунтовує дисертантка вибір методологічного інструментарію 

компаративістики в розв'язанні поставлених завдань у підрозділі 1.3 «Проблема 

української самоідентифікації у світлі компаративних рефлексій і методологій». 

Різновекторне сприйняття та відображення проблеми української 

самоідентифікації у художніх творах українських, британської та 

американського авторів дозволило об'єктивно простежити характерні риси 

національної ідентичності, встановити типологічні спільності та розбіжності її 

рецепції як у вузькому національному літературному процесі, так і у світовій 

площині. 

У другому розділі «Проблема минулого у творах англомовних та 

українських письменників», який включає три підрозділи, об'єктами розгляду є 

мотиваційний та тематичний рівні романів О. Забужко «Музей покинутих 

секретів», І. Роздобудько «Я знаю, що ти знаєш, що я знаю», М. Левицької 

«Історія тракторів по-українськи», Дж. Фоера «Все освітлено» у порівняльному 

аспекті. Результативним видається застосування принципу бінарної опозиції 

«пам'ять - безпам'ятство" у підрозділі 2.1 «Проблема збереження пам'яті про 

минуле як необхідна умова самоідентиікації людини в сучасному світі в 

досліджуваних романах». Контрастність образів увиразнила відмінності та 

дозволила дослідниці декларувати особистий вибір одних персонажів як 

забуття, а інших - як пошуку ідентичності. Типологічна схожість, зауважена 

Наталією Волковецькою, лежить в інтенціальній площині аналізованих творів: 

зображення проходження героями шляху від безпам'ятства до знаходження (чи 

відновлення) пам'яті, а відтак і до самих себе, що реалізується через 
4 
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типологічний збіг не лише на тематичному, але й на художньо-образному рівні 

(образи хранителів секретів минулого). 

Завісу наративних особливостей текстів частково відкриває підрозділ 2.2 

«Діалог минулого і сучасного в романах О. Забужко «Музей покинутих 

секретів», М. Левицької «Історія тракторів по-українськи» і Дж. Фоера «Все 

освітлено». Авторка характеризує типи нарації: переважно монологічний у 

«Музеї покинутих секретів» О. Забужко та діалогічної оповіді у «Короткій 

історії тракторів по-українськи» М. Левицької та «Все освітлено» Дж. Фоера 

(с. 67). Зауважується на особливому значенні ретроспектив-спогадів у діалозі 

минулого і сучасного. Волковецька Н.В. констатує використання українською та 

англомовними авторами символів-носіїв пам'яті, що поєднують часові виміри. 

Пропонується їх класифікація та, що важливо, зауважується на функціональних 

смислах: речі-символи підтверджують екзистенцію, зберігають і передають 

пам'ять, розповідають історію, що сприяє визначенню ідентичності як 

особистої, так і національної. Також із позицій діалогу минулого і сучасного 

розкривається символіка заголовків творів. 

Шляхом детального порівняльного аналізу дисертантка виокремлює такі 

типологічно спільні різновиди діалогу минулого і сучасного: внутрішній діалог 

(мікродіалог зі своїм Я); віртуальний діалог, що відбувається між героями в 

межах категорій «пам'ять - безпам'ятство"; контамінантний діалог і діалог 

автора і читача (с. 87). 

Викликають зацікавлення розвідки, присвячені дослідженню модифікації 

української ментальності як результату кризи ідентичності (підрозділ 2.3). 

Опираючись на теорію Ч. Тейлора та 3. Баумана, дослідниця простежує 

типологічну спорідненість на рівні інтенцій письменників. Головними 

викликами української самоідентифікації у досліджуваних романах, як слушно 

зазначає Наталія Волковецька, є небезпека самовтрати через відмову від 

минулого, що виражається в модифікації ментальності в результаті 

запам'ятовування на генетичному рівні і психологічних травм минулого; а 
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також поширення інструментального мислення та індивідуалізму (атомізму) як 

характерних ознак сучасного суспільства і людини. 

Важливу функцію формування спільноти виконують однорідні уявлення, 

що передаються з покоління в покоління підсвідомими механізмами та 

поділяються всіма членами певного суспільства. Отож у третьому розділі 

дослідження «Архетипи як поклик із глибин минулого для детермінації 

сучасного в романах О. Забужко, І. Роздобудько, Дж. Фоера й М. Левицької 

здійснено порівняльний аналіз творів під кутом зору міфопоетики. 

Сакралізація предметно-практичної діяльності (землеробства) стала 

«домінантною ознакою ментальності українців» (с. 102), тому саме до землі як 

провідного архетипу національної свідомості звертаються автори аналізованих 

романів. Дисертантка вдало використовує опозицію «безгрунтів'я - потреба 

закорінення", аспект «земля як фатум» та дешифрує авторські коди-символи, як-

от: «якір», «бузок» у І. Роздобудько, «трактор» у М. Левицької, «секрет-гра» у 

О. Забужко, «речі про всяк випадок» у Дж. Фоера). Зауважується на 

типологічних збігах художнього втілення архетипу землі в романах на рівні 

ідейно-тематичної спорідненості. 

Дослідження вербалізації у співставлюваних творах первообразу жінки -

Мадонни і Блудниці - дозволило Волковецькій Н.В. простежити особливості не 

лише національної, а й жіночої ідентичності. Як твердить авторка, типологічно 

спільними рисами жіночих образів О. Забужко, І. Роздобудько, М. Левицької та 

Дж. Фоера є сакральність, сила, витривалість і водночас стражденність, 

підкорення долі та місії. Проте зауважується на національній парадигмі 

мислення українських та англомовних авторів (с. 133). 

Цікавим є розгляд архетипу Самості у триєдності Самість - Персона - Тінь 

у підрозділі 3.3 дисертації, де ключовим є концепт ім'я. Такий вибір дозволив 

проаналізувати наслідково-відтворювальний етнохарактер та вплив ментального 

простору на самоідентифікацію героїв. 

У четвертому розділі «Художнє втілення проблеми самореалізації в 

досліджуваній англомовній та українській прозі» до уваги взято типологічні 
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збіги та розбіжності авторської рецепції процесу української самоідентифікації 

через концепти «успішність» і «самореалізація» на батьківщині та в еміграції. 

Дослідниця виводить схему, яка виявилась типологічно спільною для 

досліджуваних творів: мета-мрія (бажання досягнути успішності) - вибір 

ціннісних орієнтирів - успішність (ідентичність). Окреслюючи галерею образів, 

авторка наголошує на компаративних перетинах на тематичному, змістовому та 

структурному рівнях та зазначає, що шляхи самореалізації різним чином 

впливають на процес самоідентифікації, подекуди у глобальному світі підміна 

базових людських цінностей призводить до втрати ідентичності. 

Окрему увагу приділяє дослідниця англомовним романам у підрозділі 4.2 

«Українська ідентичність у рецепції М. Левицької і Дж. Фоера». На думку 

Наталії Волковецької, «рецепція створених письменниками образів відбувається 

за певною аналогією: рух від стереотипу до його часткової нівеляції або й 

руйнації через пізнання до ідентичності» (с. 183), а образ України сприймається 

як образ країни, яка ступає на власний шлях розвитку і самоствердження. 

У змісті наукового дослідження є текстуалізовані проміжні ґрунтовні 

висновки до кожного розділу. Деталізовані загальні висновки до роботи 

відповідають поставленій меті та завданням, узагальнено основні положення 

дисертації, систематизовано суттєві тези. Дисертантка проявила достатній 

рівень компетентності та фахової сумлінності, відчувається доказовість і 

вмотивованість суджень та оцінок. 

Рецензована робота характеризується доречністю наукових посилань. 

Дисертація та автореферат ретельно вичитані, відредаговані, що засвідчує 

високу філологічну культуру дисертантки. Мова дисертації й автореферату 

стилістично й лексично вправна, текст читабельний і зручно форматований, 

хоча трапляються комп'ютерні огріхи (сс. 32, 54, 79, 103, 118, 120,184, 222). У 

публікаціях та авторефераті відображені основні тези дисертації. 

Зауваження до змісту та оформлення дисертації: 

1. Наталія Володимирівна Волковецька наголошує на «генетичному коді» 

англомовних письменників М. Левицької та Дж. Фоера (с. 8, 45) та 
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посилається на праці знаних українських та зарубіжних науковців, які 

вивчали різні аспекти їхньої творчості. Романи письменників є об'єктом 

дослідження порівняльно-типологічного характеру. Як відомо, 

типологічні спорідненості будь-якого рівня зазвичай спричинені 

«суспільно-типологічними», «літературно-типологічними» та 

«психолого-типологічними» сходженнями згідно із вченням Д. 

Дюришина. Хотілося б дізнатися думку дисертантки, чи можемо ми 

говорити про безпосередній чи опосередкований контактно-генетичний 

зв'язок українських та англомовних авторів? 

2. У розділі 2 розглядається проблема минулого на тематичному, 

сюжетному, структурному і символічно-образному рівнях аналізованих 

творів. Множинність векторів вивчення дало можливість зробити посутні 

висновки щодо типологічних збігів, а чи зауважені суттєві розбіжності у 

відображенні теми збереження пам'яті? Що є причиною переваги наявних 

типологічних спільностей в українських, британському та 

американському романах у рамках окресленої проблеми? 

3. У підрозділі 3.2 «Архетип жінки - Мадонни і Блудниці - в 

досліджуваних творах: порівняльно-типологічний підхід» авторка 

представляє галерею героїнь-втілень тих чи інших архетипних рис. 

Вважаємо, що було б доцільним наголосити на г^ндерних особливостях 

творення жіночих образів письменниками-жінками та письменником-

чоловіком. 

4. Феномен України та українців як нації, тривала боротьба за становлення 

держави, а згодом за можливість національної самоідентифікації є 

предметом уваги всього світу. Тому вважаємо, що доцільно хоча б 

принагідно в межах одного чи кількох абзаців підрозділу 4.2 зробити 

екскурс у рецепцію романів «Коротка історія тракторів по-українськи», 

«Два фургони» британської письменниці М. Левицької та американського 

роману «Все освітлено» Дж. Фоера на їхніх рідних теренах. Такий аспект, 
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окрім виявлення критичної думки, дещо б розширив контекстуальне поле 

«автор - художній твір - читач». 

У підсумку зазначу, що вказані вище аспекти є, можливо, напрямками 

майбутніх розвідок дослідниці, а незначні недогляди не вплинули на 

концептуальність та зміст дисертації Наталії Волковецької «Проблема 

української самоідентифікації в англомовній та українській прозі початку XXI 

століття». Опісля детального аналізу маємо всі підстави для наступного 

узагальнення: рецензовану дисертацію варто розглядати крізь призму 

концептуально новаторського опрацювання, власне, недостатньо вивченого в 

українському літературознавстві матеріалу. Одержані результати розширюють 

та збагачують створену досі картину компаративістичних студій, зокрема щодо 

порівняння творів українських авторів із зарубіжними, а саме крізь призму 

проекції на іншонаціональні контексти, впливи та взаємодії. 

Отже, дисертаційна робота Наталії Володимирівни Волковецької 

«Проблема української самоідентифікації в англомовній та українській прозі 

початку XXI століття» є новаторським, багатовекторним дослідженням, що 

відповідає вимогам «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння 

вченого звання старшого наукового співробітника», затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України № 567 від 24.07.2013 р. , а її авторка заслуговує на 

присвоєння наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 

10.01.05 - порівняльне літературознавство. 

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