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Дисертація Валерії  Володимирівни  Георгієвської, що присвячена 

вивченню творчості англійського драматурга XVI ст. Крістофера Марло 

(1564 – 1593 рр.) крізь призму жанрової поетики, вкотре свідчить про 

актуальність досліджень, в яких осмислюється діяльність сучасників і 

попередників Вільяма Шекспіра, імена яких згадуються здебільшого в 

контексті творчості співвітчизника, а саме (окрім Крістофера Марло) Філіпа 

Сідні, Роберта Гріна, Томаса Кіда, Бена Джонсона та ін.., без яких неможливо 

осмислити ані власне драматургію єлизаветинських часів як унікальне явище 

в історії світової літератури і театрального мистецтва, ані спадок Шекспіра 

як видатного драматурга. 

Пожвавлення інтересу в сучасних літературознавчих колах до 

ґрунтовного теоретичного переосмислення ґенези жанру трагедії, 

неоднозначність оцінок, визначень і дискусії навколо питань становлення та 

розвитку жанротворчих процесів в англійській літературі періоду 

Відродження, необхідність дослідження поетики творів і введення до 

наукового обігу персоналій, які знаходились на периферії вітчизняних 

літературознавчих студій, зумовлюють актуальність цього дослідження. 
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У такому ракурсі дослідження Валерії Володимирівни є своєчасним і 

доцільним. Крім того, як зазначає авторка: «Осмислення художньої 

спадщини К. Марло [….] сприятиме конкретизації цілісного уявлення про 

розвиток англійської літератури доби Відродження»(с. 3 автореферату). 

Вищезазначені фактори обумовлюють наукову новизну дисертації, 

що виявнюється на кількох необхідних рівнях. У роботі досліджено динаміку 

жанрової поетики трагедії у п’єсах К. Марло «Мальтійський єврей», 

«Едуард ІІ», «Паризька різанина», визначено особливості формування 

індивідуального стилю драматурга, етапи становлення його як митця, 

здійснено аналіз п’єс автора у контексті мистецьких тенденцій доби 

Ренесансу. 

На нашу думку, дисертація В.В. Георгієвської є цілком самостійним 

дослідженням, що відбиває всі особливості мислення та стилю здобувача. 

Мета чітко встановлена – виявити художні особливості та риси динаміки 

жанрової поетики трагедії у п’єсах К. Марло. Мета дослідження зумовила 

постановку низки досить амбітних завдань.  

Зокрема, В. В. Георгієвська зробила спробу подолати різновекторність 

в існуючих концепціях і оцінках творчості К. Марло, що дає можливість 

надати адекватну оцінку зв’язків К. Марло із становленням англійської 

національної літератури, виявити художні особливості і розвиток жанрової 

поетики трагедії у творах драматурга та традицій англійської драми доби 

Відродження, а також об’єктивно визначити значущість літературних творів 

К. Марло в англійській літературі та його вплив на історико-літературний 

розвиток доби.  

Об’єктом дослідницького інтересу обрано три п’єси Крістофера 

Марло різних періодів творчості «Мальтійський єврей» (1589 р.), 

«Едуард ІІ» (1592 р.), «Паризька різанина» (1593 р.), а предметом – ідейно-

художня специфіка і динаміка жанрової поетики трагедії у п’єсах К. Марло. 

Відтак, запитання: Що зумовило вибір саме цих творів автора? Чому 

саме ці твори Ви вважаєте показовими для різних періодів творчості 
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митця, а відтак, і такими, що дозволяють поділити його творчість на 

етапи або цикли? 

Подібний вибір має позитивний момент, адже локальні за охопленням 

матеріалу дослідження дають можливість більш уважно придивитись до 

поетикальних особливостей досліджуваних явищ, побачити зблизька 

проблеми, які при масштабному розгляді переважно оминаються. До того ж, 

конкретне зіставлення близьких явищ, як це спостерігаємо в рецензованій 

дисертації, дає реальний ґрунт для більш широких узагальнень у 

майбутньому.  

Методологія дослідження є наступним рівнем, що зумовлює його 

наукову новизну. Дисертація знаходиться в руслі сучасних літературознавчих 

розробок, спрямованих на проникнення до глибини тексту, які водночас 

відкривають шлях до висот авторської художньої концепції. Поетикальний 

аналіз художнього твору загалом дає можливість всебічно і системно виявити 

авторські стратегії, наблизитися до розуміння творчого задуму письменника і 

внаслідок цього обґрунтувати його рецептивну цінність.  

Теоретико-методологічна база дисертації В.В. Георгієвської досить 

розлога і містить, за визначенням самої авторки, новий історизм, жанрологію, 

які на нашу думку, стали найбільш результативними, крім того, 

застосовуються культурний матеріалізм, порівняльно-історичний , 

компаративний, біографічний, культурно-історичний, соціологічний методи 

аналізу; системний, та герменевтичний підходи. 

У своєму прагненні до об’єктивності дисертантка, за допомогою низки 

різноманітних науково-дослідницьких методів, з’ясовує особливості 

наукових підходів до художніх та ідейних здобутків К. Марло та створює 

цілісну картину сприйняття творчості англійського драматурга в історико-

літературній та критичній перспективі, простежує специфіку інтерпретації 

ренесансної філософсько-естетичної проблематики в англійській 

драмі XVI ст..  
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Дисертація має теоретичне значення і практичну значущість. У 

розвідці обґрунтовано формування нового для періоду Ренесансу жанру 

драматичної хроніки та динаміки жанрової поетики трагедії із залученням до 

п’єс мотиву De casibus та філософії Нікколо Макіавеллі.  

Реалізація дослідницьких стратегій шановної Валерії Володимирівни 

Георгієвської представлена в тексті дисертації, що складається зі вступу, 

трьох розділів, висновків, додатків та списку використаних джерел, що 

нараховує 381 позицію і оформлений згідно з останніми вимогами до цього 

виду робіт. 

У вступі обґрунтовано актуальність дослідження, визначено мету й 

завдання, об’єкт, предмет і методологічну базу, розкрито наукову новизну, 

практичне та теоретичне значення роботи. 

У першому розділі подано ретельний огляд історико-літературних і 

біографічних праць, присвячених художньому доробку та біографії 

драматурга, обґрунтуванню основних методів і прийомів сучасного 

літературознавства, застосованих під час написання роботи. 

В.В. Георгієвська демонструє широку обізнаність у літературному і 

літературознавчому контексті творчості досліджуваного автора, вміння 

аналізувати і узагальнювати наукові стратегії, виявляти провідні тенденції, 

що дало їй можливість обрати актуальний ракурс власного дослідження, 

оскільки творчість Марло вивчалась, за висновками дослідниці здебільшого у 

руслі біографічному, «дослідники приділяють увагу не творам драматурга, а 

його біографії, виявленню біографічних рис у текстах та аналізу прототипів 

дійових осіб, порівнянню п’єс із творами його сучасників, що призводить 

лише до поодинокого згадування драматурга у дослідженнях».  

На жаль, аналіз літератури про творчість та особистість К. Марло у 

дисертації майже позбавлений критичного коментаря (за невеликим 

винятком), який додав би цій частині роботи більшої полемічної гостроти.  

У другому розділі «Специфіка інтерпретації ренесансної філософсько-

естетичної проблематики в англійській драмі ХVІ ст.» проаналізовано різні 
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підходи і погляди на актуальну літературознавчу проблему вивчення 

контексту становлення єлизаветинської драми та виявленню провідних 

тенденцій доби, які вплинули на формування особистості драматурга. У 

трьох підрозділах розглядається специфіка зображення ренесансного 

титанізму у п’єсах драматурга, окреслюється становлення англійського 

гуманізму, на який вплинули нові для того періоду стилістичні тенденції в 

європейському мистецтві (маньєризм), аналізуються твори єлизаветинських 

драматургів та визначається вплив філософії Нікколо Макіавеллі на 

англійську драму XVI ст., досліджується жанрова специфіка трагедій 

Крістофера Марло. 

Зʼясовано, що драматург вніс істотні зміни у розвиток драми, піднявши 

на інший рівень її художню форму: досконалі конструкції драматичної дії, 

яким він надав внутрішню єдність, будуючи розвиток сюжету навколо 

особистості і долі героя. У його творчості отримала більш глибокий розвиток 

і концепція трагічного.  

Відтак запитання: На Вашу думку, чи дотримувався Марло певних, 

попередньо визначених в його часи послідовних уявлень про трагедію як жанр 

(і яких саме), чи створювався корпус його трагедій певним чином спонтанно, 

чи в процесі постійно змінного експерименту ? 

У Розділі 3 «Динаміка жанрової поетики у трагедіях 

Крістофера Марло «Мальтійський єврей», «Едуард ІІ», «Паризька 

різанина»» розглядаються три п’єси драматурга, в яких найбільш яскраво 

виражена концептуальність та динаміка жанрової поетики трагедії. 

Дисертантка у своєму дослідженні багаторазово звертає увагу на те, що 

саме влучне поєднання філософії Н. Макіавеллі, мотиву De casibus та 

оновлення жанрової поетики трагедії допомогли драматургу створити п’єси, 

які стали симбіозом гуманістичних ідеалів та елементів кризи гуманізму. 

Аналізуючи зміст п’єс, В. В. Георгієвська виявляє риси трагедії помсти у 

творі «Мальтійський єврей» у поєднанні із мотивом De casibus та філософії 
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Н. Макіавеллі, за допомогою яких драматург зобразив патріархальний 

менталітет через падіння видатної людини та його моральну деградацію. 

Мотив De casibus та філософії Н. Макіавеллі дисертантка постійно 

аналізує і виводить на передній план у своєму дослідженні (іноді навіть 

повторюючись).  

Тому запитання: Дайте будь ласка чіткі визначення мотиву De casibus 

і філософії Н. Макіавеллі і того, як вони художньо переосмислюються у 

творах Крістофером Марло.  

Чи правомірно вживання терміну «псевдофілософія Н. Макіавеллі», 

адже «псевдо-» вона була для його опонентів, а Ви вживаєте у значенні 

«тобто спотворений варіант його філософії», що заплутує в процесі 

ознайомлення з Вашим дослідженням. Адже в цьому випадку ми маємо 

справу із «псевдомакіавеллівською філософією Марло», а не Макіавеллі. 

Можливо потрібно було б ці слова брати у лапки?  

У підрозділі 3.2. «Осмислення феномену влади у творі “Едуард ІІ”» 

розглядаються художні образи, в яких втілено специфіку мислення 

можновладців через події досить складного періоду в історії Англії – 

правління слабкого короля Едуарда ІІ. 

Разом із цим у творчому процесі паралельно із написанням п’єс у 

класичному жанрі трагедії, шляхом динаміки жанрової поетики відбувається 

окреслення рис нового жанру драматичної хроніки, який дозволяв 

відтворювати історичні події в одній п’єсі, які в реальному житті могли 

займати не одне століття. К. Марло також не оминув своєю увагою 

популярну на той час псевдофілософію Н. Макіавеллі (тобто спотворений 

варіант його філософії) та мотив De casibus, які стали інструментом в руках 

письменника для висловлення своєї громадянської позиції. 

В. В. Георгієвська зауважує, що специфічне трактування філософії 

Н. Макіавеллі гармонійно поєднується із мотивом De casibus, що є 

концептуальним у жанрах драматичної хроніки та трагедії К. Марло. 

Динаміка жанрової поетики трагедії шляхом введення до неї  
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мотиву De casibus набуває іншого, можна сказати, суто англійського 

звучання. «Окреслення нового жанру драматичної хроніки, шляхом динаміки 

жанрової поетики трагедії  дало можливість К. Марло видозмінити звичний 

для англійців жанр хроніки та адаптувати його до театральної сцени. Усі ці 

здобутки письменника сприяли початку формування у XVI ст. національної 

англійської літератури». 

Запитання: хотілося б почути більш чітке визначення понять 

«драматична хроніка», «жанр хроніки» і як вони втілюються у Марло. 

Далі, чи протиставляєте Ви чи співставляєте, чи поєднуєте 

«трагедію помсти з використанням мотиву De casibus» (цитуємо за 

дисертацією с. 93) та «трагедію помсти єлизаветинського періоду» (с.94), 

ґрунтуючись на , Ваша цитата, «відході Марло від традицій De casibus» ( с. 

95)? 

Далі цитуємо: «Ця трагедія помсти є прикладом нового динамічного 

виду драми, який не має нічого спільного з творами попередників»? (с. 115).  

Дайте більш чіткі визначення того, що мається на увазі під «новим 

динамічним видом драми». 

Важливим є висновок дисертантки про жанрову специфіку п’єс 

драматурга. К. Марло перетворив усне мовлення на сцені на майстерну і 

потужну драматичну виставу, щоб у такий спосіб пояснити та донести до 

глядача власне світовідчуття. Його п’єси увібрали дух, вібрації доби 

Відродження, дійові особи стали зрозумілими народу, репліки 

запам’ятовували, їх вчили напам’ять. У п’єсах К. Марло «Мальтійський 

єврей», «Едуард ІІ», «Паризька різанина» з’явилося нове відчуття 

класичного жанру, новий погляд на сенс людського життя, волі і 

самознищення, що перебуває у постійному динамічному русі. У своїй 

найкращій конфігурації, далеко за межами шаблонної ренесансної трагедії, 

творча спадщина письменника у єлизаветинському театрі збагатила 

європейську літературу, започаткувала вивчення мотивів і наслідків 

деструктивних і саморуйнівних дій.  
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У Висновках стверджується, «що ввівши динаміку жанрової поетики, 

об’єднавши риси хроніки і драми, письменник викарбовує «ідеальний» жанр, 

який повністю відповідає його вимогам: зробити важливі історичні події 

доступними та зрозумілими народові».  

Загальні “Висновки”, що містять підсумки всього дослідження, науково 

достовірні й виважені, представляють відповіді на поставлені дисертанткою 

завдання, ґрунтуються на використанні значної кількості літературного та 

наукового матеріалу. 

Потрібно також зазначити, що Висновки до розділів і загальні 

Висновки у дисертації та авторефераті представлені досить розлого, бракує 

чіткого синтезу. 

Уся робота вичитана, але є кілька лексико-пунктуаційних, 

стилістичних огріхів, зустрічаються повтори, крім того, до кількох цитат ми 

не знайшли посилань (с. 22, 23, 30, 41, 46, 53, 56, 111, 112, 154, 158).  

Наявні багаторазово вживані терміни-русизми: русизм «відноситься», 

«відносяться» варто було б замінити українським відповідником «належить», 

«належать», повторюється русизм «відрізняється», наприклад, в авторефераті 

на стор. 9, «Маньєризм в літературних творах відрізняє метафорична 

насиченість …». Недоречними є вживані слова: «виключно» (наприклад, с 

175 дис.), «можна припустити» (с.18 автореф.). 

Зауваження до стилю написання автореферату: непотрібно в 

авторефераті висловлюватися від 1 особи (множини або однини), тобто «ми 

вважаємо», «ми дослідили», «нами визначено». Мова автореферату повинна 

бути наукова, містити безособові речення, викладення результатів 

дослідження. 

Наведені зауваження до дисертації та автореферату Георгієвської В.В. 

не заперечують теоретичної та практичної цінності проведеного 

дослідження.  

Аналіз представленої дисертації та автореферату дає всі підстави 

вважати, що дослідження є актуальною, концептуальною завершеною 
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науковою роботою, містить науково обґрунтовані спостереження та 

узагальнюючі висновки, які розширюють уявлення про літературний процес 

доби Ренесансу.  

Ступінь обґрунтованості наукових положень висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації як із погляду сучасних науково-теоретичних 

досліджень, так і з позицій практичної реалізації, є достатнім. 

Автореферат дисертації адекватно передає її зміст, аргументацію, 

логіку побудови, ступінь наукової новизни і можливості практичного 

застосування. 

Результати наукових пошуків можуть використовуватися при розробці 

загальних літературознавчих курсів у вищих начальних закладах, так і в 

процесі організації спецкурсів та семінарів, присвячених творчості 

письменників доби Відродження. 

Апробація дисертаційних висновків здійснювалась на міжнародних, 

всеукраїнських конференціях, у 22 роботах, а саме, 11 статтях, 9 із яких 

надруковано у провідних наукових фахових виданнях України, а 2 – у 

зарубіжних виданнях, у 9-ти тезах доповідей на міжнародних та 

Всеукраїнських конференціях та в авторефераті, що адекватно відображає 

зміст дисертаційного дослідження. Вартою схвалення є активна участь 

дисертантки в роботі багатьох наукових конференцій різного рівня, зокрема 

за межами України.  

Роботу виконано згідно з вимогами до оформлення наукових праць, 

що встановлені ВАК України для кандидатських дисертацій, із 

використанням сучасних емпіричних і теоретичних методів опрацювання 

аналітичної інформації та художнього текстового матеріалу.  

Отже, дисертація Георгієвської Валерії Володимирівни «Творчість 

Крістофера Марло і жанр трагедії в англійській літературі доби 

Відродження» , є завершеною, самостійною науковою розвідкою, відповідає 

вимогам Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого 

звання старшого наукового співробітника, затвердженого Постановою 
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Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. № 567, а її авторка, Валерія 

Володимирівна Георгієвська, заслуговує на присудження їй наукового 

ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.04 – література 

зарубіжних країн. 
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