


такі відомі науковці як Ю.М. Караулов, Ю.М. Лотман, О.М. Дронова, 

G. Osborn, М. Riffaterre, P. Janette та ін..

Попри велику зацікавленість дослідників проблемами лінгвальної 

об’єктивації алюзії, дотепер немає ані чітко означених критеріїв, ані 

статистично обґрунтованої системи літературних алюзій як особливого 

маркеру жанрів. У зв’язку з цим дуже важливим стає визначення 

жанровизначального місця алюзії у літературному тексті та її дослідження як 

ментально-мовного утворення. Отже, актуальність дисертаційної роботи О. 

Яреми безперечна, а проведений аналіз є нагальним відгуком на потреби 

сьогоденного мовознавства, що сприяє подальшому розвитку теорії тексту і 

текстотворення.

Авторка ставить собі досить амбіціозну мету -  виявлення лінгво- 

статистичних ознак алюзивних мовних одиниць через розкриття їхньої 

формальної та семантичної специфіки для диференціювання родових 

параметрів текстів британської художньої літератури періоду модернізму (с. 5).

Поставлена багатовимірна проблема у роботі вирішується завдяки 

доволі великому обсягу фактичного матеріалу. Алюзії дібрано методом 

суцільної вибірки на основі 210 випадкових уривків текстів або їх сукупностей 

обсягом 1000 словоформ кожен. Загальна кількість виявлених алюзій -  955 

одиниць. Залучення творів різних авторів до аналізу зумовлене необхідністю 

виявити індивідуально-авторські розбіжності у використанні алюзій. Такий 

підхід уможливлює авторці зроблення науково-вірогідних висновків.

Об’єкт дослідження становлять мовні алюзивні одиниці, що 

функціонують у текстах британських письменників-модерністів.

Предмет дослідження -  особливості лінгвальної об’єктивації алюзії як 

семантичної складової текстів британської літератури кінця XIX -  середини 

XX ст.

Теоретичне значення і наукова новизна проведеної роботи не 

викликають сумнівів. Так, в дисертації вперше здійснено комплексний, у тому 

числі статистичний, аналіз алюзивних мовних одиниць на базі художніх текстів
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з
трьох родів британської модерної літератури; виокремлено типи формальних 

трансформацій алюзивних елементів; розкрито зміни в семантичному плані 

алюзивних мовних одиниць у середовищі контексту й інтертексту (с.7). 

Результати становлять внесок у такі галузі та парадигми англістики як 

лінгвостилістика англійської мови, загальне мовознавство, лінгвокультурологія 

та літературознавство.

Дисертація О. Яреми -  оригінальне задумом, і своєчасне дослідження, 

що знаходиться на перетині літературознавства і мовознавства. У своєму 

дослідженні авторка використовує наукові здобутки з математичної 

лінгвістики В. Перебийніс, Б. Головіна, Г. Мартиненко та елементи 

статистичних етапів лінгвістичних розвідок, представлених у дисертаційних 

роботах М. Воробйової, І. Морозової та А. Потапенко. Відправною точкою 

дослідження є гіпотеза про наявність кореляцій між питомою вагою 

вербальних тематичних алюзій і родом літературного тексту.

Структура роботи логічно відповідає поставленим завданням і 

складається зі вступу, чотирьох розділів, загальних висновків, списку 

використаних джерел (347 позицій) та додатків. Загальний обсяг роботи -  355 

сторінок, із них основного тексту 199 сторінок.

У першому розділі «Теоретичні засади дослідження алюзії в 

художній літературі» трактування поняття інтертекстуальності у сучасному 

мовознавстві отримало всебічний огляд з позиції різних наукових шкіл, 

починаючи від робіт класиків наукової літератури середини XX ст. Складність і 

багатовекторність алюзії як дієвого та експресивного інструменту текстового 

зображуваня та проявів інтертекстуальністі підштовхнуло авторку до аналізу 

характеристик інтердискурсивності та інтертекстуальності. На базі критичного 

огляду існуючих позицій щодо природи зазначених лінгвальних явищ і 

власних спостережень О. Ярема робить висновок, що «інтертекстуальність -  

це своєрідний діалог текстів, частина текстового універсуму з уюпоченням як 

вербальних, так і невербальних прецедентних феноменів. При цьому 

інтердискурсивність розглядається як форма інтертекстуальності...» (с.18).



Вартим уваги є також власна дефініція алюзії, що пропонує авторка у своєму 

дослідженні. На відміну від авторів існуючих підходів до означеного 

лінгвістичного явища, О. Ярема окреслює не тільки його семантичні, але й 

формально-синтаксичні ознаки: «алюзія, на нашу думку, -  повне або неповне 

відтворення тексту-оригіналу, виразу, словосполучення або слова, що 

вирізняється або зовнішніми формальними змінами, або внутрішніми 

семантичними трансформаціями» (с.24). У цьому ж розділі конкретизовано 

домінантні функції алюзії: естетико-пізнавальна, функція підтексту, оцінно- 

характеризувальна та емотивно-експресивна функції (с.46).

Другий розділ «Методика аналізу алюзії в текстах британської 

художньої літератури» присвячено методологічній базі дослідження і 

окресленню основних етапів роботи (с.49-66). Цілком слушним і 

мотивованим для статистичної обробки фактичного матеріалу вважаю взяті

О.Яремою за основу дослідження наукові розробки статистичної лінгвістики 

В. Перебийніс, Б. Головіна, Г. Мартиненко. Згідно поставленої мети, у роботі 

виокремлено п’ять етапів, кожний з котрих логічно випливає з попереднього 

і присвячено конкретному аспекту дослідження . Науково цікавим є також 

застосування критерію Стьюдента, розробленого для хімічних досліджень. У 

час становлення лінгвістики як міжгалузевої науки такий сміливий крок можна 

вважати вельми перспективним (с. 62-63).

У третьому розділі «Об’єктивація алюзивних мовних одиниць у 

британській художній літературі модернізму» головну увагу приділено 

художній парадигмі британського модернізму та представлено типологію 

алюзій за тематикою і релятивністю. Певним науковим здобутком цієї 

розвідки вважаємо виокремлення базових типів алюзій, а саме: системно- 

текстові, або сюжетотвірні алюзії та інтертекстові, або такі, які належать 

внутрішній структурі тексту у вигляді однослівних алюзій, алюзивних 

словосполучень чи речень (с.76-84). Дисертантка робить цікаве 

спостереження: «Варіація тематичної атрибуції загалом не залежить від 

структурного типу алюзій» (с.80). Ключовим твердженням цього розділу
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вважаю наступний висновок: «Жоден твір в історії літератури загалом і в 

період розвитку модернізму зокрема не є повністю самостійним утворенням» 

(с.94). У цьому ж розділі розроблено лінгвістичні параметри й трансформації 

алюзивних елементів (с. 104-112).

Найбільш цікавим, на думку рецензента, є розділ четвертий 

«Статистична оцінка питомої ваги алюзій в британських художніх 

літературних модерних текстах», де математично обчислено 

функціонування алюзивних одиниць у трьох родах літератури, а також 

досліджено індивідуалізувальні характеристики авторських текстів 

британських модерністів. Проаналізувавши алюзії в трьох вибірках -  драмі, 

прозі і поезії, авторка виокремила вісім класів різнотематичних алюзій. 

Статистично підтверджено, що «рід літератури впливає на функціонування 

алюзивних елементів у цих текстах» (с. 137). У процесі ретельного творчого 

аналізу в роботі робиться важливе спостереження, що «формування алюзивного 

прошарку тексту прямо пропорційно залежить від лінгвістичних законів мови, 

від структурних особливостей речень, їх граматики, а також форми вираження 

тексту» (с. 184).

Загальні висновки, зроблені О. Яремою, прозорі і мотивовані, базовим 

з них, на наш погляд, є наступне твердження: «Алюзія з’являється у творі не 

лише на рівні інтертекстових алюзій, а також створює загальний фон тексту, 

приховано зв’язує мотиви попереднього і нового, формує сюжетну лінію на 

рівні системно-текстових алюзій» (с. 206). Безумовним досягненням авторки 

вважаю вдале поєднання в роботі застосування закономірностей 

лінгвостатистики з філологічною інтерпретацією фактичного матеріалу.

Дисертаційна робота О. Яреми -  зріле лінгвістичне дослідження, що 

переконливо проілюстровано прикладами (розділи 3,4), містить оригінальні 

висновки і спостереження, що дають ключ до нового куту бачення предмету 

розгляду. Можливість використання окремих розділів роботи як основи для 

вивчення літературних родів взагалі і творчості письменників-модерністів 

зокрема свідчить про практичну значущість представленої дисертації.
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Результати дослідження є достатньо важливим підґрунтям для 

подальшої науково-прикладної розробки не тільки проблеми лінгвальної 

реалізації алюзії в творах британських модерністів, а також питань, 

пов’язаних з текстовим маркуванням і дослідженням семантико-когнітивних 

вузлів зчеплення в композиційній структурі художнього тексту. Отже, 

правомірно говорити про перспективність і теоретичну значущість 

дисертації О. Яреми.

Стосовно зауважень, питання викликає наступне.

1. Дещо дивує , що цілком слушно здійснюючи аналіз трьох різних 

родів літератури, авторка серед останніх виокремлює чомусь не «епос, 

лірику, драму» як це загально прийнято у літературознавстві (напр., 

Словник термінів з літературознавства» під редакцією JI. І. Тимофєєва, С. В. 

Тураєнко (2014 р.)), а «драму, прозу і поезію» (див., напр., с. 134). Такий 

перерозподіл усталених понять потребує детальної мотивації і більш 

конкретної дефініції.

2. Розглядаючи типологію алюзій за тематикою (с.79) й 

релятивністю (с. 73-86), авторка розглядає однослівні алюзії (с.79) та 

алюзії-речення і словосполучення (с.86). На думку рецензента, такі 

синтаксичні параметри потребують особливого розгляду і жодною мірою не 

стосуються тематичного навантаження.

3. У розділі 1, як на мене, бажано було б надати більше уваги 

розмежуванню таких лінгвістичних понять як аплікації, цитати, алюзія та 

ремінісценція (с. 18-25) і розробити глосарій цих близьких, але не тотожних 

термінів. Крім того, до якого типу текстового посилання можна віднести так 

звані «удавані», чи неправдиві цитати, тобто висловлювання, що автор 

приписує неіснуючим авторитетам, як це робить, напр., Ф. Бекет?

4. На с. 122 авторка розглядає специфіку символьних алюзій. 

Звернення до теорії символів, на думку опонента, висвітлило б когнітивну 

специфіку цього явища і зробило б проведений аналіз більш цікавим і 

переконливим.
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Зроблені вище зауваження не впливають на загальне позитивне враження 

від роботи і не торкаються її концептуальних положень і висновків. Структура 

дисертації у цілому чітка і логічна, її об’єм та композиційне членування 

відповідають традиційним стандартам кандидатських дисертацій. Публікації 

авторки є цілком достатніми і, разом з авторефератом, адекватно відбивають 

положення і висновки, яких дійшла О. Ярема у своєму дисертаційному 

дослідженні.

Рецензована робота -  науково обґрунтоване, детально сплановане 

перспективне лінгвістичне дослідження актуальної проблематики. Виходячи 

з вищевикладеного, вважаю, що дисертаційне дослідження на тему: 

«АЛЮЗІЯ В ТЕКСТАХ БРИТАНСЬКОЇ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ: 

ЛІНГВО-СТАТИСТИЧНИЙ АСПЕКТ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ 

МОДЕРНІСТІВ)» відповідає усім чинним вимогам Департаменту атестації 

кадрів Міністерства освіти і науки України, зокрема, «Порядку присудження 

наукових ступенів та присвоєння вченого звання старшого наукового 

співробітника», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

24.07.2013 року № 567, а його авторка Оксана Богданівна Ярема заслуговує 

на присудження наукового ступеня кандидата філологічних наук за 

спеціальністю 10.02.04 -  германські мови.

Доктор філологічних наук, 

професор кафедри граматики англійської мови 

Одеського національного університету 

ім. II. Мечникова
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