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Останнім часом у літературознавстві актуалізувалися дослідження 

глибинних ментальних кодів, які стають змісто- та формотворчими 

чинниками, виявляючи напрямки рефлексування певної доби. У цьому 

контексті осмислення езотерично-магічного дискурсу в культурі пов’язане в 

цілому з необхідністю як визначити специфіку естетичного думання авторів 

текстів так званої «магічної літератури», так і з загальним сплеском цікавості 

до магічного в літературі не тільки на тематичному, а й на генологічному 

рівні – з виникненням або інтенсивним розвитком таких нових жанрів і 

метажанрів, як магічний реалізм і фентезі. Особливо цікавим це дослідження 

стає в сенсі визначення естетичної цінності текстів, які протягом довгого 

часу не були поціновані належним чином, залишаючись на маргінесах 

літератури саме з погляду своєї загальноприйнятої упослідженості, 

вважаючись літературою не інтелектуальною, а спрямованою на масового 

читача.  

Обрана О. Філоненко тема дослідження може бути визнана 

незаперечно актуальною з огляду на багатовекторність розвитку сучасної 

світової літератури, збільшення в ній питомої ваги текстів, написаних у 

модусі фантастичного, складність естетичного цілого таких текстів й 

необхідність відмови від поділу на «інтелектуальну», «першорядну» 

літературу та літературу для широкого загалу. З іншого боку, теоретичне 

поняття «модус» також потребує подальшого осмислення, конкретизації та 

унаочнення в різних жанрових контекстах та напрямах, тим більше за умови 



недостатньої розробленості цього питання в сучасному літературознавчому 

дискурсі, практичну відсутність комплексних теоретичних розробок.  

Фактично О. Філоненко вперше у вітчизняному літературознавстві 

здійснює комплексний аналіз специфічного ренесансно-барокового 

«магічного коду» як стратегії побудови літературних творів, а також 

розроблює типологію цього коду й досліджує його реалізацію в британській 

літературі кінця ХVI–ХХ ст. 

У своєму дослідженні дисертантка пропонує розглядати магію в літературі як 

певну стратегію текстотворення, яка, з одного боку, залежить від магічних уявлень 

кожної конкретної епохи, з іншого ж, завдяки своїй укоріненості у механізмах 

Несвідомого, має трансісторичні та транскультурні характеристики. Такий підхід до 

визначення специфіки категорії «магія», «магічне» є підставою для здійснення 

ґрунтовної оцінки особливостей формування естетичного цілого з позицій 

характеристик хронотопу, структури персонажів, глобальної композиції творів 

фантастичної літератури. Власне кажучи, таке дослідження мало б навіть 

перевершити рамки дисертаційного на здобуття ступеню кандидата наук. У роботі 

проаналізовано цілий ряд фундаментальних  позицій, структуровано схеми 

взаємозалежності персонажів через лінії магічного, що дає можливість визнати її 

теоретичну цінність. Однак заявлена глибока проблема й надалі потребує 

осмислення та конкретизації деяких позицій щодо специфіки хронотопу «магічних 

творів» та реалізації в них міфологічних концепцій. 

Дисертація О.Філоненко має чітку й логічну структуру, яка цілком 

відповідає завданням, поставленим у дослідженні. Кандидатська робота 

«Ренесансно-бароковий «магічний код» у британській літературі (на 

матеріалі творів кінця XVI - XX століть)» складається зі Вступу, трьох 

розділів, Висновків, Списку використаних джерел, що відповідає вимогам до 

структурування наукових текстів такого рівня та жанру.  

У вступі обґрунтовано мету й завдання роботи, її актуальність та 

новизну, визначено об’єкт. Ця частина дисертаційного дослідження формує 

чітке усвідомлення того, на що спрямовано науковий інтерес дослідниці. 



Привертає увагу, що матеріалом дослідження стали різні за жанровою 

природою тексти: драматичні та епічні, що викликає певні сумніви у зв’язку 

з широтою поставлених завдань та можливим неврахуванням особливостей 

реалізації певних внутрішніх схем художнього цілого (зокрема, хронотопних) 

у творах різних жанрів.  

Визначаючи вагомість обраного напрямку дослідження, дисертантка 

стверджує, що «специфічний загальнокультурний тренд уже неможливо 

ігнорувати навіть при скептичному ставленні до магії та езотеризму», тому 

«прояви магічного у культурі і літературі у будь-яких його варіантах 

привертають увагу все більшого кола дослідників з виникненням навіть такої 

нової академічної дисципліни, як «західний езотеризм» (с. 5), що не викликає 

вагомих заперечень по суті, однак привертає увагу певною 

демонстративністю зауважень та некоректністю зведення 

внутрішньохудожніх категорій до загальноментальних.  

Розділ І «Магічний код» як стратегія текстотворення в літературі» 

присвячений обґрунтуванню основних теоретичних дефініцій, що лягли в 

основу концепції дисертації, зокрема, осмислюються такі питання: природа 

магії як специфічної теоретичної семіотичної системи та певного модусу 

раціональності, місце магічного в літературі – модуси та коди магічного. 

Дисертантка слушно зауважує, що «магія як частина людської культури 

є надзвичайно складним феноменом, чиї дефініції залежать від культурного 

контексту, і їх не завжди можливо звести до «спільного знаменника» у 

рамках навіть однієї культурно-історичної спільноти» (с. 13), ставлячи за 

мету в теоретичній частині дослідження сформувати обґрунтоване 

визначення цієї категорії, що може бути реалізоване в кількох площинах: 

а) чуже/екзотичне; б) етично і семантично амбівалентне; в) пов’язане як з 

фантазією, так і з раціональним (мистецтво/наука); в) влада/сила; 

г) задоволення; д) ілюзорне/ефемерне. 

У роботі стверджується, що «магія як стратегія текстотворення реалізується 

через свідоме або несвідоме використання авторами певних поетикальних 



конвенцій, які ми визначаємо як «магічний код» з виведенням декількох його 

варіантів, що тісно пов’язані з домінуючими у певні культурно-історичні періоди 

магічними уявленнями» (с. 5), що цілком переконливо. 

Досить обґрунтовано О. Філоненко вводиться та осмислюється категорія 

«модус магічного», що визначається ментальною природою художнього тексту. 

Незаперечним теоретичним здобутком роботи є чітке структурування типів модусів 

магічного в англомовних текстах та в європейській художній традиції в цілому. 

Розділи ІІ та ІІІ роботи являють собою емпіричний аналіз специфіки та 

типології модусів магічного в англомовній європейській літературі, що дає 

можливість розкрити ренесансно-барокову природу коду магічного та рівні 

реалізації сценаріїв цього коду в текстах різних естетичних епох. Досліджений 

літературний матеріал дає дисертантці можливість сформувати чіткі й прозорі 

схеми структури магічних кодів, а також схеми взаємодії персонажів у творах, які 

реалізують потенціал кожного окремого коду, що дозволяє переконатися в 

послідовному та логічному осмисленні нею естетичної природи магічного. 

Варто зауважити, що побіжно в роботі сформульовані яскраві й сміливі 

теоретичні ідеї, які не знайшли належного розкриття, оскільки виходили за рамки 

поставлених завдань, однак накреслюють важливі напрямки подальшого 

осмислення проблеми самою авторкою та іншими літературознавцями.  

У дисертаційному дослідженні О. Філоненко «Ренесансно-бароковий 

«магічний код» у британській літературі (на матеріалі творів кінця XVI - XX 

століть)» досить ґрунтовно розкрито поставлену проблему, проведено 

масштабний емпіричний аналіз текстів, що посилює важливість цього 

теоретичного дослідження. 

Зауваження до змісту та оформлення дисертації: 

1. Теоретичний розділ кандидатської дисертації мав би бути 

переконливішим при чіткому розведенні на всіх рівнях дослідження 

загальнокультурних, ментальних та художніх категорій. Натомість 

дисертантка подеколи захоплюється дослідженням самої природи магічного 

в її ментальному сенсі, відволікаючись від аспектів літературознавчої 



категоріальності цього явища: «на нашу думку, перший розподіл магічного в 

літературі – на магію людей та Faërie – магію чарівних істот (і в певному 

сенсі самої літератури як «магічної» діяльності), якій вони не навчаються, а 

просто нею володіють від народження/ виникнення, бо вона є невід’ємною 

частиною їхньої природи» (с. 39- 40). 

Відсутня чітка межа між естетичною категорією  магічного та власне 

магією як явищем. З контексту роботи зрозуміло, що йдеться саме про 

принципи естетичного думання, однак дисертантка у викладі цього не 

конкретизує, що формує двозначність  тез. 

У цілому, особливо у викладі теоретичних позицій, спостерігається 

певна некоректність використання категоріальних понять стосовно різних 

рівнів та площин аналізу, що знімається, однак, при аналізі конкретних 

творів. 

2. Деякі цікаві твердження в дослідженні сформульовані, однак не 

розкриті належним чином, що не дає можливості переконатися в їх 

обґрунтованості. Наприклад, О. Філоненко говорить про генетичний зв'язок 

та спорідненість магії з мистецтвом через конструювання символічної 

реальності, не вдаючись при цьому до більш глибокого аналізу заявленої 

спорідненості.  

3. Окремі висновкові визначення виглядають слабшими, ніж 

загальне теоретизування з певного питання, зокрема: «Отже, можна зробити 

висновок, що літературний код є специфічною літературознавчою категорією, 

яка дає можливість розуміти, про що і як розповідає певний автор, а також 

виступає певною системою розпізнавання текстів» (с. 46-47), коли натомість 

дисертантка мала можливість зробити більш глибокі висновки зі сказаного 

нею в цілому в розділі. 

4. Деякі назви розділів потребують більшої конкретизації, зокрема, 

«Місце магічного в літературі» є занадто широким і неконкретним 

формулюванням. 



У цілому дисертаційна робота Філоненко Олександри Геннадіївни 

«Ренесансно-бароковий «магічний код» у британській літературі (на 

матеріалі творів кінця XVI - XX століть)», подана на здобуття наукового 

ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.06 – «теорія 

літератури», є завершеною науковою працею, у якій отримано науково 

обґрунтовані результати, що по-новому розкривають актуальну та 

пріоритетну теоретико-літературну проблему функціонування модусів 

магічного в англомовній літературі.  

Висловлені зауваження та пропозиції не знижують загального наукового 

рівня та практичного значення результатів роботи. За актуальністю, 

науковою новизною, вірогідністю та практичною цінністю, змістом і 

оформленням робота відповідає вимогам до кандидатських дисертацій з 

теорії літератури, а її автор – Філоненко Олександра Геннадіївна – заслуговує 

на присудження наукового ступеня кандидата філологічних наук за 

спеціальністю 10.01.06 – «теорія літератури». 
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