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РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ МАРИНИ ОЛЕКСІЇВНИ ЗУЄНКО  
«МІФ У ЛІТЕРАТУРІ АНГЛІЙСЬКОГО БАРОКО»1 

Продуктивною темою сучасних літературоз-
навчих досліджень є вивчення міфологічних 
образів і мотивів у творах художньої літератури 
різних епох та націй, оскільки їх усвідомлення 
та інтерпретація дозволила митцям знаходити 
відповіді на одвічні питання людської екзистен-
ції. Цього разу основна увага науковця присвя-
чена англійській бароковій літературі ХVII сто-
ліття, видатні досягнення якої в царині лірики, 
епосу й драми визнаються чисельними літера-
турними критиками, однак раніше не досліджу-
валися з точки зору міфопоетики. Літературоз-
навці минулих століть писали про метафізичне 
спрямування текстів Дж. Донна, Дж. Мільтона, 
Е. Марвелла, Дж. Герберта та ін., акцентуючи їхні 
духовно-культурні новації та гносеологічні під-
ходи до усвідомлення Святого Письма, однак не 
пов’язували їх із фундаментальними міфологіч-
ними структурами, споконвічними уявленнями, 
які поєднують у собі колективне та індивіду-
альне, загальнолюдське та етнічне. Рецензована 
монографія М. Зуєнко є першим ґрунтовним та 
всебічним вивченням естетики міфу в англійській 
бароковій літературі, що й доводить її безперечну 
наукову новизну та цінність.

Композиційна цілісність монографії ґрунту-
ється на вивченні доробку вітчизняних та зару-
біжних літературознавців щодо визначення спе-
цифіки міфопоетики художніх творів у цілому та 
літератури англійського бароко зокрема. Цьому 
присвячено перший розділ монографії «Міфопо-
етика як категорія літературознавства». Дослід-
ниця розглядає міфопоетичну парадигму у світлі 
сучасного літературознавства, висвітлює рецеп-
цію міфу в літературі англійського бароко. Про-
відним методом дослідження М. Зуєнко обирає 

міфопоетичний аналіз художнього твору, що 
активно розвивається в сучасному літературоз-
навстві, відкриваючи нові можливості інтерпре-
тації тексту. Даний метод ґрунтується на тра-
диціях міфокритики («ритуальна» Дж. Фрезера 
й «архетипна» К. Юнга) й уможливлює вияв-
лення міфо-архетипного підтексту твору, сприяє 
вивченню способів художньої трансформації 
міфу, міфологічних образів і мотивів та їх функ-
ціонування у творчості письменників зазначе-
ного періоду. Міфопоетичний метод екстраполює 
художній текст на біографію, філософсько-есте-
тичні погляди та соціальні переконання автора, 
послуговуючись досягненнями психології, філо-
софії, соціології. Здійснення такого аналізу обра-
них для дослідження художніх творів передба-
чає дослідження міфопоетичної системи твору, 
а саме способів імплементації міфоматеріалу на 
всіх художніх рівнях літературного твору.

Практична частина роботи ґрунтується на 
вивченні динаміки використання міфу в бароко-
вій літературі у Великій Британії відповідно до 
періодів її розвитку, у кожному з яких М. Зуєнко 
вдається виокремити та простежити конкретні, 
притаманні лише йому, міфопоетичні домінанти 
(єлизаветинський період – використання міфо-
поетичної наративної стратегії звільнення, іні-
ціаційної парадигми подорожі заради духовного 
збагачення, якобінський період – актуалізація 
теми духовного шукання, навернення людини 
до праведного життя, прощення, есхатологіч-
них мотивів, августинський період – репре-
зентація пасхальних мотивів (життя-смерть-
воскресіння), мотиву відродження та біблійного 
міфу з Нового Заповіту про спасіння людського 
роду сином Божим).

Надзвичайно продуктивною видається думка 
авторки монографії про те, що асиміляція міфів 
у літературу бароко відбулася насамперед через 
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комбінацію літератури та релігійних уявлень, що 
дозволило письменникам бароко досягти подвій-
ної мети – інтелектуально розважати й повчати, 
виявляючи гармонійне, цілісне, вічне в хаотич-
ному довколишньому світі.

Дослідження ґрунтується на значному корпусі 
текстів, більшість яких не часто були об’єктом 
для наукових розвідок, деякі навіть уперше. Це 
віршовані, драматичні та прозові твори англій-
ських письменників доби бароко, різномаїття яких 
дозволяє стверджувати як про мовний, жанровий 
та художній синкретизм дослідження М. Зуєнко, 
так і про його новизну, адже такий комплексний 
огляд міфу в англійській літературі подано вперше.

Прагнення до глибини та різноаспектності 
аналізу спонукає дослідницю присвятити кожен 
розділ роботи вивченню міфопоетичних осо-
бливостей творів окремого літературного жанру 
(другий – поезії, четвертий – драматургії, 
п’ятий – епічним творам), що, на нашу думку, є 
виправданим та вдалим рішенням, оскільки дає 
можливість створити різножанрову картину, як 
того вимагає монографічний формат роботи. 
Аналіз поетичних творів англійського бароко в 
третьому розділі зосереджено на спадку її видат-
ного представника – Дж. Мільтона, який у поемах 
«Втрачений рай» і «Повернений рай» інтерпрету-
вав традиційні біблійні міфи про створення світу 
та людини, про хресний шлях Ісуса Христа, його 
духовний двобій із дияволом, смерть і воскре-
сіння, про гріховність людства й спокутування 
гріхів, надаючи їм актуального соціального й 
морально-філософського змісту.

Найістотнішими науковими результатами 
п’ятого розділу дослідження «Специфіка імп-

лементації міфу в англійських епічних творах» 
є аналіз особливостей залучення міфоматеріалу 
до романів «високого» та «низового» бароко. 
Насамперед вражає широкий діапазон досліджу-
ваного матеріалу: галантно-героїчний, політико-
героїчній, крутійський та дидактико-алегорич-
ний романи.

Висновки оприявлюють магістральні міфопо-
етичні наративні стратегії письменників англій-
ського бароко: творче переосмислення міфу про 
родючість, міфу про героя, міф про порятунок, 
міф про творення та ін. на різних художніх рів-
нях твору в системі інтертекстуальних, метатек-
стуальних, гіпертекстуальних й архітекстуальних 
зв’язків, створення індивідуального міфу або нео-
міфу (наприклад, поема Дж. Мільтона «Втраче-
ний рай», роман Дж. Баньяна «Шлях прочанина», 
п’єса В. Шекспіра «Буря»). М. Зуєнко перекон-
лива у своїх підсумкових твердженнях, які заслу-
говують схвалення, оскільки дають відповіді на 
питання щодо ролі та специфіки міфу в англій-
ській літературі доби бароко, демонструючи на 
практиці методику міфопоетичного аналізу тек-
стів та акцентуючи наукову вагомість проблеми.

На наш погляд, монографія М. Зуєнко є ваго-
мим внеском у палітру сучасних досліджень про-
блеми міфопоетики, вирізняється послідовною 
розробкою теми, чіткістю висновків і свідчить 
про доволі високий рівень професійної підго-
товки автора, ґрунтовність методологічної бази. 
Упевнені, що актуальність обраної проблематики 
й авторська стратегія її наукової репрезентації 
гарантує корисність та цікавість рецензованої 
монографії не лише для літературознавців, а й для 
широкого кола читачів.


