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ВСТУП  

Актуальність теми дослідження. Сучасна гуманітарна наука надає 

виняткового значення дослідженням міфопоетики, які охоплюють і 

виявлення закономірностей, притаманних міфотворчості конкретного автора 

(Г. Грабович, О. Забужко, Я. Поліщук), і особливості міфологічного 

мислення (О. Буряк, І. Зварич, Т. Мейзерська, Р. Піхманець, Дж. Кемпбел), і 

з’ясування низки проблем, пов’язаних з міфопоетичною картиною світу як 

окремої людини, так і цілих соціальних груп.  

Новітні міфокритичні, феноменологічні, герменевтичні студії, 

рецептивно-естетичні теорії не оминають увагою основоположні структури 

свідомості, а тому активно включають категорію простору у сферу своїх 

досліджень, актуалізуючи просторовий аналіз (О. Боронь, О. Кошкіна, 

І. Нікітіна, В. Прокоф'єва, І. Роднянська, В.Руднєв, Дж. Фаріно), розглядаючи 

концепт шляху (М. Мамардашвілі, І. Меркулова, В. Топоров), обґрунтовуючи 

поняття границі (Ю. Лотман, Т. Накамуда), досліджуючи просторові 

парадигми (Б. Верлен, М. Гайдеггер, А. Пред та ін.) тощо.  

Застосовуючи нові підходи до вивчення категорії хронотопу й науки про 

нього, літературознавство ставить у центр своїх студій простір не лише з 

метою розв’язання проблем методологічного плану, а й вироблення нових 

літературознавчих концепцій, зокрема «просторового аналізу» (О. Боронь, 

І. Нікітіна, І. Роднянська). Просторовий аналіз, на думку В. Прокоф'євої, є 

одним із найважливіших напрямів дослідження сучасної поезії. Простір – це 

не лише «набір окремих об’єктів» у художньому творі (Ю. Лотман, 

Б. Успенський), а й «послідовно розміщені священні (теменоси) та профанні 

локуси» (К. Хюбнер).  

В українському літературознавстві раніше не досліджувалася 

проблематика міфопоетичного простору у творчості сучасних поетів, носіїв 

неокласичної картини світу. З цієї причини до розгляду взято лірику сучасного 

українського поета Т. Федюка, у творчості якого цікаво зреалізовується 

просторова парадигма.  
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Вивчення творчості Тараса Федюка в останні роки неабияк привертає 

увагу дослідників. Показово, що модерні тексти поета аналізували такі 

дослідники, як Я. Голобородько, В. Моренець. Окрім методологічно 

продуктивних досліджень творчості письменника в цілому (Н. Анісімова [3], 

[4], [5], [6]; О. Сидорова [123], [124], [125]; О. Черткова [167], [170]; 

М. Якубовська [180]), варто згадати праці, присвячені особливостям 

міфопоетики Т. Федюка (Т. Кремінь), транзитним мотивам (Ю. Ковалів [61], 

О. Сидорова [122]), часопросторовій образності (О. Сидорова [126]).  

У дисертації творчість поета поділена на два періоди, які хронологічно 

збігаються з етапами біографії письменника. Я. Голобородько [32], [33], [34] 

та О. Черткова [169] у своїх дослідженнях уже виділили так званий «другий» 

період творчості Т. Федюка, проте обґрунтованої періодизації творчості досі 

не було зроблено.  

Т. Федюк народився 1954 року в м. Ананьєві Одеської області й після 

вступу до Одеського державного університету імені І. І. Мечникова 

проживав в Одесі до 2000 року. Після обрання поета президентом Асоціації 

українських письменників переїжджає у 2000 році до Києва, де мешкає і 

нині. Поява нового середовища та умов життя вплинула на авторський стиль, 

що відрізняється низкою як формальних, так і змістових особливостей, на які 

вказували літературознавці. Таким чином, визначаємо одеський період (від 

першої публікації 20 лютого 1971 р. у газеті «Комсомольська іскра» до 1995 

року; збірки «Досвітні журавлі» (1975), «Віч-на-віч» (1979), «Дві хвилини 

уваги» (1983), «І промовчати не посмів» (1987), «Політ осінньої бджоли» 

(1989), «Чорним по білому» (1990), «Південні хрещаті сніги» (1995)) та 

київський період (збірки «Золото інків» (2001), «Таємна ложа» (2003), 

«Обличчя пустелі» (2005), «Трансністрія» (2007), «Горище» (2009), «Хуга» 

(2011), «Халва» (2014)) відповідно.  

Досі в нашому літературознавстві не здійснено комплексного аналізу 

міфопоетичного простору в поезії Т. Федюка: не проаналізовано 

міфологічних мотивів творчості в їхній взаємодії та еволюції міфопоетичних 
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систем, створених автором. Вивчення міфопоетичного простору дозволить 

подати цілісну картину творчості Тараса Федюка в єдності формально-

змістових елементів. Такий підхід спрямований на те, щоб принципово 

збагатити та увиразнити уявлення про процес становлення й розвитку 

категорії простору, висвітленню та переосмисленню якої останнім часом 

присвячено не багато наукових праць (О. Боронь, А. Семенов), а проблемам 

реалізації просторових структур у сучасній українській ліриці – лише 

принагідні зауваження.  

У зв’язку з поширенням міфопоетичного підходу в пострадянському 

літературознавстві видається доцільним дослідити та застосувати його (в 

поєднанні з іншими методами) до поетичних текстів Т. Федюка київського 

періоду. Це обіцяє нові перспективи для розвитку українського 

літературознавства, чим і зумовлюється актуальність запропонованого 

дослідження. Воно є однією з перших спроб осмислити особливості та 

функціонування просторових структур сучасної української лірики. 

Наукова новизна дисертації визначається розробкою цілісної 

авторської концепції міфопоетичного простору, вписаної в еволюційну 

динаміку категорії простору загалом.  

У дослідженні вперше розглянуто міфопоетичний простір у ліриці 

київського періоду Т. Федюка, розкрито його особливості, притаманні 

міфотворчості автора, з’ясовано зв'язок міфопоетичного простору з 

християнською моделлю світу; проінтерпретовано поетичні тексти збірок. 

Аргументовано гіпотезу щодо просторового аналізу лірики в межах 

міфопоетичного підходу дослідження літератури. Аналізуючи 

міфопоетичний простір, дисертант виявляє закономірності сучасної 

міфотворчості, які забезпечують символічний вимір мистецтва.  

Наукова новизна отриманих результатів конкретизується в такий 

спосіб:  
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1. Доведено зв'язок категорії художнього простору й сучасного 

філософського розуміння простору та необхідність міждисциплінарних 

обґрунтувань (геометрії, психології) категорії простору.  

2. Встановлено, що в ліриці київського періоду Т. Федюка наявна така 

апеляція до підсвідомого, яка передбачає редукцію часової парадигми. Отже, 

ми не можемо застосувати хронотоп як інструмент літературознавчого 

аналізу. У зв’язку з цим запропоновано авторську модель динаміки 

міфопоетичного простору. 

3. Розроблено авторську типологію парадигм міфопоетичного 

простору. Проаналізовано такі концепти, як локус, місце, місцевість, 

територія, що генерують єдиний міфопоетичний простір, який підтримує 

онтологічну матрицю реальності, та виявлено їх розрізнювальні ознаки.  

4. Подано авторське визначення міфопоетичного простору. З’ясовано, 

що ліричний суб’єкт самостійно структурує простір власного міфу, 

наділяючи міфопоетичний простір власними значеннями та емоціями. 

Запропоновано загальні моделі опису міфопоетичного простору, які 

набувають конкретизації в кожного окремого автора (оскільки залежать від 

емоційного суб’єктного наповнення – локомоції).  

5. З позицій авторського підходу досліджено особливості 

міфопоетичного простору, характерні для лірики київського періоду. 

Розглянуто типи міфопоетичного простору, показано їх реалізацію в 

ліричних текстах. З’ясовано пряму залежність між поділом міфопоетичного 

простору на два типи та суб’єктним подвоєнням (код двійництва).  

6. Виявлено, що міфопоетичний простір виражається у варіативності 

концепту шляху, локусів, суб’єктної структури, межі, її видах, втілених 

також у персоніфікованих границях. Це ті специфічні особливості, які 

відрізняють творчість Т. Федюка, представника сучасної лірики, від інших 

авторів. 

Об’єктом дослідження є тексти збірок київського періоду, до якого 

відносимо 7 поетичних книг («Золото інків», «Таємна ложа», «Обличчя 
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пустелі», «Трансністрія», «Горище», «Хуга», «Халва»), які тематично та 

хронологічно зближені. Предметом дослідження є міфопоетичний простір в 

образних репрезентаціях художнього світу лірики Т. Федюка. 

Теоретичне й практичне значення дисертаційного дослідження 

полягає в тому, що робота пропонує новий літературознавчий підхід, 

пов'язаний з аналізом сучасної лірики на основі категорії міфопоетичного 

простору; стимулює появу нових форм категорійного апарату міфокритики й 

поглибленню концептуального змісту теорій, присвячених сучасному етапові 

розвитку міфотворчості та міфології. Запропоновану концепцію можна 

застосовувати в дослідженні символічних феноменів не лише сучасної 

лірики, а й літератури в цілому.  

Матеріали дослідження можна використати під час розробки 

навчальних програм і лекційних курсів з теорії літератури, філософії, історії 

української літератури (у темах «Покоління вісімдесятників», «Творчість 

Тараса Федюка») для подальшого вивчення творчості поета, у спецкурсах та 

спецсемінарах, у роботі аспірантів, на уроках української літератури в 

гімназіях, ліцеях, а також залучити як основу відповідного спецкурсу для 

поглиблення методологічної та методичної підготовки студентів-філологів.  

Особистий внесок здобувача полягає в аналізі текстів Т. Федюка та 

узагальненні студій над низкою малодосліджених проблем, пов’язаних з 

категорією простору і є важливими для адекватного розуміння 

міфопоетичного простору. Частину матеріалів уведено до наукового вивчення 

вперше. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано впродовж 2012-2015 рр. на кафедрі теорії літератури, 

компаративістики і літературної творчості Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка у межах науково-

дослідницької програми «Мови і літератури народів світу: взаємодія та 

самобутність» (державний реєстраційний номер 11БФ044-01, науковий 

керівник – доктор філологічних наук, професор Г. Ф. Семенюк). Тема 
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дисертації затверджена вченою радою Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка.  

Теоретична та методологічна основа дисертації – праці вітчизняних 

та зарубіжних учених із теорії літератури (О. Астаф'єва, А. Гуревича, 

Ю. Лотмана), філософії, міфології (Ж. Бодріяра, М. Еліаде, Е. Касірера, 

Дж. Кемпбела) та простору (М. Бахтіна, Г. Башляра, О. Бороня, 

С. Кримського, Н. Лисюк, М. Мамардашвілі, І. Роднянської, П. Флоренського 

та ін.).  

Мета роботи  полягає у науковому осмисленні міфопоетичного 

простору та його окресленні в образних репрезентаціях, які містять поетичні 

збірки київського періоду («Золото інків», «Таємна ложа», «Обличчя 

пустелі», «Трансністрія», «Горище», «Хуга», «Халва») Т. Федюка.  

Завдання дослідження. Зважаючи на актуальність комплексу 

порушених проблем, визначаємо такі завдання:  

• довести зв'язок категорії художнього простору й сучасного 

філософського розуміння простору; 

• аргументувати необхідність міждисциплінарних обґрунтувань 

(геометрії, психології) категорії простору та правомірність дослідження 

художнього простору окремо від часу як більш архаїчного конструкту;  

• уточнити застосування термінології: локус, місце, територія, 

локомоція, хронотоп, міфопоетичний простір; 

• простежити суб’єктність художнього світу в контексті точок зору   

          літературного твору;  

• встановити зв'язок між просторовим і суб’єктним подвоєнням   

художнього світу Т. Федюка;  

• дослідити такі особливості міфопоетично-просторових структур: 

          а) локуси дороги, будинку; межу, їх функціонування та семантику   

          наповнення; 

б) семантизацію просторових напрямків художнього світу Тараса   

Федюка;  
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в) персоніфікацію просторових структур у текстах київського  

періоду.   

Методологічна основа дисертації. Застосовано загальнонаукову групу 

формально-логічних методів, таких як аналіз, синтез, індукція, дедукція, 

абстрагування, а також конкретно-наукові методи, такі як міфокритика, 

деконструкція, структурно-типологічний, порівняльно-історичний, 

герменевтичний методи. Так, значеннєве наповнення просторових образів, 

розкодування архетипів, фольклорно-міфологічних образів, з допомогою 

яких письменник конструював просторову парадигму лірики, виявляється на 

основі застосування структурно-семіотичного (метод найкраще виявляє 

метафоричний характер простору), герменевтичного  та методу міфокритики, 

а реконструкцію змісту архаїчних мотивів у ліриці Т. Федюка здійснено за 

допомогою порівняльно-історичного методу. Також зазначені методи 

слугували розкриттю й зіставленню авторського бачення та наукових 

концепцій дохристиянського буття. Методи спостереження і синтезу дали 

змогу перевірити результати роботи. 

Апробація результатів дослідження. Дисертація обговорювалася на 

кафедрі теорії літератури, компаративістики і літературної творчості 

Інституту філології Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Основні положення, результати й висновки дисертаційного 

дослідження доповідались на засіданнях кафедри теорії літератури, 

компаративістики і літературної творчості, на наукових конференціях: 

Міжнародній науковій конференції «Творчий спадок А. О. Білецького в 

новітніх парадигмах наукового знання: до 100-річчя з дня народження» 

(Київ, 2011); Всеукраїнській науковій конференції за участю молодих учених 

«Людина і соціум у контексті проблем сучасної філологічної науки» (Київ, 

2012 р.); Міжнародній науковій конференції «Мови та літератури в 

глобалізованому світі: взаємодія та самобутність» (Київ, 2012 р.); 

Міжнародній науковій конференції «Етнознакові функції культури: мова, 

література, фольклор» (Київ, 2013), ХІІ Міжнародній конференції молодих 
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учених (Київ, 2013 р.), Всеукраїнській науковій конференції за участю 

молодих учених «Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі 

сучасних філологічних студій» (Київ, 2013 р.), Всеукраїнській науковій 

конференції за участю молодих учених «Філологічна наука в 

інформаційному суспільстві» (Київ, 2014), Міжнародній науковій 

конференції «Сучасна філологія: парадигми, напрямки, проблеми» (Київ, 

2014), науковому семінарі для молодих учених пам’яті Ніли Зборовської 

(Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України) (Київ, 2014), 

Всеукраїнських наукових читаннях за участі молодих учених «Дух нового 

часу у дзеркалі слова і тексту» (Київ, 2015), науково-практичному семінарі 

«Українська література за роки незалежності: тенденції, проблеми, підсумки 

(1991-2015 рр.)» (Київ, 2015), Міжнародній науковій конференції «Сучасна 

філологія в міждисциплінарному контексті» (Київ, 2015).  

Публікації. Результати дисертаційного дослідження представлено в 

шести статтях у фахових філологічних виданнях, що входять у перелік ВАК 

України, та 1 іноземній публікації.  

Структура та обсяг дисертаційної роботи. Дисертація складається зі 

вступу, трьох розділів, які включають підрозділи та супровідні висновки, 

загальних висновків, списку використаних джерел (238 позицій) та додатків. 

Обсяг основного тексту дисертації – 182 сторінок. 
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РОЗДІЛ І. ПРОСТІР ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ: 

СТАНОВЛЕННЯ ПОНЯТТЯ ТА СУЧАСНЕ ТЛУМАЧЕННЯ 

1.1. Філософське обґрунтування категорії простору  

Категорія простору має давню традицію інтерпретації в філософії та 

літературознавстві. Оскільки ці дисципліни довгий час розвивалися в тісній 

залежності одна від одної, доцільно спершу розглянути етапи становлення 

уявлень про простір у філософській думці. 

В історії філософії виділяють етапи міфологічного (релігійно-

міфологічного), натурфілософського та науково-філософського осмислення 

поняття простору. В кожному з цих етапів простір розглядається, як правило, 

з позицій первинності матеріального чи ідеального. Проте, варто зауважити, 

що на той час складається традиція (яка проіснувала до Середніх віків) 

описувати категорію простору терміном  «топос». 

Натурфілософський етап збігається з античною епохою. Зауваги, що 

простір ділиться на неподільні мінімуми знаходимо вже в Епікура. 

Детального розгляду категорія простору зазнає в атомістиці Демокрита та 

Левкіппа, для яких головним питанням стає проблема порожнього простору. 

На думку цих античних філософів, простором є порожнеча, а буття 

складається з безлічі атомів, що рухаються в ній.  

З ідеалістичних позицій тлумачить простір (хору) Платон, за яким він – 

«вічний, не зазнає руйнації, дає притулок всьому, що народжується, але сам 

сприймається поза відчуттям, завдяки певному алогічному умовиводу, й 

повірити в нього майже не можливо» [105, с. 656]. 

Для Аристотеля важливою була проблема границь тіл і природне місце, 

до якого прагне кожне тіло. Аристотель розуміє «порожнечу» насамперед як 

«неіснуюче»,  відсутність будь-чого взагалі й не претендує цим на абсолютно 

достовірне визначення. Філософ не заперечує розуміння порожнечі 

(локального місця) як форми і способу ідеального топосу. На думку 

Аристотеля, абстрактної порожнечі не існує, вона реалізується лише в 

локальних топосах, «місцях».  
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Симплікій пояснює порожнечу як місце, у якому відсутнє тіло. У 

коментарі до Аристотелевої «Фізики» він наголосив, що місце є таким 

проміжком, що оточує тіло, між крайніми точками, який може або 

заповнюватись тілом, або ні, будучи й далі порожнім. Нарешті Діоген 

Лаертський також потрактував Демокритову «порожнечу», але вже як 

універсальний простір, а не як місце. Головна відмінність порожнечі-місця 

від порожнечі-універсального простору полягає в тому, що місць є багато, а 

порожнеча-простір лише одна. 

Каталізатором філософствування в античну епоху став розвиток 

геометрії. В результаті розробки теорії простору Евкліда цю категорії почали 

ототожнювати з Евклідовою геометрією.  

Таким чином, в античну епоху було закладено основи двох 

домінантних підходів до філософського розуміння простору: 

субстанціонального та реляційного.  

Важливим є той момент, що епоха Середньовіччя через домінування в 

ній релігійно-міфологічного світогляду, особливо нових смислів у розуміння 

категорії простору не внесла. В епоху Середньовіччя члени Оксфордської 

школи констатували, що неспівмірні просторові інтервали свідчать не  на 

користь квантування простору: довжини просторів «не можуть бути 

задані кардинальним числом їхніх точкових елементів і, відповідно, не 

можуть встановлюватись через перелічення цих елементів» [220].  

Через бурхливий розвиток природознавства в ХVІІ ст. вивчення 

категорії простору знову стає актуальним. Одним із адептів цього вивчення 

був Рене Декарт, який ототожнив матерію та простір, назвавши просторову 

протяжність ознакою матерії. Протяжність та просторовість у розумінні 

Декарта ідентичні. Його положення були актуальними й у ХVІІІ ст.  

Другим філософом з новим поглядом на простір став Ісак Ньютон. За 

його механістичною концепцією натурфілософії, простір інтерпретується як  

порожнє вмістилище будь-яких можливих тіл, що є абсолютним і не 

залежить ні від тіл, ні від процесів, які в ньому відбуваються. За І. Ньютоном, 
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абсолютний простір «безвідносний до всього зовнішнього, завжди 

однаковий і нерухомий» [220]. Натомість відносний простір – звичний 

для нас простір, що визначається не егоцентричним індивідуальним  

простором, а системою відношень між матеріальними тілами та подіями. 

До того ж, І. Ньютон стверджував, що абсолютний та відносний 

простори однакові за величиною. Загалом, дослідник із 

субстанціональною концепцією надав перевагу відомим уже уявленням 

античної атомістики. 

Задовго до А. Ейнштейна представник емпіризму Джон Локк (1632-

1704) розглянув час і простір окремо, ствердивши, що «кожна частина 

простору перебуває в кожній частині поширення» [80, с. 219]. Філософ 

розрізняв «тривання» як час людського мислення та абсолютний час 

Ньютона. 

На початку ХVІІІ ст. вагому роль мала дискусія щодо простору між 

метафізиком Готфрідом Вільгельмом Лейбніцом, який відстоював реляційне 

розуміння простору як відношення сукупності місць, що займають тіла (через 

відстань і напрямок), та послідовниками І. Ньютона, котрі розробляли 

субстанційно-абсолютиську концепцію. Г. В. Лейбніц наголошував, що 

простір – суб’єктивна категорія й насправді може не обмежуватися трьома 

вимірами.   

Отож від античності й до початку ХVІІІ ст. категорія простору 

інтерпретувалась як об’єктивна характеристика буття. Натомість далі 

домінують суб’єктивістські концепції, згідно з якими, простір – 

характеристика свідомості суб’єкта. Така характеристика, на думку Д. Юма 

та Дж. Берклі, вироблена на основі чуттєвого досвіду. Простір існує лише у 

свідомості, а порожнього простору не існує, оскільки його не можна 

сприйняти. За аналогією до порожнечі, сприйняття «місця» Д. Юм також 

ставить під сумнів, бо об’єкт на думку філософа може існувати й ніде при 

цьому не перебувати.    
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Ще один представник суб’єктивістської концепції простору, 

заперечивши концепцію І. Ньютона, доводив, що простір – чиста форма 

чуттєвого пізнання апріорно властива свідомості; це апріорна реальність, що 

є властивістю суб’єкта й без суб’єкта не значуща. Йдеться про Еммануїла 

Канта. За Е. Кантом, простір та час «апріорні формальні умови всіх явищ 

взагалі» [54, с. 138]. На думку філософа, для ідеї часу повинна бути ідея 

простору (фактично філософ декларував первинність простору), а уявити 

можна лише єдиний простір, у якому виокремлюють частини. З таких частин 

не можливо скласти простору, їх можна лише помислити в ньому. Отож 

простір у Е. Канта єдиний, безмежний та всеохопний і він передує 

просторовості конкретних речей.  

З позицій об’єктивного ідеалізму Г. Гегель трактує простір, час та 

матерію, яка в ньому рухається [28]. А матеріалісти, розвиваючи ідеї 

Г. Гегеля, наголошують, що час і простір є об’єктивними основними 

формами буття такої матерії.  

Варто зауважити, що до ХІХ ст. розвиток уявлень про простір 

відбувався в межах Евклідової геометрії. І лише завдяки працям 

Н. Лобачевського, К. Гаусса, Б. Римана, Ф. Клейна, з появою так званої 

неевклідової геометрії, постало питання, якою геометрією характеризується 

простір у нашому світі, і почався новий етап в історії науково-філософських 

розробок простору. А з появою загальної теорії відносності А. Ейнштейна 

єдиний чотиривимірний просторово-часовий континуум було описано 

неевклідовою геометрією.  

Зокрема, представник «філософії життя» дуаліст Анрі Бергсон 

розглядав час і простір як глибинно різні категорії. Простір – характеристика 

матерії, на думку філософа, він ілюзорний і лише математичний час є 

формою простору [17]. Інший представник цієї школи Георг Зіммель 

потрактував нескінченність Кантового простору як нескінченність функції 

споглядання. Дослідник зробив висновок, що нескінченний «тільки-простір» 

– абстракція, такого простору не можна споглядати, бо споглядати вдається 
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лише «окремі, конечні предмети» [51, с. 80]. Г. Зіммель розрізняв місце та 

простір, які безперечно взаємодіють: «Якщо певна кількість людей селиться 

ізольовано одна біля одної в певних просторових границях, то кожна 

наповнює своєю субстанцією та діяльністю своє місце, а між цим місцем і 

місцем іншої людини – незаповнений простір, практично: ніщо. В ту мить, 

коли обоє починають взаємодіяти, простір між ними виявляється заповненим 

і живим» [51, с. 689].  

Основоположник критичної онтології Н. Гартман визначав простір 

через свідомість. На його думку, простір «є простором у свідомості, тоді як 

сама свідомість з усіма змістами непросторова», але те, що уявляється, 

«уявляється як просторова протяжність» [196, с. 15]. А за професором 

філософії Єльського університету Філмером Нортропом, відносний простір 

– це «безпосередньо чуттєво сприйнята протяжність й відношення між 

чуттєво сприйнятими даними (яке є чисто індивідуальним простором, що 

змінюється залежно від астигматизму або чіткості зору суб’єкта)» [цит. 

за: 220].  

Своєю чергою феноменолог, засновник сучасної лінгвістичної 

філософії та герменевтики Мартін Гайдеггер, навпаки, переконував, що 

простір є «абстрактна множинність у ньому точок, що розрізняються. Простір 

ними не розривається, але не з них він і виникає, тим паче не способом їх 

складання. Простір, що відрізняється через розрізнювальні точки, які самі є 

простір, зі свого боку виявляється байдужим. <…> Простір – байдуже одне-

поза-одним точкової множинності» [163, с. 478]. М. Гайдеггер наголошує, 

що просторовість виявляється «конститутивною для світу» [163, с. 110]. 

Натомість, на думку російського філософа Олексія Лосєва, простір є 

«цілком голим полем, у якому неможливо встановити ні однієї точки, тому 

що кожна така точка буде руйнувати простір, тобто порушувати його 

неперервність. Тим не менше, вже те, що ми промайнули по цьому простору, 

свідчить про те, що ми саме переходимо від однієї його точки до другої» [82, 

с. 228 ]. 
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Близький до такої точки зору і професор філософії Ілінойського 

університету Артур Мельник, який відстоював схоже до О. Шпенглера 

розуміння, згідно з яким «простір фундаментально є нашою поведінкою чи 

тим, що ми робимо, а не той спосіб, яким предмети співвіднесені чи 

розміщені» [202, с. 6]. 

Осмислення простору обговорюється на сучасному етапі в межах 

природно-науково-філософського підходу та пов’язане зі з’ясуванням 

проблем замкненості простору Всесвіту, дискретності простору, які досі є 

предметом дискусій.  

Отож, як видно з наведених тверджень, суголосного розуміння у 

визначенні простору дослідники не досягли. Простір – середовище, у якому 

відбувається накопичення деформацій – змін форми, і він не лише визначає 

об’єкти, які в ньому містяться, а й залежить від них.  

1.2. Динаміка гуманітарного мислення: від міфологічного до 

міфопоетичного простору 

1.2.1. Просторова основа міфу  

У гуманітаристиці через специфіку дослідження (проблеми 

внутрішнього світу людини, свідомості) важливими виявляються деякі 

параметри простору: «центр», «верх», «низ», «периферія», «поверхня», 

«глибина», «близько». Саме вони є координатами людського існування та 

самоусвідомлення. Звичайно, географічний, фізичний і художній простори 

відмінні між собою, вони не однакові, на що звертав увагу П. Флоренський: 

«…у самому понятті простору розрізняються три, зовсім не тотожні між 

собою, шари. Це саме: простір абстрактний або геометричний, простір 

фізичний і простір фізіологічний, причому в цьому останньому, своєю 

чергою, вирізняються простір зоровий, <…> простір смаковий, простір 

загального органічного відчуття і т. д., з їхнім подальшим більш тонкими 

поділами» [235]. Але те, що виготовила людина, і локалізується, стосується 

усіх цих видів єдиного простору (об’єктивного). Заувага деяких 

літературознавців про недоцільність згадування географії та математики в 



18 

 

художньому дискурсі не правомірна, оскільки опис художнього простору 

зображується на основі й географічних уявлень. Людське життя протікає в 

певних просторових формах, які ми все ж визначаємо математично. Тому, 

описуючи художній простір «Божественної комедії», П. Флоренський 

визначає його як простір, що побудований за типом елліністичної геометрії 

[див. 156]. Схожу думку висловив також Е. Кассірер, за яким міфологічний 

та геометричний простір не є еквівалентами один одного, проте формально 

конструювання міфологічного простору відбувається на базі геометричного.  

Міфологічний простір дослідники розглядали по-різному. Так, простір 

у міфології, за Ю. Лотманом та Б. Успенським, мислиться як набір окремих 

об’єктів. Це уявлення передбачає, що у проміжках між об’єктами простір 

переривається. Така модель досить спрощена.  

Натомість німецький дослідник К. Хюбнер називає ряд характеристик 

міфологічного простору, зокрема те, що він не є гомогенний, складається з 

дискретних елементів (теменосів), а не з множинності точок; простір і 

просторовий зміст утворюють єдине ціле; священний простір вбудований у 

профанний; в міфі немає сукупного простору, а є лише послідовно розміщені 

священні (теменоси) та профанні простори [165, с. 159]. Учень Еміля 

Дюркгейма, французький філософ Л. Леві-Брюль теж переконував, що 

міфологічний простір неоднорідний, а кожна його частина відповідає тому, 

що в ній перебуває. Ернст Кассірер, представник марбургзької школи 

неокантіанства, відстоював первинність простору й назвав його однією з 

головних рис міфу: «міфологічний простір займає середню позицію між 

чуттєвим простором сприйняття і простором чистого пізнання, простором 

геометричного змісту» [55, с. 99].   

Простір, сприйнятий чуттєво, неоднорідний, обмежений, не збігається з 

безкінечним ідеальним простором, але, на думку філософа, оснований на 

реальному сприйнятті. За Е. Кассірером, міфологічний простір і час 

допомагають людині зрозуміти реальний світ: «“Я” створює у своїх власних 

продуктах своєрідний «світ протидії», що уявляється йому цілком 



19 

 

об’єктивним, чисто предметним. Лише в таких «проекціях» воно готове 

поглянути на себе» [55, с. 221]. На думку дослідника, кожний атрибут, 

закріплений за певною частиною простору, надає останньому певного 

значення. Саме завдяки тому, що людина називає речі в еквіваленті з 

просторовим характером, об’єктивний світ легше осягати розумом. Тобто, 

фактично йдеться про те, що міфопростір допомагає побачити і збагнути 

себе.  

Простір міфологічний, по-перше, створює рамку, де міфологічне, 

символічно-архетипне буття (модуси) можливе, а по-друге, на думку 

В. Топорова, такі символічні модуси «поза сферою просторового вони 

немислимі, й, ба більше, простір задає умови реалізації та актуалізації цих 

начал» [139, с. 4]. Тобто простір вміщує сенси предметів. 

Сучасний український дослідник Олександр Колесник розглядає 

міфологічний простір як відкриту інформаційну систему, «контейнер 

аксіоматичних інформаційних утворень, крізь призму яких у різні історичні 

епохи здійснюється концептуалізація та категоризація світу, інтерпретація 

вхідної інформації й побудова моделей міжкультурної взаємодії» [62, с. 474]. 

Ще однією рисою міфологічного простору, за О. Колесником, є те, що в 

ньому постулюється наявність двох паралельних світів, «між якими особа-

референт здійснює навігацію та виконує набори типових ролей» [62, с. 479], і 

ця наявність забезпечує істинність усіх концептів.  

Давня людина сприймала міфологічний простір єдиним та наділяла 

його смислами. Але вже тоді почалось формування суб’єктивного простору, 

у якому, на думку російського дослідника чарівної казки В. Шинкаренка, 

«фізичний простір набуває багатовимірності за рахунок того, що він із 

нероздільного потоку чуттєвих переживань як певного єдиного цілого 

перетворюється на множинність елементів навколишнього світу, кожному з 

яких відповідає знак зі смислом» [171, с. 106]. Раніше людині треба було 

осягати можливості та обмеження елементів простору, а зараз «поведінкою 

людини керує смислова сторона фізичного простору, яка є вмістом 
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внутрішнього простору» [171, с. 107]. Міфологічний простір відрізняється від 

звичного насамперед тим, що його координати набувають міфологічної 

значущості.  

На думку російського філолога Володимира Топорова, внутрішня 

форма слова простір «апелює до таких смислів, як “вперед, вшир, зовні” й 

далі – “відкритість, воля”» [141, с. 254]. Якщо протяжність та просторовість у 

розумінні Р. Декарта ідентичні, то за В. Топоровим, просторовість – начало, 

яке «пронизує і час, і свідомість, і мову, все буття і пов’язує все між собою, 

відсилаючи це все до свого субстрату – до простору» [139, с. 500].  

Таким чином, через просторовий характер буття об’єктивний світ 

легше було осягати розумом, а міфологічний простір допомагав людині 

побачити і збагнути себе.  

1.2.2. Відносність поняття художнього простору та кореляція його з 

часом 

Саме у ХХ ст. категорія простору набуває небувалої популярності й, на 

думку В. Бахмутського, стає найбільш актуальним «предметом художньої 

рефлексії» [11, с. 43]. Власне, уявлення про художній простір зароджується в 

часи релятивістської концепції простору. На переконання С. Кримського, 

художній простір відкрили в XVI ст. у зв’язку з появою перспективи [66, 

с. 106]. Так, К. Фідлер розглядав мистецтво як процес формотворчості, де 

досягається панування особливої просторової впорядкованості над хаосом. 

А. Хільдебранд намагався розвинути ці ідеї на матеріалі скульптури. За 

початок теоретичного вивчення поняття художнього простору в 

літературознавстві прийнято вважати 1766 рік, коли світ побачила праця 

Г. Лессінга «Лаокоон, або Про межі живопису і поезії». Теоретичного ж 

узагальнення концепція художнього простору набула лише наприкінці 

XIX ст. Однак і нині, як наголошує дослідник простору в поезії Шевченка 

О. Боронь, у понятті художнього простору містяться просторовий 

прафеномен культури, картина світу, філософські узагальнення та 
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індивідуальний образ простору: «Надто різнорідні складові для того, щоб 

стати загальновизнаним літературознавчим терміном» [25, с. 8].  

Вперше категорія художнього простору була деталізована 

О. Шпенглером у книзі «Сутінки Європи» (1918), у якій філософ визначив 

простір («протяжність») як «прасимвол культури» [173, с. 249]. Традиційно 

художній простір прийнято вважати таким, що складається з місць, які не 

перетинаються, адже між ними наявні різноманітні межі. Тобто простір 

сприймається як місце місць. П. Флоренський зазначав, що художній простір 

не безструктурне місце, а певна наскрізь організована реальність, «ніде не 

байдужа, має внутрішню впорядкованість та будову» [234] і для освоєння 

простору потрібне зусилля.   

Семіолог Юрій Лотман, керуючись топологічним поняттям простору, 

назвав простір неуникним «фундаментом освоєння життя літературою» [85, 

с. 276]. У цьому випадку просторове моделювання реконструює просторовий 

образ світу, а сам художній простір, на думку І. Нікітіної, як система місць і 

їх взаємодія «надає єдності художньому творові» [99], відкриває нові області 

буття і самої людини, і складових речей її оточення [228]. За Ю. Лотманом, 

художній простір – це первинна абстрактна мова художнього цілого. 

Дослідник застосовував такі терміни, як «локус», «топос», «спаціум», «точка 

зору», «структура топосу», а також увів поняття просторової моделі світу, 

виділивши простори лінеарний, точковий, площинний та сферичний.  

У працях «Мистецтво і простір» та «Буття й ніщо» М. Гайдеггер назвав 

місцевість основою простору, а сам художній простір – одним з видів 

просторовості. Художній простір втілює щось внутрішнє, протиставляючи 

його зовнішньому, і як система місць він надає єдності художньому творові.  

Суб’єкт може зайняти в художньому просторі місце іншого, змінивши 

свою перспективу, тобто, за феноменологом Альфредом Шюцом, 

відбувається «обопільність перспектив»: «Перебуваючи «тут», я – на іншій 

дистанції від об’єктів і переживаю як типові для цих об’єктів інші їх аспекти, 

ніж той, хто перебуває поза моєю досяжністю (бачити, чути, сфери 
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маніпуляції і т.і.), але в межах його досяжності, і навпаки» [214, с. 11]. Таким 

чином, світ – це те, що сприймає суб’єкт: світ слоїться на рівні ближчих і 

периферійних переживань, і поступово периферія опиняється за межею світу, 

продовжуючись «по той бік тілесності та просторової безпосередності в 

ситуацію спільного світу» [214, с. 246]. Отже, переходимо до однієї з 

головних проблем: чи тотожні між собою місце та простір? І чи правомірно 

категорію хронотопу наділяють універсальністю?  

Саме з фізики ідею про єдність простору й часу на базі швидкості 

світла психолог О. Ухтомський запозичує і вперше вживає поняття 

«хронотоп» як синкретичну категорію психологічного простору та часу 

людини. Тут майбутнє, минуле й теперішнє поєднує в собі людина. М. Бахтін 

називає хронотопом взаємозв’язок часових і просторових відношень, 

стверджуючи, що дослівно хронотоп – «часопростір» [13, с. 234], проте 

«топос» – це точка простору, місце. В. Топоров зазначає, що поняття 

хронотопу, що його ввів у літературознавство М. Бахтін, «не більш, ніж 

метафора відносно чотиривимірного континууму теорії відносності» [141, 

с. 231]. До того ж, М. Бахтін підкреслює, що на відміну від Е. Канта, який 

розглядав час і простір як трансцендентні категорії, він розглядає їх як форми 

реальної дійсності.  

Дослідник В. Щукін доречно твердить, що хронотоп швидше за все 

означає визначену буттєву точку, момент акту мовлення, виснувавши: 

хронотоп – «притаманна процесу, події чи стану суб’єкта просторова та 

часова оформленість і жанрова завершеність» [176, с. 61]. Таким чином, 

хронотоп за В. Щукіним, «час-місце вчинення», а не «час-простір». 

Натомість П. Тороп виділяє в романі три рівні хронотопу: топографічний, що 

залежить від авторської тенденційності; метафізичний, що презентує світ 

мови опису; психологічний, який генерований «самосвідомістю персонажів» 

[232].  

Український дослідник О. Боронь наголошує, що бахтінське 

визначення хронотопу «хибує на розмитість» [25, с. 11], а для аналізу 
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ліричних творів варто застосовувати саме просторовий аналіз. Тому поняття 

«хронотоп» О. Боронь називає непридатним для дослідження поезії. Про 

схоже, «зовсім інше» бачення «хронотопічної структури», де «актуалізований 

параметр простору» говорять О. Ревзина та А. Роднянська [119]. Оскільки 

саме в просторі, на думку О. Ревзиної, співіснують часи, «саме через простір 

різночасове постає як одночасове; у просторі річ (не-знак) набуває 

властивості конотативного знаку <...>. Розмикання локальних хронотопів 

втілюється через позачасовість простору, і сам текст своєю побудовою 

втілює цей хронотоп без часу, у якому конкретна незворотна подія набуває 

інакшого часового статусу завдяки мнемотичному – метонімічному сліду, 

яким вона прикріплюється до простору» [115, с. 266].  

Час – як четверту координату простору – введено в геометрію, аби «не 

переплутати об’єкт»: А (х, у, z, t) і B (x1, y1, z1, t1), але ця функція в літературі 

не працює [див. Додаток 1]. Звідси добре видно, що координати (x1, y1, z1, t1) 

не можуть належати точці А, точка А одночасно не може бути у двох місцях. 

Однак людина теоретично – може завдяки свідомості. Сам М. Бахтін пише, 

що час – феноменальний, але сутність характеру – поза часом. А лірика якраз 

і показує емоційний світ суб’єкта.  

За М. Бахтіним, існує лише один хронотоп (у середньовічних 

символічних романах-видіннях, «Божественній комедії» Данте), у якому «час 

<…>, можна сказати зовсім вимкнений» [13, с. 306]. І досягнув цього Данте, 

відтворивши другу потойбічну реальність на вертикальній осі: «Часова логіка 

цього вертикального світу – чиста одночасність всього (або «співіснування 

всього у вічності»)» [13, с. 308]. Тому лише «в позачасовості може 

розкритися істинний зміст того, що було, того, що є і що буде…» [13, с. 307]. 

Те саме стосується й міфологічних текстів, а пізніше – казок, де не існує 

поняття часу: функція часу в казці, як довів сучасний російський дослідник 

В. Шинкаренко, за допомогою слів, які вказують на час, позначати сам «факт 

існування» [171, с. 175]. У поезії художня дійсність – результат свідомості 
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ліричного суб’єкта, якою він володів, коли створював свою реальність. Тобто 

такий внутрішній час – це саме життя.  

Так, І. Нікітіна, розглядаючи праці М. Бахтіна, уточнює, що не 

хронотоп є універсальним, а саме простір: «Є підстави стверджувати, що 

поняття художнього простору універсальне» [228]. Своєю чергою, 

Н. Фалікова обґрунтовує вивчення часу та простору окремо, наголошуючи на 

їх нетотожності: «На певному рівні аналізу необхідно відволіктися від 

взаємозв’язку простору й часу, розглядати їх як самостійні категорії» [146, 

с. 55-56]. На просторовому порядку заснованості для лірики наголошував і 

структураліст Цв. Тодоров. 

Таким чином, з наведеного вище зрозуміло, що саме з поняттям місця, 

а не простору, найбільш пов’язане поняття часу. В дисертаційному 

дослідженні не постулюється як єдино можливе лише окреме вивчення 

простору та часу, однак розглянемо наскільки в ліриці, де простір переважає, 

доцільно надати пріоритет у дослідженні саме цій категорії.  

Коли йдеться про простір та час у філософії, то їх зазвичай розглядали 

у щільному взаємозв’язку. В. Фіхнер, Ж. Л. Лагранж та Г. Мінковський 

кожен свого часу писали про час як четверту координату простору, але це 

стосувалося лише точних наук [див. 91], що й було взято А. Ейнштейном для 

його теорії відносності та знаменувало загальнішу структуру, а не просте 

поєднання просторових і часових координат [див. 181, с. 35]. Проте 

виявилося, що властивості часу та простору в різних системах відліку 

проявляються по-різному. Самі ж дослідники також розуміють простір не 

однаково.  

На думку А. Пуанкаре, людина більш призвичаєна до існування в 

тривимірному просторі [113], а А. Бергсон взагалі абсолютизує час, який 

переживає суб’єкт, і заперечує зв'язок часу з простором [17]. С. Бабушкін на 

запитання, що пов’язує час і простір у мистецтві, відповів словами Ж. Гюйо: 

«Спробуйте уявити собі час як такий? Ви досягнете цього лише тим, що 

уявите собі простір» [8, с. 280]. Йдеться про те, що людська свідомість 
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розташовує кожне окреме явище в кожній окремій точці лінії. 

Е. Мелетинський, зокрема, пише, що «в розвинутих міфологіях давнього 

світу вихідна для кожної міфології концепція міфічного часу дещо затемнена 

перенесенням головної уваги на схожу просторову пластичну космічну 

модель» [89, с. 222]. З цього ж приводу варто згадати й І.Франка, який 

звернув увагу, що в сучасній йому літературі (Е. Паунд, М. Пруст, Т. Еліот) 

відбулася «просторизація»: історичний час перетворився на безчасовий світ 

міфу, і був виражений просторово.  

Більше того, навіть деякі терміни на позначення часу утворились із 

просторових понять. Так, Е. Мелетинський показує, що перші бінарні 

опозиції були просторовими через особливості чуттєвої орієнтації людини: 

далекий-близький, низ-верх, правий-лівий, які згодом доповнюються 

співвідношеннями в просторово-часовому континуумі – літо-зима, ніч-день. 

Пояснення такої первини простору знаходимо в М. Гайдеггера, на думку 

якого, цей факт можливий не через потужність простору, а тому що 

присутність виявляється через простір, і «самотлумачення присутності та 

склад значень мови загалом широко охоплені «просторовими уявленнями» 

[163, с. 413].  

Про первинність простору для людини свідчать також дослідження 

пренатального утробного періоду розвитку плоду [див.: 199], згідно з якими 

сприйняття пренатального утробного простору людина проносить через усе 

життя [198, с. 182]. У Давньому Єгипті ембріогонію та космогонію навіть 

розглядали як те саме [див. 213, с. 11]. В. Топоров зазначає, що у спогадах 

пренатального типу «чіткі чисто просторові й матеріально-просторові 

мотиви: центр і периферія, безкінечність простору» [141, с. 247] та постулює 

розуміння Отто Ранком процесу народження як переходу із замкненого 

простору лона в широкий простір світу: «“пренатальна” пам'ять могла, 

можливо, фіксувати відмінність двох “просторів – зовнішнього та 

внутрішнього” – й інакше, через актуалізацію ідеї тіла (зародку) як межі, що 

відділяє внутрішній, “черевний”, простір <…> від зовнішнього» [141, с. 247], 
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що є визначальним при орієнтації в просторовій картині світу. Саме з цієї 

причини, переконаний дослідник (хоч є і протилежні думки), міфопоетична 

свідомість описує Всесвіт згідно з уявленнями про людське тіло як малий 

простір. Про «просторово-тілесний» складник і первинність тіла у 

визначенні просторової орієнтації писав також Т. Пасто [103, с. 164]. 

Міфологічний час насамперед циклічний, де пори року 

ототожнюються з періодами становлення людини. Та, власне, саме життя, на 

що вказував ще А. Потебня, спочатку якраз сприймалось просторово: «вік 

людський уявляється простором, полем, морем; перейти, переплести значить 

пережити, перебути …» [108, с. 450]. Л. Леві-Брюль встановив на прикладі 

окремих мов, що уявлення із просторового аспекту перейшли на часовий 

(партиципація в просторі передує партиципації в часі). А за К. Леві-

Строссом, міф – це певна «машина для знищення часу» [цит. за 89, с. 81]. На 

пріоритеті простору в міфології наголошує зокрема Дж. Кемпбел, 

стверджуючи, що першим наслідком космогонічних еманацій є «побудова 

світової сцени простору, другим – витворення життя в рамках тієї 

структури» [56, с. 261].  

Про те, що категорія часу – умовна й часто залежить від фізичної сили 

та активності (доведено, що час для старої людини протікає швидше, ніж для 

дитини [див. 79]) загалом відомо. У різних народів час сприймався по-

своєму. Наприклад, у деяких африканських племен час обчислювався 

періодами дощу та спеки; народи Північної Азії ділили рік на сім сезонів, 

єгипетський календар мав 36 сезонів. Тобто час має надто умовну природу, 

аби виконувати функцію четвертої координати простору в художньому 

творі, де домінує міфопоетична картина світу. За Б. Путиловим, така 

«умовність, що йде від міфологічної системи, характеризує сприйняття й 

опис часових категорій: рух часу, зміна дня й ночі, місяців, років, відлік 

вікових змін завжди далекі від реальності і протистоять їй» [114, с. 140]. 

Дослідники суголосні в тому, що в літературному творі час може виступати з 

неоднаковим ступенем важливості (І. Роднянська, С. Сиротвіцький). А 
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Дж. Фаріно зазначає, що хоч простір та час тісно поєднані одне з одним, 

проте «обидва аспекти світу піддаються також розділенню й можуть 

отримувати самостійне вираження» [190, с. 359].  

Отож встановлено, що розуміння простору філософами та 

літературознавцями не однакове. Не викликає сумнівів той факт, що сам 

простір є достатньо вагомою та всеохопною філософською категорією, яку 

можна також досліджувати окремо без часу. 

1.2.3. Парадигми міфопоетичного простору: локус, місце, 

місцевість, територія    

Місце розташування суб’єкта в літературознавстві зазвичай 

приймається як даність, однак не як проблема. Можна стверджувати, що 

відбулось неправомірне ототожнення понять «територія», «місце» та 

«простір». Насамперед з’ясуємо, чим відрізняються такі поняття (і чи треба 

їх взагалі виділяти), як локус, місце, територія. На сучасному етапі під 

локусом розуміють «конкретний просторовий образ, що відсилає до 

дійсності» [109, с. 88]. Натомість О. Боронь стверджує, що поняття локус і 

топос насамперед відмінні за величинами, які позначають: «локус – значно 

менший за обсягом простір, здебільшого площинний. Декілька локусів 

можуть підпорядковуватися топосу» [25, с. 41]. Однак таке визначення теж 

не чітке. Як можна виміряти величину ділянки простору у творі?  

Саме Ентоні Гідденс вводить поняття «локал», розробляючи концепцію 

простору. Дослідник переконував, що поняття «місце» вживається 

неадекватно географами, які не розглядають поняття «місце» з координацією 

простору. Е. Гіденс стверджує, що локали є «розміщення взаємодій, 

включаючи фізичні аспекти розташувань – їх «архітектуру» – у якій 

сконцентровані системні аспекти інтеракції та соціальних відносин» [193, 

с. 12]. На думку дослідника, локалами, можуть бути як житлові приміщення, 

так і «масштабні соціальні агрегати, такі як національні держави та імперії» 

[192, с. 39]. Отож малі локали характеризує доступна взаємодія з іншим, 
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причому кожен такий локал виконує власну функцію за місцем розташування 

(наприклад, хата – локус, де мешкають).  

Схоже також мислить Бенно Верлен, на думку якого, локус – 

«специфічний для певної діяльності фрагмент простору, для якого 

характерний визначений зразок упорядкування матеріальних даностей та 

індивідів, що взаємодіють. Я б сформулював це так: матеріальний контекст 

чи констеляція дії, якому контекстові або констеляції інтерсуб’єктивно 

однаково приписується специфічне соціальне значення» [218, с. 168]. 

Щоправда Б. Верлен пропонує замість терміна «локус» вживати його аналог 

– «арена» або «сцена». Таким чином, локус займає окремий обмежений 

простір (будівля, село, держава), постаючи єдністю фізичного середовища та 

його осмислення.  

Тлумачний словник української мови описує, що місце – це «простір 

земної поверхні, зайнятий або який може бути зайнятий ким-, чим-небудь» і 

далі: «Певна площина, спеціально влаштована для того, щоб на ній 

розміститися <…> Окрема ділянка, частина чого-небудь» [129, с. 751]. 

Цікаво, що усі значення передбачають належність місця комусь, а вираз 

«бути на чиємусь місці» означає буквально бути в такій же ситуації, що й 

інший. Саме у зв’язку з місцем М. Гайдеггер вживає термін «часовість», яку 

розуміє як вихідний час: «Не час пришпилений до місця, а часовість є 

умовою можливості того, що датування може прив’язати себе до просторово-

місцевого, саме так, що останнє обов’язкове для кожного як міра» [163, 

с. 465-466].  

Як зазначає А. Філіпов, дослідження місця пов’язане з часом. 

Дослідник виділяє таким чином три аспекти: моральний, що полягає у 

відчутті «солідарності з частиною простору» [154, с. 154], у результаті чого 

виникає естетичне переживання; естетичний (дає змогу говорити про 

«відчуття місця») та власний. Вживаємо термін «місце» в розумінні «топос», 

аби уникнути двозначності, на яку звернув увагу також О. Боронь [25, с. 41].  
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На відміну від локусу, місце, як доречно зауважив А. Пред, «завжди 

передбачає присвоєння і трансформацію простору <…> місце 

характеризується безупинним потоком людської практики – і її переживання 

на досвіді – у часі та просторі» [207, с. 237]. Місце, на думку А. Преда, 

пов’язане з біографією індивіда, а відчуття місця не буває зовсім 

самостійним, однак лише як феномен, що є частиною становлення 

індивідуальної свідомості. Коли ідентифікується значення місця як даності 

свідомості, якраз на просторі землі зафіксувати його не можна. Те, що кухня 

призначена, аби на ній їли, не означає, що тут не можна робити чогось іще. 

Тобто місце не тотожне своїй функції, даній у практиці користування. 

Іншими словами, те, що поріг сприймається в літературознавстві як місце, 

яке розділяє різні види просторів, ще не означає, що тут якийсь персонаж, 

наприклад, не може заснути. Але як переконує А. Філіпов, «якщо “в цьому 

місці й у цей час” відбувалось щось “зовсім інше”, то це вже не “те ж саме 

місце”» [154, с. 250]. Тобто смисл місця змінюється, а пам'ять про нього 

лишається. Тому місце – це елемент простору, наділений рисами території, 

далі не розкладається. На особливе місце вказує також поведінка суб’єкта, 

запах, колір.  

Для М. Гайдеггера поняття місця пов’язане з поняттям присутності: 

«“Тут”, “там” і “ось” – первинно не чисті місцеві визначення <…>, а риси 

вихідної просторовості присутності. Передбачувані прислівники місця є 

визначення присутності, вони мають первинно екзистенціальне та 

некатегоріальне значення» [163, с. 143]. Для філософа самі предмети є 

місцями, а не лише їх займають.  

Н. Шутая аналізує «місце присутності», що виокремив Ю. Лотман, 

рисами якого є рутинність, тривала нерухомість у замкненому просторі, 

монотонні дії, і висновує, що «хронотопні характеристики місця присутності 

<…> сприяють розвитку автокомунікації, тобто звернення героя до самого 

себе, своїх спогадів, свого сумління» [174, с. 73]. Місце – це те, звідки й куди 

хтось перемістився. Фактично об’єктивація місця забезпечується 
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переміщенням, яке потребує часу. Будь-яка навіть невелика мандрівка – це 

зміна місць, це синтез цього місця. Однак для того, аби була ієрархія місць, у 

яких може перебувати суб’єкт, потрібний простір загалом.  

Філософ Ю. Степанов пише, що досить часто уявляється певне місце, 

що мислиться як порожній простір: «Первинний концепт «Світ як те місце, 

де живемо ми, “свої”» і концепт «Світ-Всесвіт, Універсум» пов’язані в 

прямому значенні слова відношеннями розширення в просторі: освоюється 

все обширніший простір, риси початкового «свого» світу розповсюджуються 

на більш далекі простори» [133, с. 223-224]. Таким чином, коли простір не 

можливо освоїти фізично, освоєння продовжується мисленнєво, шляхом 

екстраполяції відомих уже параметрів на все більш віддалені відстані.  

Як і М. Гайдеггер, так і Б. Штрокер, розрізняють у просторі місце 

(«розміщення того, що перебуває в нас у розпорядженні» [212, с. 59]) та 

місцевість (певну нечітко окреслену область, де розташовується об’єкт): «До 

протяжності присутності належить самоспрямоване розкриття чогось 

схожого до місцевості» [163, с. 412]. Місцевість розкривається в можливих 

туди й сюди, можливому русі. За Б. Штрокером, «місце суб’єкта визначено 

його місцевістю. Проте воно визначено нею не точно. Це не точкове де, але 

десь у межах своєї місцевості» [212, с. 61]. Таким чином, світ пізнається від 

ближнього простору до більш дальнього, а сам простір людина бачить як 

своєрідну ієрархію місць – у більшому розташовується менше, в меншому – 

ще менше, – за принципом низхідної градації аж до певної точки, якою може 

слугувати суб’єкт [див. Додаток 5].  

Суб’єкт водночас нічого вже не вміщує в себе, але в ньому – весь світ. 

З іншого боку, для суб’єкта «тут» і там» – різні місця, адже якщо суб’єкт 

перебуває тут, то саме це буде його місцем. Отож суб’єкт, який змінив місце,  

лише вибирає друге тут, а не перетворює там. За М. Бахтіним, людина 

займає певне місце, з якого «час і простір індивідуалізуються» [12, с. 126]. 

Фактично, це точка на площині. Але якщо таких точок багато, чи можна 

говорити про місцевість?  
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М. Гайдеггер зазначав, що місце і множину місць не можна 

витлумачити як де самовільної наявності предметів. Для того, щоб стали 

можливі розташування місць, має бути місцевість, яка постає навколо місця. 

Місцевості не виникають, а завжди виявляються в окремих місцях, за 

М. Гайдеггером, світ не влаштовується в заздалегідь даному просторі, але 

артикулює взаємозв’язок цілості відведених місць. 

Б. Верлен наполягає, що важлива саме система відліку (простір), 

оскільки в одному просторі змінюється ландшафт, а в другому суб’єкт 

чогось набуває. Просторова закріпленість суб’єкта в певному місці – 

присутність, і немає в одному просторі місця для ще одного ж такого самого 

суб’єкта. Доречно застосувати стосовно суб’єкта термін «локомоція», що 

обґрунтував Е. Толман: «Локомоція <…> – це відбір видів поведінки як 

способів дістатися до якогось-то-і-такого-то іншого регіону – іншої 

можливої поведінки» [216, с. 296, 299]. Можемо доповнити визначення з 

огляду на особливості міфопоетичного простору: локомоція – це вибір 

моделей поведінки для конкретного місця, у результаті чого місце отримує 

емоційне навантаження. 

Таким чином, місцевість постає маршрутом переміщення й передбачає 

єдність обстановки, де розгортаються події і переживання, з суб’єктом, який 

це переживає. 

Отож переходимо до розгляду поняття «територія». Тлумачний 

словник пояснює термін «територія» так: «Частина земної кулі (суходіл, води 

й повітряний простір над ними), що належить певній державі або входить до 

складу якої-небудь частини світу. <…> Земельний простір, зайнятий 

населеним пунктом, підприємством, установою тощо <…> Простір, на якому 

поширені певні явища» [129, с. 86]. З визначень видно, що головна ознака 

території – це її соціальність. Так, Стенфорд Лаймен та Марвін Скотт 

виділяють території тіла, домашні й публічні території. Території тіла містять 

у собі простір, що «охоплює людське тіло та анатомічний простір тіла. 

Останній, принаймні теоретично, – найбільш приватна й нерушна з 
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територій, які належать індивіду» [200, с. 96, 97]. На домашніх територіях, на 

думку дослідників, суб’єкти мають відносну свободу поведінки й відчуття 

близькості та контролю над цієї областю. До публічних територій суб’єкт має 

свободу доступу, але він може не мати там свободи дії.  

Е. Гофман розробив поняття «території Я», де важливе значення мають 

«оболонка» та «приватний простір», входження в який «змушує індивіда 

відчути вторгнення, замах на себе …» [194, с. 29]. Натомість Едвард Саїд 

просторове окреслення території називає універсальною моделлю, оскільки 

це уявне протиставлення між «ми» та «вони» дає змогу витворити ментальне 

картографування власної етнокультурної географії [120]. 

Варто зауважити, що на сучасному етапі існує певне розміщення місць 

і територій у просторі, однак є також різні сприйняття цих місць і територій. 

Тобто та ж територія може сприйматися різними суб’єктами неоднаково, 

оскільки простір – не річ, а схема класифікації [див. 217, с. 392]. Простір – 

реальна даність, але всі маніпуляції з ним мають приблизний характер: 

встановлення меж, визначення певних територій, місцевостей і т.д. Коли 

Е. Дюркгейм говорить про присвоєння території людьми, він торкається теми 

розрізнення двох світів – власного і спільного як сакрального та профанного. 

Доцільно стверджувати, що Я-місце сприймається сакральним, а загальна 

територія Інших – профанною.  

Зазвичай, якщо говорять про просторову замкнутість, то уявляють її 

тілом/річчю, оскільки сам простір не має такої властивості. Так, Х. Лефевр 

наводить приклад багатоквартирного будинку, жителям якого нав’язується 

гомогенний поділ простору, «шкала предметів» (кімната – квартира – жилий 

блок – будинок – квартал) виконує завдання тавтології: «простір містить 

простір, видиме містить видиме – і коробки підігнані під коробки» [198, 

с. 98]. Тобто бачення людиною своєї частини-цілого (будинок – квартира – 

квартал) формує її загальне бачення простору. Х. Лефевр переконаний, що це 

фактично симулякр хибно візуалізованого істинного простору. І тут 
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підходимо до основного питання дисертації: то що ж таке міфопоетичний 

простір?  

Отож звертаємо увагу, що те, як людина сприймає себе, свій дім  – 

впливає на сприйняття всього простору. Фактично, простір є певним чином 

настроєвим («gestimmter»). За Б. Строкером, у ньому визначальну роль 

відіграють дорефлексивні звернення до світу, простір уяви, надій та бажання, 

який є ніби метафорою, але ми живемо в цих просторах. Важливо, що в 

настроєвому просторі є такі визначення, через які «суб’єкт може проявляти 

себе, лише виділяючись на фоні чистого простору споглядання, і тому 

простір ніколи абсолютно не свободний від визначень останнього» [212, 

с. 28]. Міфопоетичний простір не вільний від емоційного настроєвого фону 

суб’єкта. Для такого простору не важливі точно виміряні відстані в цифрах: 

тут «далеко» та «близько» – не дистанція, а чисте переживання.  

Про це ж мовиться й у праці «Сутінки Європи» О. Шпенглера: 

«Шляхом настільки ж творчого, наскільки й несвідомого акту – не “я” 

здійснюю можливе, але “воно” здійснюється через моє посередництво як 

емпіричної особистості – з сукупності чуттєвих і тих, що стосуються області 

пам'яті, елементів з повною неминучістю раптово виникає “цей” світ, єдиний, 

що існує для мене» [173, с. 234]. 

Вперше поняття «міфопоетичний простір» вжито В. Топоровим у статті 

«Простір і текст» (1983). Зокрема, він зазначає, що в текстах «посиленого 

типу» наявний міфопоетичний простір [141, с. 229], віднайшовши у «Злочині 

і карі» Достоєвського архаїчні міфологічні схеми. Такі схеми відіграють дуже 

важливу структурну роль у творі. Проте, чіткого визначення міфопоетичного 

простору та ознак, якими б він різнився від міфологічного чи художнього, 

дослідником не вказано.  

На доцільність використання терміна «міфопоетичний» (а не 

міфологічний) вказують слова О. Фрейденберг: «Образ – це форма 

міфотворчого уявлення <…> Як не може Ахілл бути створений в епоху 

книгодрукування, так міфологічний образ не може з’явитись у жодний 
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інший час, крім самого первісного» [159, с. 34]. В. Топоров стверджує, що 

міфопоетичний простір принципово відрізняється і від безструктурного, 

геометричного простору, і від фізичного реального простору. До того ж 

дослідник наголошує, що навіть кантівське розуміння простору як 

ідеального та суб’єктивного, що передує речі в просторі, все одно є лише 

«бідною частиною того простору, який знала міфопоетична традиція» [141, 

с. 231].  

В. Топоров зазначає, що простір міфопоетичний має свою структуру 

й поза предметами його не існує. Втіленням відсутності простору дослідник 

називає хаос: «Простір у космосі (в центрі) – відсутність простору в хаосі 

(на периферії)» [140, с. 341]. Але хаос – це не відсутність простору, а, 

скоріше, невпорядкований простір (хоч наразі існують дослідження і про 

свій порядок у хаосі). Те, що порожній безпредметний простір позбавляє 

людину можливості співвіднести себе з ним, ще не означає, що такий 

простір відсутній. Отож ставимо під сумнів думку про те, що існує ще не-

простір, його відсутність, втіленням якого є хаос. Якщо чорна діра втягує 

галактику, то вона має простір для її поглинання. У зв’язку з цим 

Л. Витгенштейн стверджує, що суб’єкт може мислити простір порожнім, 

проте предмета без простору мислити не можна [26, с. 13].  

Міфопоетичний простір, за В. Топоровим, виникає виділенням із 

хаосу, він ніби розвертається з центру – певної точки – чи безвідносно до 

цього центру. Також характеризується наявністю в ньому центру та шляху, 

структура якого передбачає перехід як свого, так і чужого простору. У 

зв’язку з цим важлива увага приділяється межі як пункту переходу, яка 

«знаходить найтоншу здатність не лише до диференціації простору, а й до 

засвоєння (визначення) семантики частин простору…» [140, с. 342]. Усі 

особливості міфопоетичного простору детально досліджено в другому 

розділі дисертації на матеріалі лірики Тараса Федюка.  

Варто звернути увагу, що, описуючи простір, О. Шпенглер вказує на 

його зв'язок із суб’єктом. Ба більше, дослідник переконує, що просторів є 
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стільки, скільки й людей, тому що кожен його бачить по-своєму й 

відповідно ж моделює.  

Таким чином, міфопоетичний простір прямо залежить від свідомості 

суб’єкта. А свідомість ця хоч і індивідуальна, окрема, проте містить давні 

міфологічні архетипи. Тобто ми приходимо до того, від чого найбільше 

залежить міфопоетичний простір, оскільки він ним створюється, – до 

суб’єкта літературного твору. Саме це питання дослідимо далі.  

1.3. Ліричний суб’єкт як джерело структуризації простору 

міфопоетичного світу 

Отож, як встановлено в процесі аналізу, міфопоетичний простір 

пов'язаний із суб’єктом, що споглядає його. Ідея дослідження суб’єктної 

структури як тієї, що найповніше передає категорію простору, з'явилась 

завдяки заувагам дослідників (Е. Бургес, В. Топоров, О. Шпенглер, 

Б. Штрокер) щодо природи простору взагалі.  

 Аналізуючи художній простір, літературознавці насамперед 

розкривають через нього внутрішній світ персонажів. Людина у процесі 

свого становлення ототожнює з собою і навколишню дійсність, тому, за 

А. Філіповим, «відношення до простору «суб’єкта» <…> має на увазі його 

відношення до свого ж тіла, і навпаки» [154, с. 55], а дослідники Е. Бургес та 

Р. Парк взагалі говорять про взаємоперетікання категорії простору й суб’єкта 

таким чином, що людські контакти «може бути зручно розуміти <…> в 

термінах простору» [204, с. 282]. Вони виходять із того, що основою таких 

контактів стає «земля», територія, на якій персонажі живуть і діють.  

Близькою до цієї ідеї є позиція Г. Зіммеля, який у «Соціології 

простору» писав про те, що не якась конкретна географічна величина в 

кілометрах утворює величезне царство, а це здійснюють саме психічні сили 

людини. Тобто, у працях філософа йдеться про те, що «не простір, а душевне 

членування та об’єднання простору має сенс» [222]. Г. Зіммель наголошував, 

що людина не вичерпується межами області, яку вона займає безпосередньо, 
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а визначається тільки сумою впливу, який вона здійснює в межах певного 

простору.  

Натомість В. Топоров робить уточнення, стверджуючи, що такого 

зв’язку суб’єкт-простір взагалі переривати не можна, адже в результаті цього 

«настає та порожнеча-спустошення, яка пагубна для людини» [139, с. 508] та  

справжнього буття. 

Представник феноменологічної традиції М. Мерло-Понті переконував, 

що сприйняття простору прямо залежить від людського тіла, оскільки тіло є 

рух у сторону світу, а світ – точка опори тіла: «Я маю світ як незакінчений 

індивід завдяки моєму тілу, що є можливістю цього світу. Я сприймаю 

становище об’єктів через становище мого тіла» [90, с. 447]. Проте оскільки у 

світі є інші тіла, то «тіло іншого вже не простий фрагмент світу, а місце 

певного <...> бачення світу» [90, с. 451]. У зв’язку з цим є підстави твердити, 

що коли суб’єкт займає якесь місце, то бачить уже інший світ, оскільки 

дивиться на інше місце й думає про іншу точку в перспективі іншого 

місцерозташування.  

Саме свідомість суб’єкта створює єдинонеповторний простір, 

оскільки, як зауважує П. Бурдьє, «тіло зв’язане зі світом прямим 

відношенням контакту, що є тільки одним зі способів співвіднесеності зі 

світом» [186, с. 135]. Так, як для геометричного моделювання введено час 

для більш точного визначення координати на площині, у системі координат 

художнього твору свідомість може бути введено також однією з координат 

для точнішого визначення присутності суб’єкта. Можна сперечатись із 

твердженням А. Райла, згідно з яким свідомості у просторі немає: 

«Діяльність однієї свідомості не видно іншим спостерігачам; її біографія – 

приватна. <…> Відповідно, людина проживає дві історії, одна складається з 

того, що відбувається з її тілом, друга – з того, що відбувається з її 

свідомістю. Перша публічна, друга – приватна» [209, с. 13]. Однак у 

міфопоетиці маємо ототожнення приватного із сакральним, а публічного з 

профанним.  
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Таким чином, Інший може проникнути в простір свідомості завдяки 

читанню. Такі змішані простори все одно лишаються «реальними», за 

М. Фуко, адже вони визначають розміщення будинків, меблів. Уявними 

індивідуальні простори є лише тією мірою, що на них спроектовані 

персональні «характеристики, оцінки, ієрархія» [162, с. 216]. У зв'язку з 

цим, Е. Ліч стверджує, що пейзаж сучасної міської вулиці цілком створений 

людиною, і лише завдяки «символічним міткам» – особливим назвам всіх 

предметів у такому пейзажі, ми можемо зрозуміти, чим є ці предмети [77, 

с. 43].  Тобто, знову постає питання семіотизації простору. 

Про те, що в нашому сприйнятті міфопростору яскраво виражений 

антропологічний аспект, у різний час писали різні дослідники. Так, зокрема 

М. Попович, пишучи про слов’янську традицію зображення напрямків 

міфопростору, зазначає, що сторін світу виділяли чотири, оскільки така 

будова людського тіла: «є “вперед”, є “назад”, є “праворуч”, є “ліворуч”. Так 

орієнтувались у просторі і наші предки, але з однією дуже важливою 

поправкою: напрямки світу для них були нерівноцінні – були “добрі”, були 

“погані”» [107, с. 33].  

Ще ближча до міфопоетики позиція О. Шпенглера, за якою кожен 

особистий "світ" у потоці історичного становлення є чимось, ніколи не 

минущим і не повторюваним переживанням, а сам простір стає «таким само 

переживанням, яке належить окремій живій людині» [173, с. 246]. Така 

людина, суб’єкт, водночас і в просторі, і поза простором, бачить його ніби 

збоку. Але там, де суб’єкт не може виміряти простір, простір не відсутній, він 

існує. Б. Штрокер із цього приводу зауважує: «У своїй онтологічно 

найпершій формі він [простір] визначається не часом і кількістю; він істинно 

характеризується тим, що він є якість, повнота вираження» [212, с. 22]. 

Тобто, простір впізнається (vernehmen), а не пізнається (wahrnehmen).  

На універсальності просторової інтуїції наполягав Е. Кассірер, 

наголошуючи, що на простір людина наклала бачення свого тіла, а кожен із 

напрямків вгору-вниз, вправо-вліво при русі сприймається специфічно.  
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Чи правомірно в такому разі говорити, що ліричний суб’єкт створює 

світ, обставляє його? Ліричний суб’єкт – це автор своєї розповіді. Свого часу 

Ж. Женетт виокремив поняття «антиметалепсис» [191, с. 27], розуміючи 

художню творчість як повну свободу, а її персонажів – як цілком 

автономних осіб, здатних чинити вплив на свого автора.  

Лідія Гінзбург стверджувала, що в ліриці активний суб'єкт, але це  не 

наділяє індивідуальністю цього суб'єкта. Питання про доцільність 

застосування терміна «ліричний суб’єкт» замість «ліричний герой» не є 

предметом нашого дослідження. Проте зазначимо, що терміном «ліричний 

герой» надто зловживали, розуміючи під цією категорією найрізноманітніші 

способи авторської свідомості. І. Роднянська натомість пропонувала 

застосовувати в ліриці, де особистість автора стає темою його творчості, 

термін «образ автора» [118]. На думку дослідниці Л. Гінзбург, у ліриці 

людина присутня не лише як автор, не лише «як об'єкт зображення, а і як 

його суб'єкт, включений у структуру твору як дієвий елемент» [29, с. 7].   

На часто неаргументованому вживанні термінів герой (від грецького 

«захисник», чиї надприродні здібності й характер піднімають його до рівня 

бога, напівбога) та суб’єкт одне замість одного писали Дж. Маєрс та 

М. Сіммс, наголошуючи, що термін «герой» часто неправильно 

застосовується «як синонім головного персонажа в літературі» [215, с. 133].  

Л. Гінзбург виокремила ряд рис ліричного суб’єкта, серед яких 

здатність останнього бути зашифрованим (пейзажем, предметом, іншими 

персонажами, епізодом, міркуванням, скріпленим із приватною сферою 

життя), розповідати про свої проблеми так, що «реальний підтекст може бути 

зрозумілий лише тим, хто знає біографічні факти» автора [29, с. 162].  

Натомість російська дослідниця А. Штраус постулює думку, що з 1980-

х років категорія ліричного героя відходить на периферію: відбулась відмова 

від ліричного героя; тепер він розчиняється у світі. А. Штраус переконує, що 

в сучасній поезії ХХI ст. важливе індивідуальне переживання з позиції 

спостерігача, єдиної поетичної особистості, у яку збирається «ліричне «я»:  
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«У поезії кінця 1990-х початку 2000-х єдиний уже не світ, а погляд на нього, 

суб'єкт, який сприймає колаж навколишньої дійсності» [237]. Тобто суб’єкт, 

як вказав М. Епштейн, стає певним «над-я», яке складається з безлічі очей 

[184]. А І. Кузнецова, розмірковуючи над причинами кризи російської поезії, 

вживає навіть поняття «смерть ліричного героя» [67].  

У нашій дисертаційній роботі поняття «ліричний суб’єкт» 

застосовуватиметься як пластичний тип суб’єкта, що здатен рухатися від 

внутрішньотекстового автора до образу автора, залежно від конкретного 

твору та міри автобіографічного в ньому. Тобто, чим більше суб’єкт 

свідомості стає «певною особистістю зі своїм особливим складом мовлення, 

характером, біографією», тим менше він виражає авторську позицію [див. 64,  

с. 41-42].  

Отже, з’ясовано, що в контексті дослідження лірики сучасних 

постнекласичних поетик доцільно оперувати терміном «ліричний суб’єкт», 

оскільки нині ліричний герой замінюється сумою бачень, геометричним 

місцем точок зору. Тому в даному дискурсі доречно говорити ще про один 

аспект зображення простору в літературі – категорію точки зору.  

1.4.Точка зору, її залежність від зміни моделей часопростору  

Поняття «точка зору» вперше ввів Генрі Джеймс в есе «Мистецтво 

роману», і під нею почали розуміти ставлення оповідача до оповіді.  

Точка зору (англ. pointe of view) – одна з центральних категорій нової 

критики. Вона, на переконання В. Толмачова, «описує "спосіб існування" 

(mode of existense) твору як онтологічного акту або самодостатньої 

структури, автономної відносно дійсності й особистості письменника <...> 

служить інструментарієм ретельного прочитання (close reading) прозового 

тексту» [136, с. 155]. 

Станзель Франц уточнив, що термін «точка зору» неоднозначний: 

«треба розрізняти: розказувати, тобто повідомляти щось словами читачу, і 

довідуватись, сприймати, знати те, що відбувається в вигаданому просторі» 

[211, с. 22 ]. До слова, німецький дослідник зазначає, що термін «точка зору» 
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в німецькому літературознавстві замінюється схожими, але не ідентичними, 

термінами «напрямок зору, «перспектива», «позиція», або «оповідний кут 

зору» [211, с. 21]. 

У словнику М. Сімза й Дж. Маєрса розрізняється фізична та 

особистісна точки зору; де під фізичною розуміють кут зору, під яким 

розглядається вся історія. Особистісна ж точка зору – це «перспектива 

внутрішньої свідомості та емоційного відношення, яке зберігається між 

оповідачем і самою оповіддю» [215, с. 238].  

Терміном «точка зору» зазвичай визначається позиція, з якої 

розповідається історія. Свого часу Ф. Штанцель виділив в оповіді опозицію 

особи (встановлювалась на основі ідентичності-неідентичності сфери 

існування персонажа та наратора), опозицію перспективи (зовнішню та 

внутрішню точку зору) та опозицію модусу (наратор – рефлектор) [211]. 

Його концепція вимагала доопрацювання й була розкритикована пізнішими 

дослідниками, зокрема Ю. Патерсеном [206, с. 157].  

Аби уточнити це визначення, розглянемо також розуміння точок зору в 

працях Б. Успенського та Б. Кормана. Перший дослідник стверджує, що в 

літературному творі може проявитися кілька точок зору й розрізняє 

«ідеологічну оцінку», «фразеологічну характеристику», «перспективу» 

(просторово-часову позицію) та «суб’єктивність/об’єктивність опису» 

(психологічну позицію). Фактично точки зору, за Б. Успенським, це 

«авторські позиції з яких ведеться оповідь (опис)» [145, с. 14].  

Перш за все нас цікавить перспектива. Та чи інша перспектива й 

залежить від вибору певної точки зору. Словник «Sachwörterbuch der 

Literatur» тлумачить перспективу як точку зору, «з якої сприймається і 

розповідається подія» [219, с. 675-676]. Так, Ж. Женетт зазначає, що попри 

достатню увагу до цього питання (Персі Лаббок досліджував Бальзака, 

Флобера, Джеймса) часто не розрізняють, чия точка зору спрямовує 

наративну перспективу і хто оповідач: «не розрізняють питання хто бачить? і 

питання хто говорить?» [48, с. 202].  
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Борис Успенський у праці «Поетика композиції» називає чотири плани 

точки зору: план оцінки, фразеології, просторово-часової характеристики і 

план психології [145]. У психологічному плані внутрішня точка зору набуває 

в Б. Успенського суб’єктного (зображення світу через свідомість персонажа) 

та об’єктного (наратор сам зображує-проникає свідомість персонажа) 

значення. Але, як справедливо уточнив В. Шмід, описуючи персонажа 

«зсередини» наратор не обов’язково займає внутрішню точку зору: «Про 

внутрішню точку зору може йтися лише там, де наратор передає 

спостереження героєм самого себе в вигляді внутрішньої прямої мови чи 

невласне-прямої мови» [172, с. 119]. Таким чином, Б. Успенський ототожнив 

суб’єктний та об’єктний план психології.  

Точка зору у плані просторово-часової характеристики, за 

Б. Успенським, це – «фіксоване» й «визначене в просторово-часових 

координатах» «місце оповідача», яке може збігатися з місцем ліричного 

героя [145, с. 80]. Що ж до психологічної позиції, то Б. Успенський визначає 

її як відмінність між двома можливостями для автора: посилатися на ту чи 

іншу індивідуальну свідомість, «оперувати даними чийогось сприйняття» або 

прагнути описати події об’єктивно.  

Натомість Б. Корман розрізняє два варіанти перспективи, розглядаючи 

окремо точки зору просторову («фізичну») й часову («ситуація в часі»), та 

прямо-оціночну й частково-оціночну, яку передбачає «ідейно-емоційна 

точка зору» [63, с. 21-27].  

Б. Корман визначає точку зору як відношення між суб’єктом та 

об’єктом свідомості, де об’єктом є все зображене, а під суб’єктом мовлення 

автор розуміє «того, хто зображує та описує» [63, с. 20]. За визначенням 

дослідника, суб’єкта свідомості характеризують у творі не тільки його прямі 

судження та оцінки, а й взаємозв’язки з навколишнім світом, котрі можна 

визначити, як часткову точку зору. Більше того, за такого підходу й місце 

суб’єкта в просторі є варіантом часткової оцінки, оскільки насправді ні одна з 

висловлених в тексті точок зору не є безоціночною: різновидами частково-
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оціночної точки зору дослідник називає просторову, часову і фразеологічну 

точки зору.  

Досить повно точку зору визначає Н. Тамарченко, за яким це – 

«положення "спостерігача" (оповідача, розповідача, персонажа) в 

зображеному світі (у часі, у просторі, у соціально-ідеологічному та мовному 

середовищі)», що, по-перше, визначає його кругозір і, по-друге, «висловлює 

авторську оцінку цього суб'єкта і його кругозору» [134, с. 430].  

Ю. Лотман, визначає «точку зору» як «відношення системи до свого 

суб’єкта» [86, с. 320], де «під "суб'єктом системи" (ідеологічної, стильової і 

т. п.) ми маємо на увазі свідомість, здатну породити подібну структуру й, 

отже, бути реконструйованою при сприйнятті тексту» [86, с. 320]. Так, 

Ю. Лотман пише, що «водій, який спостерігає вуличний рух через лобове 

скло автомобіля», і «слідчий кримінальної поліції, котрий перебуває на тій 

же вулиці в той же час, і юний поціновувач прекрасної статі бачитимуть 

зовсім різну реальність – кожен свою» [86, с. 14]. Проте, якщо слідчий і 

поціновувач жіночої краси сядуть в автомобіль водія, у всіх трьох 

спостерігачів буде одна й та ж точка зору, пов’язана з їхнім місцем у 

просторі, – продовжує дослідник. Тобто хоч подія і відбувається в один час, 

але, займаючи різні місця в просторі, люди бачитимуть різну реальність. 

Проте наголошуємо, що навіть за спільного місця розташування суб’єкти не 

отримають однієї точки зору, а й далі бачитимуть кожен своє через 

особливості свідомості. Можна говорити, що спільне просторове розміщення 

лише зблизить ці точки зору. 

Згідно зі словником Дж. Шиплея, точка зору буває внутрішньою та 

зовнішньою: «Внутрішньою точка зору може бути тоді, коли оповідач 

виявляється одним із дійових осіб; у цьому випадку оповідь ведеться від 

першої особи. Зовнішня точка зору відображає зовнішню позицію того, хто 

не бере участі в дії; у цьому випадку оповідь ведеться, як правило, від третьої 

особи» [189, с. 356]. До того ж, дослідник зазначає, що точка зору, де оповідь 

ведеться від головного героя, претендує на автобіографічність. Проте саме 
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зовнішня точка, на думку Дж. Шиплея, дає простір всевідності, адже такий 

оповідач схожий до Бога, знаючи думки й почуття всіх персонажів. Проте 

існує недолік позиції всевідності: «це неможливість якось наблизитись до 

місця дії», але коли вся історія показана з точки зору одного-єдиного 

персонажа, то відбувається вигідне «поєднання переваг внутрішньої точки 

зору та багатьох переваг позиції всевідності» [189, с. 356-357], [див. про це 

Розділ 2.2]. В. Шмід визначає точку зору як «вузол подій, що впливають на 

сприйняття й передачу подій» [172, с. 122] і розглядає її в трьох аспектах: 

відбір подій (об’єкт точки зору), їх сприйняття та передача. Нас цікавить саме 

просторова точка зору, яка, за В. Шмідом, і «точка зору у власному, 

первинному сенсі цього слова. Всі інші вживання терміна «точка зору» 

відрізняються більшою чи меншою метафоричністю» [172, с. 124]. А далі вже 

те, що може сприйняти суб’єкт у певному просторі залежить від його знань 

(ідеологічний план).  

Такий просторовий аспект точки зору, пов'язаний з полем зору; 

просторовою позицією, яку займає суб’єкт, і в результаті чого виникають 

характеристики місць тут/там. Точка зору такого типу обмежує поле зору 

суб’єкта. Адже кожна його позиція – це «тут». Однак завдяки двійнику ми 

отримуємо «там». Нині мало досліджень щодо точки зору не лише у творах 

окремого поета, а й у ліриці загалом.  

Отже, точка зору в літературному творі – це насамперед місце 

«спостерігача», ліричного суб’єкта в зображеному світі (у просторі й часі), 

яке, визначаючи його кругозір, водночас є авторською оцінкою цього 

суб’єкта та його кругозору. Наприклад, у Євангелії від Матвія є промовистий 

приклад такої точки зору, звідки видно весь світ: «знов диявол бере Його на 

височезну гору, і показує Йому всі царства на світі та їхню славу» [Мт 4, 8]. 

Поняття «точки зору» є особливо важливим, коли маємо в тексті кілька 

переплетених просторів, адже дає змогу краще розібратися в різних видах 

локусів загалом та ліричному суб’єкті зокрема. Цікаво, що всі «координати» 
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точки зору суб’єкта слугують для його визначення в просторі. Фактично 

точка зору – точка на площині координат.  
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ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО РОЗДІЛУ 

Отже, з’ясовано, що уявлення про простір змінювалося протягом 

століть. Простір розумівся дослідниками як місце (В. Топоров), неперервне 

голе поле (О. Лосєв), абстрактна множинність точок (М. Гайдеггер), чиста 

форма чуттєвого пізнання (Е. Кант), прасимвол культури (О. Шпенглер), 

наскрізь організована реальність (П. Флоренський), тим, що існує у 

свідомості (Н. Гартман), а також тим, що робить людина (А. Мельник).  

Аргументовано дослідження категорії простору автономно, 

опираючись на праці таких дослідників, як С. Бабушкін, Е. Мелетинський, 

І. Роднянська, В. Топоров, М. Гайдеггер, Дж. Кемпбел, К. Леві-Стросс, 

Дж. Фаріно та ін.   

Проаналізовано відмінності парадигм міфопоетичного простору та 

запропоновано чітку їх дефініцію (локус презентує єдність фізичного 

середовища та його осмислення; місце є локусом, який присвоює людина, 

далі не розкладається і, взаємодіючи з простором, не є тотожний йому; 

місцевість – маршрут переміщення, що передбачає єдність обстановки, де 

відбуваються події, та суб’єкта, що їх переживає; територія – місцевість, на 

якій поширені певні явища).  

Доведено, що міфопоетичний простір пов'язаний із суб’єктною 

структурою, оскільки моделюється свідомістю за аналогією до людського 

тіла. 

Встановлено, що міфопоетичний простір зазнає семантизації, як 

наслідок відбувається наділення значеннями та емоціями певних локусів, 

місць, територій. Саме емоційне наповнення є головною рисою, яка відрізняє 

міфопоетичний простір від інших видів простору. З огляду на це, 

запропоновано застосовувати стосовно міфопоетичного простору термін 

«локомоція». Локомоція – це вибір моделей поведінки для конкретного 

місця, у результаті чого місце отримує емоційне навантаження. 
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З’ясовано, що в сучасній поезії ліричний герой стає «над-я», який 

змінюється сумою точок зору, тому в роботі постулюється вживання терміна 

«ліричний суб'єкт».  

Встановлено, що точка зору – це своєрідне місце ліричного суб’єкта  в 

зображеному просторі, яке визначає його кругозір та виражає авторську 

оцінку цього суб’єкта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

РОЗДІЛ ІІ. ПРОСТОРОВО-СУБ'ЄКТНА СТРУКТУРА 

ХУДОЖНЬОГО СВІТУ ПОЕЗІЇ КИЇВСЬКОГО ПЕРІОДУ ТАРАСА 

ФЕДЮКА   

2.1. Час і простір у міфопоетичній моделі світу: семантичні  

домінанти простору  

Як встановлено в попередньому розділі, міфопоетичний простір може 

домінувати в художній картині світу, витісняючи час. Оскільки 

«просторове» розуміння часу знайшло вираження в давніх словах, то 

більшість часових понять передається просторовими. Цим пояснюємо, чому 

образи часу просторизуються в текстах київського періоду: час містить 

простір – «Час, якщо щось і має – то дуже багато піску./Хвилі бігають 

морем // і пляжем, і парком, // як чорні тер’єри» [150, с. 52]; входить у 

простір – «і час не летить не біжить і уже не сплива/а льодом вмерзає у 

річку холодну навзаєм» [151, с. 15]; ототожнюється з ним – «З боку Румунії – 

кілька відлиг,/з боку минулого – все, що було» [149, с. 78], «піскового 

годинника сказ/все життя – тільки смерть/і оце випадання піщинок» [147, 

с. 37]; рух часу передається через просторову площину так, що час має 

напрямок – «час покотився. тепер уже – від» [151, с. 51].  

Час стає другорядним і виходить із простору – «пилюкою серпень 

закінчується і кружеля» [153, с. 64], «грудень стоїть на землі» [152, с. 102], 

«море солоним кизилом викотить вечір на пляж» [153, с. 122]; він не 

належить простору, з яким себе ідентифікує ліричний суб’єкт: «Листопад. 

Він не звідси./О сімнадцятій – ніч./Все останнє – це відстань/Від свічад до 

облич» [148, с. 42]. Навіть кінець життя сприймається ліричним суб’єктом як 

кінець простору – «життя минуло вже <…> вже й станції нема» [153, 

с. 129], «лежать на піску мої дні» [152, с. 95]. Самі описи часу в ліриці 

київського періоду зображуються за рахунок просторових понять, таких, як 

«довгий» і «короткий» та напрямків руху – «довго зима мела» [151, с. 90], 

«Час летить. Він під і над …» [148, с. 51].  
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У ліриці київського періоду лінійний час вписано в циклічний, від чого 

лінійність особистого життя присутня у світі нескінченного. Згідно з 

М. Еліаде, міфологічний час витісняє профанний, коли починає взаємодіяти з 

«сучасним» часом. Образ вічної циклічності та повторюваності в 

міфопоетиці викликає ідею міфу про вічне повернення, символом якого стає 

лабіринт. Проте повторення, де час десакралізований «обов'язково 

призводить до песимістичного бачення буття», – переконує М. Еліаде [46, 

с. 58].  

Таким чином, спостерігаємо в текстах київського періоду тотожні 

ознаки пекельної вічності та часу: «ми все пережили/годинник зі смоли/яка 

тече повільно/в безсмертні постоли» [152, с. 21]. До того ж циклічність у 

міфології диктує свої особливості: народження призводить до смерті, після 

якої настає новий цикл: «Оновилось» [148, с. 43], «усе що між нами із нами – 

// траплялось не з нами раніше» [150, с. 93], «і минає життя і за ним 

наступає нове» [152, с. 57].  

Суперечка про первинність циклічної чи векторної моделі часу в 

міфології не має досі однозначного вирішення. Так, Є. Мелетинський, 

М. Еліаде, В.Топоров надали перевагу векторній моделі, проте, постулюючи 

археологічними та історичними даними, сучасна дослідниця Н. Лисюк 

переконана, що первинно був цикл. А в циклі вихідна точка збігається з 

кінцевою – «Що замкне // ще не замкнене коло» [148, с. 75], «Вийти – 

ходити. Ввійти – і ходити знов» [148, с. 21], «І все, що скінчилось 

давно,/Попереду, // як чоловік» [150, с. 38].  

Час у міфопоетиці не є однорідним, оскільки для неї не характерне 

уявлення про час як однорідність чи послідовність індиферентних митей: «У 

нас не було хвилин» [149, с. 98], «І час, який немов огонь/В час перегонів // по 

червонім…»  [148, с. 13]. А на думку О. Фрейденберг, час – це округлений 

простір: «“рік” обертається в коловоротний просторовий відрізок» [160, 

с. 71]. Цикл пір року ототожнюється з етапами життя людини – 

весна/народження, молодість, літо/зрілість, осінь/перехідний стан до 
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старості, зима/смерть – «І поки ти збирався помирати –/Зима пройшла. І сад 

зацвів лапатий» [148, с. 70], «Але дивись – весна. І сад зацвів. … Гудуть собі, 

співаючи, // дівчата./Ну от./А ти збирався помирати.» [148, с. 70], «Літо 

помножиться нам на літа» [148, с. 81], «ось і відмірялась мірочка/літ а 

можливо і зим» [152, с. 34]. Зима найбільше прописана у збірках «Хуга», 

назва якої тлумачиться автором як простір смерті, та «Халва» – «кінець 

життя початок снігу» [152, с. 32], «…зима була важка/як шкура віслюка» 

[152, с. 20]. Проте на останніх сторінках усіх семи збірок київського періоду 

з’являються образи весни, а з появою весни все починається спочатку – «і 

значить треба жити/продихати мороз на склі» [153, с. 137], «журавлі і сніг 

// потекли струмками // весна хандра» [152, с. 53], чим цикл природи стає 

циклом людини. 

За Є. Мелетинським, увага до просторової космічної структури завдає 

шкоди часу, тобто якщо простір увиразнюється більше, то сильніше 

розмивається час.  

Ще однією причиною більш пильної уваги до простору стає те, що світ 

лірики Т. Федюка – інший. Трансністрія фактично накладається на образ 

раю, час тут також відсутній. Міфи про рай М. Бахтін називає історичною 

інверсією, розглядаючи їх перш за все з позиції часу: щось було, і треба, щоб 

воно стало в майбутньому. Хоча насправді рай – це первинно локус, сад. І 

повернутися хочуть саме в цей тип простору. Такий рай поєднує в собі як 

колиску (лоно), так і труну (смерть): «Щоб повернутись… Але ким/Куди й 

навіщо? // Смерть, як слава./Дорога, наче цвях іржавий/З усім відомої руки» 

[148, с. 13]. Поняття іншого світу передбачає вічність, яка в міфології 

сприймається як відсутність руху, час тут ніби спинився, він відсутній – «не 

хочеш приїжджай тут південь і <…> плетення лози // як простір і як час» 

[152, с. 120], «Світ, як в клітці, у своїй останній чверті./Був би час – хоча б 

нечасто» [150, с. 13].  

На думку А. Гуревича, свідомість давньої людини «охоплює світ 

одночасно в його синхронній і діахронній цілісності, й тому він є 
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позачасовим» [36, с. 45]. Ось чому, наприклад, у давніх міфах космос 

сприймався переважно просторово: над самодостатньою моделлю космосу 

час був безсильний [92]. До того ж, міфи мали позаісторичний характер. 

Немає подій – немає руху часу – «а час – уже по двадцять шостій» 

[151, с. 33], а є вічність – «вічнотривале взяття телеграфів // мостів 

інтуристів і пошт» [148, с. 29]. Навіть М. Бахтін, який доводив єдність часу 

та простору, вказував, що абстрактне мислення може мислити час і простір 

окремо: «Лише в чистій одночасності, або, що те ж саме, в позачасовості 

може розкритися істинний смисл того, що було, що є і що буде, бо те, що 

розділяло їх, – час – позбавлено справжньої реальності й сили, що осмислює» 

[13, с. 237].  

Отож  надмірна увага до образів простору та їхнє багатство в поезії 

Тараса Федюка витісняє час як щось другорядне. Такий процес спостерігаємо 

також у добре розвинених міфологіях, з чого логічно слідує, що чим менше 

часу редукується, тим давніша, архаїчніша поетика. Цим лірика Т. Федюка 

близька до структури міфу.  

2.2. Модель кола та напрями в просторі: схід – захід, північ – 

південь, горизонталь – вертикаль  

Міфопоетичний простір багатоструктурний, у ньому втілені й 

міфологічні, й географічні, й індивідуально-психологічні уявлення. До того 

ж, як справедливо зазначав Ю. Лотман, у свідомості сучасних людей 

«змішуються ньютонівські, ейнштейнівські (чи навіть постейнштейнівські) 

уявлення з глибоко міфологічними образами та докучливими звичками 

бачити світ у його побутових окресленнях» [85, с. 335]. Тож міфопоетичний 

простір у ліриці київського періоду Т. Федюка перебуває між реальністю та 

свідомістю ліричного суб’єкта таким чином, що, з одного боку, його формує 

ліричний суб’єкт, а з другого, – сам міфопоетичний простір формує 

ліричного суб’єкта. У цьому сенсі просторове моделювання здійснюється за 

допомогою мови, завдяки якій можуть висловлюватися непросторові 
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уявлення. Відображення просторової картини міфопоетики в художніх 

текстах київського періоду ми й дослідимо.  

Міфопоетичний простір слугує певним посередником, адже за 

Ж. Лаканом, «нам не дано наблизитися до реальності інакше <…>, ніж через 

посередництво Символічного» [71, с. 143]. Тут спостерігаємо цікавий процес: 

за допомогою передачі відчуттів та вражень мовою, через символ, реальність 

зазнає вторинної трансформації згідно з законами символічного. Таким 

чином, Трансністрія – простір втраченої батьківщини – як символ виростає 

до вселенських масштабів космосу для ліричного суб’єкта. Психоаналіз 

пояснює, що момент народження означає для суб’єкта втрату Реального, у 

результаті чого він прагне до психічної інтеграції, цілісності та витворює 

свою реальність: «Реальність конструюється за рахунок уявних ілюзій та 

структурується символічно» [225]. Таким чином, за Ж. Лаканом, «реальне не 

може бути вписане інакше, як глухий кут, у який заходить формалізація» [72, 

с. 110]. Тобто за допомогою міфопоетичного простору здійснюється 

своєрідний перехід реального в символічне, де центр такої реальності – сам 

суб’єкт: «тут усе не так як було і як вже не буде то/ти навіщо тут понаїхав 

тут хочеш жити ще й…» [152, с. 53]. 

Географічні місця зазнають символізації в міфопоетичному просторі, 

який слугує базою для міфопоетичної моделі світу. Для міфопоетичного 

простору характерне сприйняття руху в географічному просторі як 

ціннісного переміщення, що йде від християнської моделі світу. А самі 

просторові зв’язки, за Б. Мейлахом, «виконують функцію образного 

узагальнення процесів дійсності» [88].  

Проте в міфопоетичному сприйнятті простір гармонізує, зрівноважує 

різні підлеглі частини й має естетичну цінність, а через це доступний 

відображенню у слові: «Простір перевершує нас і тлумачить речі. Головний 

перекладач – це поет, а цей простір – площина вірша, в якій уже ніщо не 

присутнє, де в самому лоні відсутності, все промовляє, все стає духовним 

розумінням, відкритим й аж ніяк не закам'янілим, а центром вічного руху», – 
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говорить Моріс Бланшо [18, с. 126]. З точки зору сучасної фізичної науки, 

простір – активне середовище, форма існування матерії, яка 

характеризується об’ємом та протяжністю й де відбувається утворення та 

накопичення змін форми.  

Російський дослідник міфопоетичного простору А. Семенов зазначає, 

що напрямки й частини міфопоетичного простору «рівнозначні, та навіть 

самі поняття про будь-який напрямок чи поділ у такому просторі відносні» 

[231]. Ще однією рисою є те, що географія міфопоетичного світу 

закономірна та структурована. У ліриці Т. Федюка простір має «чорний ліс» 

[151, с. 9], гори, образ яких маркує центр Світу: «нам – чорні гори а не/нам – 

срібна риба ковзне/в наших потоках» [147, с. 53], моря – «ні це не гори це 

круті/як гори береги над морем» [147, с. 56], «потім білий морський 

бережок./ятка. сара чи фіра/продає золотий пиріжок/пальцями у сапфірах» 

[147, с. 28], лиман – «коли замерзає лиман/і дивиться жовтий баран/на білу 

від снігу траву» [153, с. 18], «лиман червоний» [151, с. 19]; могили – 

«скіфські могили в степу» [151, с. 28], «і села де людей нема/біліють» [153, 

с. 77] – все, що є у звичному для людини просторі: «і шлях де хрест край 

шляху чорен:/все як в житті» [147, с. 56]. Такий набір об’єктів витворює 

повний простір, що є своєрідним мініатюрним раєм і підходить для 

усамітнення суб’єкта та його безсмертя.  

Однак все зазначене не дає чіткого критерію для розрізнення 

міфопоетичного простору як з простору міфу, так і з простору фізичного. 

Ознаками, що повинні характеризувати міфопоетичний простір, А. Семенов 

називає історичність, міфологію, поетику, таку інформацію про простір, 

через яку виникли усі чи більшість емоційних переживань та подій. У цьому 

контексті історичність розуміється як постановка авторського завдання. 

Адже автор «розповідає читачеві історію, де вчинки його персонажів 

обумовлені історичними закономірностями епохи, в якій вони живуть» [231]. 

Будь-який вчинок ліричного суб’єкта міг відбутися лише в тому місці й у той 

час – «порушений в Нью-Йорку мир./Газети» [149, с. 8], про які йдеться у 
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творі. Міфопоетика, як зазначає У. Еко, є переосмисленням історії, навіть «... 

іронізація над нею. Але іронія ця серйозна: мовиться все одно про історію» 

[182, с. 85].  

Міфопоетичний простір текстів Т. Федюка моделюємо у вигляді кола, 

яке, за археологічними та фольклорними даними, наявне в міфології усіх 

індоєвропейських народів [Див. Рисунок 5]. Так, коло – це модель вічності, 

безкінечності, ще з античних часів воно було універсальною геометричною 

фігурою [81].  

На думку української дослідниці Н. Слухай, символіка кола насамперед 

пов’язана з уявленнями про захищеність: звідси «магічне коло» <…>, тобто 

під охоронною магією окресленого кола» [130, с. 12-17], а також безвихіддю, 

неспроможністю вийти за межі простору, окресленого колом. Таким чином, 

модель кола дає змогу зручно позначити центр із периферією та вертикаль і 

горизонталь, де до внутрішнього належить як центр, так і периферійні 

області в межах кола, а до зовнішнього – все, що розташоване поза 

площиною кола.  

Хоч міфопоетичний простір має власні субструктури, він все одно 

моделюється в системі координат, де є і горизонталь, і вертикаль. До того ж, 

горизонтальна площина освоєна людиною раніше, ніж вертикальна. Так, 

виникнення вертикалі простору Ю. Лотман пов’язує через аналогію з 

людським тілом: «Асиметрія людського тіла стала антропологічною 

основою його семіотизації, семіотика правого/лівого має настільки ж 

універсальний для всіх людських культур характер, як і протиставлення 

верх/низ» [85, с. 259].  

Міфопоетичний простір тісно взаємодіє з об’єктами та предметами, що 

його наповнюють, а просторова цінність зумовлюється взаємозв’язками 

(динамічними, змінними) з ліричним суб’єктом. У зв’язку з цим різне 

аксіологічне значення мають і напрями світу в просторі та його частини: 

Захід – культурний центр («в європі від пам’яток мистецтва болить нога» 

[147, с. 22]), проте він духовно застарілий, де немає місця новим ідеям: 
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«європа сука бетховен ля» [153, с. 5], «в європі кава дуже погана і дорога», 

«в європі останнім поетом був аполінер» [147, с. 22], до того ж тут і прірва, 

за якою вхід до царства мертвих: «Тихо сонце на заході//топить Європу в 

крові» [148, с. 32], «і якщо не європа, то щонайменше молдова/на спині бика 

// цілуючи прірву пливе кудись» [147, с. 14]; Схід – авантюрний, наділений 

таємничістю, він закликає до любові. Особливе сакральне навантаження 

сходу пов’язане ще з обрядами давніх людей, оскільки  виконуючи їх, як 

правило, обличчям поверталися до сходу сонця. Напрям руху теж відігравав 

важливу роль, адже в багатьох ритуалах будь-який рух зі Сходу на Захід 

сприймався позитивно, тоді як із Заходу на Схід – негативно. До того ж, як 

переконує Н. Толстой, «схід в уявленнях первісної людини – це весна, ранок, 

юність, а захід – осінь, вечір, старість» [138, с. 446].  

Таким чином, схід – це нове, активне, життя, а захід – старе, кінець; 

саме тому сама доля ототожнюється зі Сходом: «І доля приходить походом зі 

сходу» [150, с. 123]. Земля, розташована на заході, позначає чужину. Так, 

О. Фрейденберг, підкреслює, що «захід завжди означає країну смерті», а схід 

маркує вітчизну «згідно з семантикою народження сонця» [160,  с. 188]. Із 

Заходом та Сходом пов’язані й Південь та Північ (варто зазначити, що за 

археологічними даними, входи жител східних слов’ян V-VІ ст. виходили на 

південь [10, с. 128]). 

Північ – щось холодне («Звідкись прийшли морози – // з півночі» [150, 

с. 104], «знов холодний циклон з Росії» [149, с. 131]), самотнє: «на півночі 

взимі де білий день/короткий і шкідливий як цигарка» [151, с. 21]; Південь – 

це щось рідне, тепле, осередок сонця, де  розташований слов’янський вирій; 

це своє. Південь є малою батьківщиною, куди завжди думками вертається 

ліричний суб’єкт: «тут сітям байдужа риба а рибі байдужа вода/а хмарам 

у вольнім небі байдужі і ті і інші/ гарячий погляд гадюки її повзуча хода/ і 

букви тутешніх поетів окремо від їхніх віршів» [151, с. 11].  

Як переконує Є. Мелетинський, «горизонтальна орієнтація за 

сторонами світу певним чином ув’язується з вертикальною моделлю так, що 
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північ (інколи і схід) виявляється тотожною низу, а південь – верху» [89, 

с. 216]. Проте якщо для давніх єгиптян південь – це верх, то для народів 

Півночі це – низ, куди впадала їхня шаманська річка [див. 89, с. 217]. Отож 

маємо підстави стверджувати, що там, де батьківщина, там і південь – 

«Південні дерева колючі // змахнуть нам услід рукавами» [150, с. 64], «Із 

лисичої нори/виповза/вечір. І течуть яри/полем за» [149, с. 82]. Ліричний 

суб’єкт почуває себе вихідцем із Півдня, й топоніміка також це підтверджує: 

«Джанкой, // а потім – Сиваш,/А потім – завжди Херсон» [150, с. 37], 

«Ящірка пробіжить – // загубить хвіст./Феодосія.» [150, с. 49]. Таким 

чином південний схід стає сакральним простором – «Вітер з південного 

сходу як старовинна мантра» [147, с. 10], тоді як північний захід – 

профанним [див. Додаток 2]. До того ж, крім профанного світу (чужий 

суб’єкту (антисвіт, соціум), але він тут живе) та світу духовної батьківщини, 

з яким ліричний суб’єкт себе ідентифікує, імпліцитно присутній фінальний 

простір, що проектується у вічність. 

Міфологічна свідомість спочатку описала низ, підземне царство через 

фізичну доступність. За словами О. Фрейденберг, «підземність є завжди 

породжувальним началом, а породжувальне – підземним; переваги одного 

над другим немає, оскільки в мисленні немає передумов до розчленування 

подій у часі» [160, с. 66]. Натомість образ неба постає через ототожнення з 

висотою, яка, завдяки недоступності для людини, набуває влади 

трансцендентного, абсолютної реальності. 

Небо – завжди сакральний простір: «Плаче // Усяка летюча скотина // 

в холодних низьких небесах» [150, с. 4], «риби летять навпроти – // 

безповоротні крила» [150, с. 22]. У ліриці київського періоду небо 

залишиться, навіть коли все зникне: «все одійшло тільки небо з важкими 

гусьми» [147, с. 113]. Далечінь і близькість, верх-низ – просторові категорії, 

які переважають у текстах настільки, що навіть час визначається через них: 

«В яру, якщо подивишся, – зима/Займає душу» [148, с. 18]. Більше того, захід 
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сприймається як рух униз (сонце падає), а схід – угору, тому південь – це 

максимум руху вгору, підйому.  

Отож на горизонтальній проекції побудови простору можна виділити 

три світи в ліриці київського періоду: світ чужий суб’єкту (антисвіт, соціум), 

але в якому він живе; світ у свідомості суб’єкта, що відображає його спосіб 

життя, де час знищений, сприймається цілісно; та світ духовної батьківщини, 

з яким він себе ідентифікує, тому не може знайти собі місця в соціумі. 

Фінальний простір проектується у вічність. А на вертикальній осі маємо 

внутрішній простір, зовнішній та границю між ними. Таким чином, коли 

ліричний суб’єкт іде у свою землю, він заглиблюється в себе, бо Трансністрія 

належить внутрішньому просторові. Тобто чим далі, тим більше ліричний 

суб’єкт собі не належить. 

2.3. Структурування простору через опозицію «сакральний – 

профанний» 

Міфопоетичний простір у текстах київського періоду розділяється на 

два типи: світ старий, місто, розташоване на Півночі, та новий, Трансністрія, 

– на Півдні. Ці два типи – це дальній і ближній світ, хаос та космос, 

послуговуючись категоріями міфологічного, де, за Мелетинським, «хаос 

переважно конкретизується як темінь або ніч, як пустота або відкрита прірва, 

як вода або неорганізована взаємодія води й вогню <…> Перетворення хаосу 

в космос виявляється переходом від теміні до світла, від води до суходолу, 

від пустоти до речовинності» [89, с. 206].  

Правда, хаотичним, антипростором у нашому випадку є світ 

соціальний, людський світ, що зазвичай прийнято вважати космосом. 

Натомість природа, яка завжди містить ворожі сили, сприймається ліричним 

суб’єктом досить позитивно. Головною причиною такого «перевернення» 

доцільно вважати те (погоджуючись із М. Еліаде), що сучасна людина 

починаючи з ХХ ст., існує в десакралізованому світі, де публічне/групове 

життя не може бути сакральним. Цим наділене буття особистості, тому 

авторська міфотворчість створює нову аксіологічну просторову модель. 



57 

 

Простір потребує пізнання («нічого не жаль у просторі де вся ботаніка 

– дріт» [151, с. 11]), він має бути пройденим, тому ліричний суб’єкт не 

мандрує, а долає шлях, певну життєву місію, кожен локус якої символічний 

(море, міст, круча, стежка, ворота). Цей шлях символізує шлях життєвий, а 

ліричний суб’єкт орієнтується по небесних світилах: «дороги не треба йдемо 

на звізду/як в воду із мосту» [151, с. 28], «В небі // твоя звізда/Сяє – // Не знає 

де» [150, с. 82], йде туди, де «присмак пришестя як присмак заліза» [151, 

с. 28]. Цим шляхом ліричний суб’єкт подумки сягає до власної «обіцяної 

землі». Він іде шукати свою землю через розірваність світу реального, через 

нейтральність місць, локусів суспільного світу. Загалом просторову 

організацію лірики київського періоду окреслюємо як два центри, які з’єднує 

дорога, що набуває прикмет шляху.  

Тобто свідомість ліричного суб’єкта складають два архетипні центри – 

фізичний та духовний, які й не можуть бути з’єднані. Обидва міфопоетичні 

образи постають у ліриці Т. Федюка поза виміром часу, через те, що час стає 

вічністю – «Ти знаєш, тут місяць лютий // короткий, мов крик баклана» 

[149, с. 103], «і схиляє шию до водопою цей звір – вівторок/і дзвенить 

намистами ця звірюка ця середа» [147, с. 14]. 

Зазвичай, у міфопоетичному просторі присутній певний сакральний 

символ у його центрі: «порубали схід на захід/але кров текла на південь» 

[151, с. 19], аби єдиним теологічним замислом утвердити об’єднання 

чотирьох частин простору, перехід від профанного світу до Трансністрії: 

                              знайти навпомацки тихий рай 

                              притиснути – щоб не утік – ногою  

                              вечір червоним тече через край –  

                              губи розтріскуються під вагою          [151, с. 26].  

У міфології протиставлення обжитої території та невідомої території – 

одна з головних її ознак, що знову ж таки репрезентує модель Космос-Хаос. 

Це закон міфологічного дискурсу – закон протилежності. Аби набути досвід, 

ліричному суб’єктові треба, говорячи словами М. Мамардашвілі, певну 
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ситуацію уявити в особливому просторі [87], і лише тоді рутинне життя 

зміниться. Такий південний простір протиставляється хаосу. Розглянемо 

кожен із типів детальніше.  

Топос Києва поставав у різних втіленнях: як сакральний статус у 

середньовічній літературі, як вічне місто-продовжувач еллінської традиції в 

козацькі часи ХVІІ ст.; лише у ХХ ст. – і як провінційне місто, і центр 

культурного руху 1920 років, і як сучасний мегаполіс, столиця незалежної 

європейської держави (Я.Поліщук). Детальний розгляд «київського тексту» 

не є предметом нашого дослідження, але принагідно варто зауважити, що над 

цією проблемою працювали такі дослідники, як Д. Горбачов, В. Левицький, 

Ю. Липа, М. Петровський, Я. Поліщук та ін. А О. Черткова звертала увагу 

навіть на «київський текст» у творчості Т. Федюка [168], проте статтю важко 

назвати вичерпною щодо цієї проблеми. Зокрема, у праці «Київ, вічне місто» 

(1938) Юрій Липа, проаналізувавши концепт Києва, дійшов висновку, що 

головними його рисами є воля і захланність [75]. Правомірно зауважив 

Я. Поліщук, що місто постає як центр «історизації простору» [106, с. 31]. 

Проте в ліриці Т. Федюка київська місцевість набуває профанного статусу на 

противагу сакральному Півдню. 

Після довгого перебування в дорозі ліричний суб’єкт нарешті 

приходить до центру І типу міфопоетичного простору, який називаємо 

реальним, репрезентованим міською місцевістю – «нарешті хоч і не назовсім 

приїхав сюди/якось не насправді в це місто насправді велике» [151, с. 15], 

«Город Київ із вогнями під ногами» [150, с. 12]. Проте у цій місцевості все 

інакше: «тут люди інакші//тут з бронзової бороди/одного з 

хрестом//починалось холодне і дике» [151, с. 15]. Місто та простір його 

околиць – небезпечна місцевість («Місто кружляє підстреленим круком» 

[148, с. 108]), де ліричний суб’єкт може довести свою сміливість і 

самовизначитись – «Все правильно // і почалось // і мовчить зледеніла 

столиця» [150, с. 5]. Ю. Лотман зазначав, що таке місто як правило 

розташовується «“на краю” культурного простору: на березі моря, в гирлі 



59 

 

річки. Тут актуалізується не антитеза земля/небо, а опозиція 

природне/штучне. Це місто, створене всупереч природі й перебуває в 

боротьбі з нею, що дає подвійну можливість інтерпретації міста: як перемоги 

розуму над стихіями, з одного боку, і як збочення природного порядку – з 

другого» [85, с. 321]. 

Саме з такими особливостями простору пов’язані й мотиви катастрофи, 

передбачення загибелі, але, скоріше, не вселюдської, а власного життя, 

екзистенційна ідея приреченості й торжества стихій: «тут наче сонна 

муха//кружляє кінець світу» [151, с. 12]. І цю катастрофу для ліричного 

суб’єкта зустрічати «…краще в монастирі», що, як і місто, розташований на 

краю міфопоетичного простору – «на березі моря» [151, с. 11]. Місто 

зустрічає ліричного суб’єкта своїм камінням: «як миші камінні – навстріч 

насувається брук,/як плити камінні – лягають назустріч квартали» [149, 

с. 29]. 

До міста, за зізнанням самого ліричного суб’єкта, він прибув не 

надовго: «я власне колись не назовсім приїхав сюди/якось не насправді в це 

місто насправді велике» [151, с. 15]. І далі: «…я далеко/простір замерз» та 

«…мене вже не варто/витягувати на собі на південь» [151, с. 17]. Така 

людська реальність стає антиреальністю для ліричного суб’єкта. Оскільки те, 

що ми все більше живемо в штучно сконструйованому всесвіті, за словами 

С. Жижека, викликає потребу «повернутись до Реального», повторно набути 

стійку основу в певній «реальній дійсності»: «Реальне, яке повертається, 

набуває статусу (нової) видимості: саме тому, що воно є реальним, тобто 

через його травматичний/надлишковий характер, ми не можемо включити 

його в (те, що ми переживаємо як) нашу реальність, і тому змушені 

переживати його як жахливе видіння» [49, с. 27].  

Як бачимо, перший тип міфопоетичного простору – це хаос та антисвіт: 

«…тут нічого не буде коли навіть умреш/світло в кінці що бачиш – просто 

останні пожежі», «тут нічого не буде/тут уже зараз нема» [149, с. 33], «І 

простір кошмарної мли/Руйнує, кружляючи, міль» [149, с. 98], він часто 
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нагадує реальну територію України – «Тут не було зулусів. // усі решта були.  

Або згодом/будуть, // бо так лежить ця земля, // втоптана в рибу й могили» 

[150, с. 46], оскільки поштовхом до його буття стала питомо українська 

дійсність – «Військо п’яне. Сука Геба./Точить мур мордатий щур./І 

вигадувать не треба – /Вічний український сюр» [148, с. 62].  

Міська місцевість здається чужою для ліричного суб’єкта: «Тут ніч і 

дощ. // Тут холодно тепер./Тут листя падає обличчям на обличчя./Тут вітер 

із нічних глухих озер/У двері двічі стукає, // як тричі» [150, с. 69], тут 

«Мертві усі. А іще ж не війна.» [148, с. 47], тому частими є бажання 

покинути її: «Пора від’їздити // із цього містечка, либонь./Тут жити 

смішніше, // ніж вмерти у іншому місті» [148, с. 67]. В антисвіті все 

навпаки, оскільки він є ізоморфним хаосу: «і собака/гавкає мов їсть з руки» 

[147, с. 40], «і пейзаж неначе натюрморт: ворон виноград // як бринза – 

порт» [147, с. 99]. 

Описів самого міста небагато, проте згадуються окремі його частини та 

вулиці, через які йде ліричний суб’єкт, хоча їх порядок не принциповий: 

«Вийду на площу // або на іншу» [150, с. 14], «покотитись/По Кіквідзе по 

суботах по Данаю» [150, с. 13], «а далі вокзали базари примара того що 

зібрав» [150, с. 61]. Вихід із квартири є виходом у ворожий хаос і 

рівносильний смерті. У міському антисвіті зосереджено демонічних істот, тут 

навіть пахне неприємно: «З банкових вулиць // вздовж лютеранських // 

виведуть Вія» [150, с. 15], «У повітрі пахне цвіллю, міллю, онко./І збирає 

голки згорблена Селена» [150, с. 12]. 

Важливим є той факт, що міфопоетичний простір у текстах київського 

періоду зазнає градації, просторового звуження так, що можемо спостерігати, 

послуговуючись термінологією С. Неклюдова, «ефект ступінчатого звуження 

“кута зору”» [97, с. 31], у результаті чого центр наділяється ієрархією 

просторового градування. Це легко простежити навіть на основі назв збірок, 

що моделюють просторові їх засади: «Пустеля» – «Трансністрія» – «Горище» 

та «Хуга» як простір холоду й кінця [див. Додаток 3] – «київ і сніг – ці два 
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міста холодні обоє» [149, с. 107]. Семантику перших двох буде 

проаналізовано нижче, а тепер звернімо увагу на «Горище», яке є частиною 

першого типу міфопоетичного простору, міського.  

Горище, перш за все, – тісне замкнене місце. Воно темне, задушливе, 

ототожнюється зі старістю: «поміж мотлоху бозна-яких часів/головою – у 

бляху – нема куди вище/павутинням засновані губи – мовчанням 

слів/починається темне горище» [147, с. 3]. Горище репрезентує статику та 

потойбічну тишу, рух був до нього: «за плечима гойдаються сходи які 

пробіг/поверхи що один від одного були світліші/ось тепер темнота важка і 

нікого немає всіх/і нікому не доведи цієї такої тиші» [147, с. 3]. Ліричний 

суб’єкт опинився тут долаючи вертикальний шлях: «це у вічному пошуку – 

вище і вище – мети/це в безжалісному проминанні вітражів // де золото 

княже» [147, с. 3], тобто горище стає точкою, звідки якнайкраще видно все 

пройдене: «ти приходиш нарешті: залізні двері і ти/а далі як скаже скрип і 

як свічка скаже» [147, с. 3].  

Водночас горище – місце найбільш близьке до небесної сфери: «Чим 

ближче дах, тим ясніші думки. На горищі ми з задоволенням <…> 

прилучаємось до міцної теслярської геометрії», – зазначає Г. Башляр [16, 

с. 37]. Тут є крокви – «як скаже розбите об чорні крокви плече», бантина як 

залишок світового дерева, але на ній мотузка – «як скаже мотузка що на 

бантині свище…» [147, с. 3], яка маркує близький кінець життя. Проте варто 

наголосити, що маємо також нагромадження на горищі образів, які 

репрезентують світове дерево, а саме такі ізоморфи світового дерева, як 

свічка, бантина, павутиння, перо.  

Таким чином, коли близько до «втраченої батьківщини», тоді й 

з’являється горище, звідки найближче до неба, але й до смерті. Тобто 

вертикаль і горизонталь накладаються. Саме в найтемніший момент світло 

свічки дає змогу виокремити свій простір від мороку, проте віск закінчився й 

ліричний суб’єкт фактично вже звертається до себе: «… вже немає у свічці 
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воску і пальці пече/ти прийшов ти стоїш//ти шепочеш у пальці: гори ще…» 

[147, с. 3]. 

Отож прагнення ліричного суб’єкта належати до сакрального простору 

можемо порівняти з прагненням давньої людини перебувати, висловлюючись 

словами М. Еліаде, в об'єктивній реальності, для чого «були розроблені 

техніки орієнтування, що є, власне кажучи, техніками будування священного 

простору» [46, с. 16].  

Також вагомою рисою є зокрема те, що ліричний суб’єкт, перебуваючи 

в конкретних просторових координатах, наближається подумки туди, де 

«пісок пахне островом/опаловим», «де скіфи з румунами/карали Овідія» [151, 

с. 55]. Проте інколи навіть така можливість духовної втечі стає неможливою і 

тоді лишається змиритися з тим, що це «Бог не пустив», «ця господня залізна 

завіса» [151, с. 78]. Песимізм від неможливості дійти до своєї Трансністрії 

посилюється все більше і стає незмінним – «і вітчизни теж вже не буде бо і 

немає де/вона вся була неземна» [149, с. 6], «світла немає країна доволі 

чужа» [153, с. 87].  

Саме в моменти найбільшого песимізму ліричний суб’єкт уявляє третій 

вид простору, світ Заходу, як можливість вийти із замкненого кола Півночі-

Півдня: «…я хочу в ісландії жити і вмерти в ісландії там/земля мовчазна 

ледь гойдається на трьох німих оселедцях» [149, с. 69], «я хочу в ісландії 

кажуть буває країна така/де зелень горбів і північного олова море і суша/з 

ісландії – там де я хочу умерти – немов з літака –/маленька моя україна де 

вмерти не хочу а мушу/де деревом став деревій і вороною став соловій/і я 

став старий і у касі квитків небагато» [149, с. 69]; втекти від батьківщини, 

що кличе, – «проклинав і випалював з випаленої душі/валізи збирав 

телефонував у аеропорти/тицяв голкою глобус» [147, с. 9], «от вже випало 

щастячко // народитись між цих могил/цих поразок цих фарисеїв і цих 

сліпих/між нащадків баб кам’яних і бразильських мил/в пшеницях лелеках» 

[147, с. 9].  
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Проте ця можливість не є продуктивною, ліричний суб’єкт не може 

вийти із двох контрпросторів – «І вже стільки літ 

нестерпно/Напівмертвому мені:/Правий берег – // цвіте терен,/Лівий берег – 

// цвіте ні…» [148, с. 23], його «втрачена батьківщина» витісняє інше як зайве 

та непотрібне: «і куди б ти не вилетів чи помер – // скрізь вона» [147, с. 9]. 

Досить часто ліричний суб’єкт сумнівається, чи взагалі варто йти й 

шукати свою втрачену землю: «куди ти дід нечесаний розвідник 

майбуття/рукописи покреслені і вишите життя» [151, с. 86], адже нічого не 

відбувається: «листи не ходять сади не родять здоров’я ні/і я не знаю за що 

це щастя було мені» [151, с. 104]. Але за таких умов міфопоетичний простір 

домінує: головна його функція не розчаровувати й руйнувати надії, а навпаки 

задовольняти давні сокровенні бажання. Тому, не зважаючи на втому й 

безнадію, ліричний суб’єкт вірить і долає шлях до південної території: «І – 

прийду. Багаття вовче/Розпалю в руїнах мовчки.» [150, с. 68].  Навіть якщо 

там смертний спокій, проте він очікуваний, тому бажаний: «і така благодать 

/що ж ти скажеш їй, благодаті» [151, с. 23]. Таким чином, приходимо до 

розгляду домінантного сакрального простору в ліриці київського періоду. 

Наповненість Трансністрії постає перед читачем через багатий 

ландшафт, місцевість, а сам міфопоетичний простір осягається рухом у 

ньому. Пейзаж при цьому не обов’язковий. Так, В. Пропп зауважує, що у 

фольклорі «наміру описати пейзаж немає. Ліс, ріка, море, степи, міські стіни 

згадуються тоді, коли герой через них перескакує або переїжджає» [111, 

с. 309]. У такому пейзажі об’єкти марковані сакральним, зберігаючи при 

цьому свою природу, оскільки продовжують бути часткою навколишнього 

середовища. Саме завдяки таким об’єктам маємо картину крайнього Півдня, 

адже «тут можна жити хоч би й на зерні/на вигорілих вівцях і стерні/на 

хлібі на воді і на пейзажі/вогонь із дерези птахи із сажі» [147, с. 17], «тут 

ближче до зими буває тихо/тут так  буває що якби не дихав/то взагалі» 

[147, с. 18], «тут добре // ні ранку ні рани» [150, с. 39], «горіхова земля. // 

точніше – глина» [152, с. 43].  
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Для ліричного суб’єкта важливий лише його сакральний простір, який 

не рушить ні час, ні місце: «десь між бугом і дунаєм/де ворон з альбатросом 

пополам/клюють хамсу і ворогове око/де камінь і пісок і стежки злам/і пил 

що в полі поле п’є жорстоко/без місця без часу і віри теж/кружляє пил 

стоять сухі осоти» [153, с. 120].  

Саме священне мислиться як істинне буття, натомість мирська 

екзистенційна ситуація подана в ліриці Т. Федюка поза розвитком, вона стала 

– «і я сиджу тепер мені така/професія на лавочці сидіти <…> дивитись на 

трансністрію свою» [152, с. 43]. До того ж, поняття просторості, широти 

міфопоетичного простору передбачає його структурування на периферію і 

центр, які відповідно взаємодіють. Є. Мелетинський, зокрема, наголошує, що 

«на площині культурний центр протистоїть мало освоєній культурою «дикій» 

периферії» [89, с. 217], чим обумовлюється поділ простору на внутрішній і 

зовнішній [див. 137, с. 385]. При цьому зовнішній тип простору інколи є 

вмістилищем іншого, утворюючи тим самим своєрідну структуру 

просторових ділянок, які немов вкладаються одна в одну. Така структура 

близька до структури простору в чарівній казці: «Членування простору 

задають основні координати: «зовнішній» простір (держава, царство, ліс, 

дорога) і внутрішній» (палац, хата). «Житло», своєю чергою, слугує 

вмістилищем», – підкреслив Є. Новик  [100, с. 214-246]. Хоч центр у 

периферії може також мати свої особливості та порядок, проте він не може 

стати універсальним для всього міфопоетичного простору.  

У дальньому світі, на території Трансністрії, світ існує тільки у 

свідомості ліричного суб’єкта, тут все не так, як у звичному світі людей:  

                             а в діжках капуста перець сіль погода 

                             баклажани весь пейзаж і сир овечий 

                             і рушниця на стіні  

                                                                і ще підвода 

                             що повз нашу хату їде цілий вечір…   [151, с. 18]. 
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Незаймана й вічна земля оприявлена у символічній площині певною 

онтологічною точкою, що з’явилась завдяки ліричному суб’єктові, а звідси 

простір набуває морального виміру: «…у степи в одаї в халабуди/той хто 

ріже вівцю / той описаний в Біблії буде» [151, с. 23]. М. Еліаде переконує, що 

люди не можуть вибирати священну землю, вони її лише шукають, однак 

ліричний суб’єкт сам «створює», вимріює такий сакральний простір, аби 

орієнтуватися у відносності та одноманітності хаосу реального соціального 

життя.  

Традиційно для українців центром простору є хата, натомість для 

ліричного суб’єкта це – південна земля. Оскільки міфологічний простір, як 

переконує А. Лабок, є «простором людської суб’єктивності» [78, с.111], 

ліричний суб’єкт уявляє свою батьківщину центром світу. У той же час, 

земля, з якої людина походила, мала батьківщина, ойкумена здавна була, 

висловлюючись словами А. Гуревича, «інтегральною складовою людини» 

[36, с. 56].  

Простір Трансністрії відділений від звичайного морем – «В цій солоній 

брудній воді – // Всі річки України/ Всі русалки і мавки усі,/Усе листя 

вербове…» [148, с. 11], «тут море чорне, а далі лежать мармурові моря» 

[149, с. 103], лиманом – «а при лимані – скльовані глоди» [150, с. 145], «риба 

червона спалить лиман» [149, с. 45], «Мозаїка колючок,/яка не має ваги./І 

тягне червоний бичок/лиманські важкі береги» [149, с. 50], який має 

сакральне семантичне навантаження – «на темній воді лиману біліють сліди 

Творця/він тут лиманом, виходить, часом виходить в люди» [153, с. 69], 

озером – «вмерзлі в темне озеро явори/вовчий слід від горла і до нори» [149, 

с. 110], річками – «І кричить заморська птиця за Дунаєм» [150, с. 13], «…І 

ріку допивають корови./На спинах у звірів гойдається ліс вечоровий/У себе 

на спині//гойдаючи спинену//мить.» [148, с. 36], тобто водними перешкодами 

– «отже попереду – піна // ніби молитва риб» [147, с. 11]. Отож вода втілена 

не лише в образі моря, а й інших видах водойм. Причому лиман належить до 
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території степу – «в степу де волошки чебрець і стерня/лимани омани та 

інша дурня» [147, с. 16]. 

Також сакральний простір відмежований полем – «пішли дощі і південь 

нарешті намок…намокло поле» [153, с. 69], лісом – «чорна лінія лісу за 

льодом лежить важка» [153, с. 48] та різними варіантами прірви – «лікоть в 

прірву зазира» [153, с. 6], «із цих проваль/почне боліти» [152, с. 45], «це 

урвища на берегах» [147, с. 56], «в ярах де цвіте дурман/далеке собаче 

виття/велике немов лиман» [153, с. 123], «Прірва, уповні щаслива,/Певне, 

тим, що я/Йду повз неї. // Надто краєм» [150, с. 67]. Можна стверджувати, 

що нагромадження такої кількості перешкод на шляху до Трансністрії 

свідчить про складність проникнення на цю територію. 

Спостерігаємо в ліриці київського періоду близькість до фольклорної 

традиції, де до структури ворожого простору обов’язково належить море, яке 

зазвичай показує, що до потрібного місця далеко – «Ми добредем. // Крізь 

свист і сіль вітрів /Червоного і Мертвого морів» [148, с. 74]. Тож загалом 

південна земля розташована «між морем і полем трави», «під горою» [150, 

с. 63]. Фактично територія такого «тридесятого царства» нічим особливим не 

відрізняється, хіба що відзначена родючістю та світлістю, на що звернув 

увагу В. Пропп: «є сади, дерева, і ці дерева плодоносять», натомість 

«пустинність інколи підкреслюється» [110, с. 361].  

За старозавітними уявленнями, рай як центр світу, вважався закритим 

садом, розташованим на сході. Звідси семантично Трансністрія наближена як 

до ханаанської, обіцяної землі – «ноги потріскані п’є/обітована земля/що 

простелилася для/мук еміграцій і вір» [152, с. 39], вона розташована «де 

проходить військо туди-сюди/де налякані вівці // і хлопчик в яслах // і де 

звізда» [149, с. 5]); до едему, який традиційно уявлявся надто родючим, – 

«літо царя соломона // сади/і виноградники наче рибини/викинуті з води» 

[147, с. 15], «А на порожній землі – // виноград, хміль і солод» [150, с. 43], 

«гойдаються євангельські сади» [149, с. 31], «… Визира хрестовий край/В 
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колоді темній./Ти думав, що спроможешся на рай,/А хід – таємний» [148, 

с. 18]; так і до давньоукраїнського вирію.  

За твердженням російської дослідниці Є. Левкієвської, вирій є 

«найбільш архаїчною моделлю потойбічного світу» [74, с. 422-423]. У вирії 

завжди літо – «або зима/якої тут нема» [149, с. 32], звідси його інша назва 

«тепличчина» [30, с. 45]. Він розташований на півдні, за теплими морями – 

«тут якщо йти – то море // і якщо впасти – теж» [147, с. 10], звідки 

прилітають птахи – «Відлітають шпаки і євреї/В Палестини пустельні свої» 

[148, с. 31] і куди полетить душа («в клин що летить з лапландій» [149, с. 3]). 

Як наголошує Н. Лисюк, у вирії багато води, «царство птахів, плазунів та 

комах» [76, с. 177], отож ліричний суб’єкт звертається: «Мій південь, моє 

заслання й поховання, // щокою/торкнусь твоїх ящірок, урвищ та інших 

неназваних рис» [149, с. 72], «Кущ кизилу над урвищем, // мов бусурман <…> 

Вужик лиманський, як еллінський перстень, лежить» [150, с. 79], «Кілька 

гадюк і глиць/Кілька летальних зіль» [150, с. 81] та ще вирій замкнутий. 

Бачимо, що вирій, Ханаан, едем та казкове тридесяте царство за описом 

збігаються та семантично накладаються одне на одного.  

Однією з характеристик міфу є нероздільність, злитість природи та 

людини, а цикли природи проектуються на життєві цикли людини. 

Традиційно вагомим складником дому є образ саду (як доповнення до 

врегулювання себе), що також лежить в основі людської культури. Селянська 

хата невіддільна від світу природи, тому вона завжди обсаджувалась садом. 

Однак у ліриці Т. Федюка сад як носій сакральної семантики зосереджений 

на території Трансністрії: «І сідають в гарячі сади/Дві сови і співають» [150, 

с. 51], «сади і виноградники» [147, с. 15]. О. Астаф'єв зазначає, що в 

європейській культурній традиції «сад здебільшого асоціюється з 

уявленнями про світ як твір Бога-Художника, про світ як втрачений рай, 

країну вічного щастя і повноти буття, і, нарешті, про сад як стан людського 

духу» [7, с. 22]. Сад – простір одомашненої людиною дикої природи, частина 

окультуреного хаосу, тому наділений відповідною семантикою: він 
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маленький і нічний: «Із саду нічного // до шиї підсвистує віть» [150, с. 32], 

«хай буде ніч остання входити в сад» [150, с. 21], «сад маленький завбільшки 

зляканого їжака» [117, с. 122]. Сад пов'язаний з архаїчними уявленнями про 

рай – «Помилуй Боже, // І не осуди./В садах Твоїх, // які не ми садили» [148, 

с. 102], «я вийду з цієї кризи // а хоч би в холодний сад» [149, с. 85], де є місце 

жінці: «і нам з тобою жовте місто сад» [153, с. 81]. Коли йдеться до кінця, 

то ліричний суб’єкт визнає, що «… живе в саду/але вже не знає нащо …» 

[153, с. 73].  

Топос саду передано натяком – «і можна садить над лиманом сад» 

[144, с. 112], «цей week end у господнім саду» [150, с. 118], і лише з порівнянь 

саду та раю маємо уявлення про це місце: «місце де сливи і вишні/тільки 

птахи збирають і перебуває Всевишній» [150, с. 97], «дерева гілки під снігом 

як у раю» [153, с. 17], «і повертаються прислані з раю/і затікає пісок в 

постоли» [153, с. 57]. Рай-сад також ототожнюється із закінченням життя й 

накладається на місце горища: «гронами на горищі прив’ялений виноград» 

[153, с. 70]. Проте рай все-таки належить до потойбічного виміру, тому він 

позначений відповідною семантикою кінця («в кінці – хмарки ярки і золоті 

кульбаби/здається рай здається край» [153, с. 129], «Копатиму глину 

червону // у чорнім саду,/Що понад лиманом родитиме сливи солоні. <…> 

Така порожнеча, // така безпритульність. Вогонь / Уже не рятує» [148, 

с. 72]) та смерті: «осінь я радію мертвий сад», «дим як Бог стоїть в саду» 

[147, с. 48]. 

У другому типі міфопоетичного простору надмір життя, багато птахів: 

«ластівка берегова черкне об червоний случ», «і ловлять своїми руками рибу 

тіні червоних буків», де все разом ліричний суб’єкт називає підготовкою до 

раю: «така репетиція раю» [149, с. 58].  

У той час, коли рай представлений буйством рослин, родючістю, 

теплом – «в цьому місті що пахне морем/де у січні плюс одинадцять» [149, 

с. 119], пекло презентоване або надмірним холодом, або надмірною спекою: 

«У раю благодатний ґрунт, все росте саме в надлишку, в пеклі клімат, 
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неможливий для життя, – лід і вогонь», – зазначає Ю. Лотман [85, с. 301]. 

Тому в місті, профанному типі простору, холодно й усюди лід – «за 

фаренгейтом на три милі/впала ртуть» [153, с. 12], «Лишається так: 

площа, люди і льоди,/що вже наповзають і несть їм числа» [149, с. 59]. 

В. Моренець, аналізуючи простір збірки «Трансністрія» Т. Федюка, 

зауважив: «Трансністрія – якась невидима, ілюзорна земля, непевний, з точки 

зору європейця, <…> простір, щось таке, що і є, але як і де? Така цілковита 

terra incognito, незрозуміла у своїй протяжності кольорова метафора» [95, 

с. 176]. Звичайна логіка тут не працює – «Мертві ясени, як сови,/Понад зріз 

кривавих глин» [148, с. 39], «Виноградна лоза. // Лози хвиль золотих на 

лимані./Жовтий полоз повзе // у пожовклій за літо траві./Сіль із лиману 

злітає, // гойдаючи крила саманні/Самотинних качок // із самотніх, як сам, // 

островів» [148, с. 40], «Біла бринза в траві // й чорна скибка вечірнього 

хліба» [148, с. 33].  

Отож другий тип міфопоетичного простору наділений усіма 

можливими рисами райської землі, зокрема інколи постулюється 

ототожнення його навіть із островом, образ якого є символом творення, чим 

забезпечується відмежування цієї землі просторово від інших: «Ти острову 

безлюдного просив –/Ти маєш острів./Пісок. Оса. І золото осик./Ти маєш 

осінь», де «Вночі когось покличеш – а нема» [148, с. 18]; «цей безлюдний 

острів» [149, с. 27].  

Проаналізувавши тексти збірок київського періоду, можна 

стверджувати, що починаючи із «Золота інків» у кожній наступній книзі 

(«Таємна ложа», «Обличчя пустелі», «Горище», «Хуга», «Халва») тема 

Півдня прописана більш чітко. Максимуму та повноти зображення 

південного простору знаходимо в текстах «Трансністрії», де більш чітко 

окреслено незвичайну сакральну територію: 

                               тут літають наскельні соколи 

                               тут блищать власяниця і мідь 

                               тут нікого ніде і ніколи  
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                               і якщо навіть ноги поколеш –  

                               десь далеко позаду болить    [151, с. 13]. 

Така Я-територія наповнена потрібними ліричному суб’єктові 

атрибутами: «хай би підводи з мішками текли», «хай би під колесом жив 

чортзна-хто», «хай би була мельничиха собі» [151, с. 32].  

За В. Проппом, золото так часто фігурує в тридесятому царстві, що 

можна назвати «тридесяте царство золотим царством» [110, с. 363]. Крайній 

Південь також характеризується наявністю сакрального золотого кольору, 

розташувавшись «Між пляшок і кісток // від жар-птиці» [148, с. 96], тому й 

предмети, знайдені там, – золоті: «І в хвилях Джінестри // шукать черепки 

золоті,/Щоб потім, взимі, // їх складати від краю до краю» [148, с. 72]. 

Золотий колір подекуди переходить і в охру: «Злетять золоті 

вовки/Самотні, як ти хотів» [150, с. 37], «Обабіч жовтіє зерно» [150, с. 38], 

«скель золотий такелаж» [149, с. 10], «Золотом трісне сосна» [150, с. 81], 

«вітер сіль і пісок мете/трав золотих золоті маринади» [141, с. 15], 

«кульбаби молоко і золоте лоша» [149, с. 101], «шнур золота полин і слід» 

[147, с. 6], «короп золотий як мед», «сивий жовтовухий вуж/гріє спину над 

латаття» [147, с. 57].  

Хоча перед тим, як зустрічаємо «золоту» землю, маємо описи срібного 

прикордоння – «мавпочки що падали/з високого срібного дерева на груди» 

[147, с. 12], «душу висмоктують срібні вужі/як молоко і немає душі» [149, 

с. 93], «золотих віків лека солома/срібних – аркадійська ковила» [147, с. 19]. 

Така земля перебуває поза часом: тут немає зміни сезонів, але зазвичай панує 

вічне літо. Трансністрія – територія «І генуезьких стін, І давньогрецьких 

назв», де час втягується простором – «Тут день, як дощ, // і дощ,/Як день і 

ніч» [150, с. 71] і виходить із простору: «З блекоти, // із полеглого пилу // і 

трохи з у небі звізди –/Світло серпня опівночі» [150, с. 51].  

Отож простір другого типу є сакральним для ліричного суб’єкта, 

цілющим, де, на його переконання, він переродиться. Проте, як наголошує 

Н. Лисюк, «поняття сакрум від початку є амбівалентним – це чужа і 
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надприродна сила, небезпечно-загрозлива, а воднораз і сприятливо-

породжувальна та перероджувальна» [76, с. 104]. Тому в той же час у центрі 

міфопоетичного простору (який завжди має центр) існує джерело конфліктів 

– хаос, не освоєний космосом. І таким центром стає певна точка, топологічна 

точка свідомості. Вона важлива, оскільки все, що стається починається з 

певного руху, який своєю чергою починається з певної вихідної точки. 

Знайти цю точку – рівнозначно створенню світу. Така точка – це точка 

Порожнечі, яка, на думку С. Жижека, характеризує сучасну людину: 

«Справжня пристрасть двадцятого століття – проникнення в Реальну Річ (у 

кінцевому рахунку, в руйнівну Порожнечу) через павутиння видимості, що 

складає нашу реальність» [49, с. 20]. 

Дослідники суголосні в тому, що таку точку-центр характеризує 

замкнутість, непроникність, яку людина не може подолати (Г. Кабакова, 

В. Топоров), ущільненість, звуженість. Інколи ущільнена структура наділена 

негативною семантикою. Звідси неможливо повернутись – «тріск дерев 

печалей і матерій/неба не впізнати і води/холод – від джерел і до артерій» 

[147, с. 19], це порожнеча («але мов сухі вуста/порожнеча золота» [147, 

с. 46]) і туман («туман якщо він там є – все-таки краще од пилу» [147, 

с. 63]), з якої не можна вийти – «туди зазирнуть намагались і не такі – ніхто 

не вертає» [147, с. 63], «а звідси нікуди немає дороги подробиці у 

листах/дерев бездоріжжя і ніч і не вернешся звідти» [147, с. 64], «Сюди/Не 

доростає трава./Вона/Чорніє собі нижче,/немов горбата» [150, с. 146], «Тут 

вже не повзають гади // і рогаті скоти/Не перестрибують прірву // теж, до 

речі, рогату» [150, с. 147].  

Те, що в центральну точку може хтось потрапити, крім суб’єкта, 

унеможливлюється: «і прилітає птиця овен/печінку клюне – мертвою впаде» 

[149, с. 65]. Тому часом ліричний суб'єкт переконує себе, що повертатись не 

потрібно: «пізно сюди повертатись // не треба сюди повертати/цвинтар 

старий» [150, с. 93], «де можна кружляти без краю і крилами ворушити/і 

тихо сміятися у хмару не маючи наміру жити» [152, с. 14].  
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Саме через таку наявність хаосу в центрі другого типу міфопоетичного 

простору відбувається семантичне накладання потойбіччя та Трансністрії, 

яке простежується в образах смоли: «…всякі корови іо часом смола 

транзитом/до пекла // і квіти цвітуть будяки та інші все буде добре ось 

так» [149, с. 58], сичів – «люблю малонаселені землі // павутиння малюнки 

настінні/сичі півтіні померлих предків» [149, с. 87], цвинтаря – «…згасаюче 

небо і степ і цвинтар медовий/і в Дунаї черешні такі чорні що – 

перехрестись» [147, с. 14], могили – «на татарській могилі хом’як 

стоятиме як шахід» [149, с. 5]. У центрі сакрального простору немає й не 

може бути нікого: «і крикнеш – і ходить луна/і хвиля що звалась волна/гуляє 

відлунню до пари/туди де живуть яничари/а отже туреччину на» [147, с. 5], 

«ніч тиха і вовче виття» [147, с. 49].  

Трансністрія, як центр першого типу простору, має ще свій центр, світ 

хаосу й потойбіччя, – «Перекотиполе – // його відірваність – // тут // за 

головну рослину» [150, с. 46], «Пахне водоростю і смолою» [150, с. 49], «в 

небі ангел небесний цілує небесну зорю/його пальців відбитки лишаючи сині 

сліди/опадають згасаючи на вересневі сади», «виноградників чорних бараняче 

чорне руно/в чорне море стікає якому давно все одно» [153, с. 9]. У такому 

контексті доречно навести думку А. Байбурина про те, що міфопоетичний 

простір – це певна «низка вкладених один в один ізоморфних та 

ізофункціональних локусів, що моделюють в остаточному підсумку 

центральний для всіх цих локусів об’єкт, який виконує в ритуально-

міфологічній традиції роль світового центру» [9, с. 128]. Тобто всі частини 

міфопоетичного простору «працюють» на його середину, у якій горизонталь і 

вертикаль сходяться (нульова точка), саме тут і очікує знайти свою смерть 

ліричний суб’єкт: «Там, де умреш, - взагалі-то не так і погано» [149, с. 40], 

«Тепер унизу, // як море солонувате,/Де <…> І зозуля солона // хоче на 

смерть закувати/Зажди,/Може, котрась із хмар/Сюди/Зможе тебе, куди 

завгодно, забрати», проте надія швидко зникає: «Комар не співає // і не 

проліта каламар,/І можна упасти, // тільки» [150, с. 147].  
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Така точка-центр є тим місцем, звідки можливий вихід на інший рівень 

реальності. М. Еліаде назвав це «вторгненням священного у Світ» [46, с. 25]. 

Центр сакрального простору обов’язково позначається об’єктно: це зазвичай 

одна ландшафтна чи топографічна вертикаль, що, як показують дослідження 

М. Новикової та І. Шами, «об’єднує, “зосереджує” в собі весь світ, як 

наземний, так і під- чи надземний» [101, с. 108]. Тому в центрі Трансністрії є 

згадки про світове дерево – «…дуб за волосся гілками хапає – авессалом» 

[149, с. 128], оскільки це його основна функція – маркувати центр та 

орієнтувати в міфопросторі: «тільки зеленим яблуком на тополі змій і 

клубком омела/тільки срібним зіллям на камені – пізно варити – підкова» 

[149, с. 130]. Змій, своєю чергою, також є маркером центру, символізуючи 

хаос. Сукупно в кількаступеневій моделі центру імпліцитно присутня й 

жінка, бо (згідно з міфологічною символікою) дерево є головною формою 

жіночого начала [див. 159, с. 104]. Але жінка – граничний образ між видами 

міфопоетичного простору. Тобто можна стверджувати, що центральна точка 

(центр) у Трансністрії, де наявний хаос, є одночасно межею між космосом та 

хаосом. Прийшовши сюди, ліричний суб’єкт переходить останню межу між 

життям та смертю.  

За аналогією з міфом про Едем (адже і в міфі про Едем наявне дерево, 

змій та жінка, через які Адам «переступив») можна говорити, що суб’єкт – 

сам є границею, пупом землі, у свідомості якого наявні межові образи. Таким 

чином, у ліриці Т. Федюка відбувається ще й накладання маркерів центру: 

дерево розташоване в центрі, у степу – «дерево родове покотилося в степ» 

[147, с. 95]. Тому кінець індивіда подано через зв'язок зі світовим деревом: 

«Із дерева, що називається дика маслина,/де сяде сорока, де буде пейзажик 

ван кляйне,/поглянемо, як насувається море на глину» [150, с. 124], де вода 

відіграє свою головну руйнівну функцію – «річка заллє сім городів і 

орендоване поле/пророк ілія на чорнім у яблуках і грушах коні» [147, с. 101], 

після чого лишаються руїни: «Руїни – єдине, що потім буває у світі» [150, 

с. 124]. 
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Такий другий тип простору, що простігся «десь поміж фатморган 

придністров’їв і арістофаній» [147, с. 87], характеризують також поле та 

степ, що разом з лісом у міфологічній традиції прийнято вважати 

приграничними континуумами. Через них ліричний суб’єкт іде до центру 

Трансністрії – «І я між цих озер і цих лісів приблудних,/Де тільки пес чи 

хрест/У гості забреде» [150, с. 72], «І можу ще довго до тебе // ногу в степу 

волочити» [150, с. 137]. Степ пов'язаний з уявленнями про свободу, він 

незайманий, неосвоєний – «степ гойдався наче вершник/у сідлі» [152, с. 7], 

«Це вам степи: // терен і т.д., // може, оса в сиропі/Водорості // викине на 

пісок і пахнутимуть вони диким йодом» [150, с. 45] і передбачає присутність: 

«Вершники асимільовані або до нашої ери/вбиті» [150, с. 53], «І мчать 

половецькі мустанги – // очі налиті медузами» [150, с. 53]. Як доцільно 

зауважив В. Моренець, «В степ увіходять» [95, с. 166]. Однак степу не 

можливо освоїти, бо тоді він уже не буде степом: «степ твій – це просто 

земля якої багато яка глинобока» [151, с. 7], «і степ пронизливий наче 

свист/крила або батога» [151, с. 31], «степ у вінку загорож бузинових/дива 

твої Господи і чудеса» [152, с. 18]. Сюди має надію повернутися сам 

ліричний суб’єкт: «я ще повернусь просто так і все/в свої асканії коли мене 

самого/як кров ворожу в море понесе» [151, с. 21], визнаючи, що втратив цей 

центр: «Великі степи замінила велика їзда» [149, с. 29], «велике топтання – 

так склалось – уздовж України» [149, с. 29].  

Степ завжди зберігає тваринну природу, і через це сама природа постає 

проти людини, звідси недалеко до татарських та турецьких земель – 

«кочівників/табун на азії поскаче/гадюки. гнізда. вовчий спів» [147, с. 7], 

«османські магелани креветками гендлюють/гранатові корани султанові 

палати» [149, с. 22], тобто найближче до півдня. Степ – необжита нейтральна 

земля: «полум’я що його вітер в степу жене» [149, с. 5], «лежать степи 

стирчать дияволи» [147, с. 7], «піна – пісок з ковилою/котяться степом» 

[150, с. 53]. У тлумачному словнику В. Даля читаємо, що степ – «безлісна й 

нерідко безводна пустош на величезній відстані, пустеля; безлісся, 
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неосвоєний кочовий простір» [37, с. 822]. А за С. Кримським, у Київській 

Русі «степ був джерелом постійних нападів кочових племен і тому 

розглядався русинами як "темрява зовнішня", як "безодня", "хаос"» [66, 

с. 104]. 

Образи поля й пустелі в ліриці Т. Федюка семантично наближені, 

оскільки обидва репрезентують вічне, відкрите, безмовне місце, де є лише 

вітер: «гуде вітер вельми в полі» [149, с. 20], «вітер хмари вечорові жене у 

вивітрені вапняки випасати» [151, с. 26], «і пісок на зубах і слова які знав на 

зубок/не говорять» [149, с. 83], «вечір пустеля скло/тисячі літ було/так» 

[152, с. 39], «вітер мертві трави хилить/на солоний південь свій» [150, с. 59]. 

Поле – зазвичай оброблена ділянка землі: «На поля, де ти давно вже міг би 

вмерти/І дивитись на вітчизну знизу вгору» [150, с. 13]. Проте дике поле 

кочівників – таке ж небезпечне та неосвоєне місце: «вітер зі снігом всередині 

– хуга/в полі ні вовка ні вогника» [153, с. 14], «коні мов коники в поле сипнули 

косою крилом/в дикому полі погаслі вуста» [149, с. 128], тому воно 

марковано належністю до південних земель.  

Пустеля в ліриці київського періоду уособлює незмінність, 

незайманість («Хто ризикне цей останній пісок/Звати Вітчизна?» [148, 

с. 10]), нею ліричний суб’єкт випробовується – «далі – сама пустеля гибель 

богів і олив/трохи слідів пекучих трохи піску в кучері» [149, с. 34], «і власне 

пустеля придатна щоб нею водити» [147, с. 8], «пісками женеш витію/і 

варту – піском – важку» [147, с. 20], «уздовж дороги осінній ясир –/сірих 

горбів каравани» [149, с. 92]. Пустеля йде на зміну морю – «так би вічно край 

моря <…> але де пустеля й віки» [149, с. 89], вона утворилась через те, що 

море висохло – «і випито море // на суші лежать кораблі/і водорості 

намагаються бути травою <…> і хижки рибальські чорніють в піску взагалі 

<…> галерні скарби можна виколупати ногою/старі пастухи – дуже схоже 

на пізнього гойю – піщаних овець випасають в пісках молодці» [147, с. 8]. 

Пустеля позначає ще один вид блукань та близькість до самого центру 

Трансністрії. Тому вона втягує в себе поле: «і листя піском засипає» [147, 
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с. 4], передбачає відсутність людей (пор. «пустий» та «пустеля») – «Піску 

колючого // тягучий дріт і плин./Пустеля» [148, с. 74], пустеля стає 

місцевістю, де навіть перебуває Бог – «Бог над позняками пролетить –/на 

пустелю» [149, с. 110].  

Також другий тип міфопоетичного простору характеризують сакральні 

кольори: чорний і червоний. Інколи об’єкти наділені ними ніби нелогічно, 

просто тому, що «Чорний волик був чорний, // бо це мій улюблений колір, 

панове./Він стояв під горою, // гора була сірою // так у житті повелося» 

[150, с. 27], «Чорних крабів налякана зграя/Із-під хвилі // висмикує дно» [150, 

с. 87]. Тому червоним марковані навіть частини доби – «сповзає вечір з 

груш/із яблунь і вишень/червоний аж не руш/червоний цілий день» [147, 

с. 110]. 

Отже, Трансністрія – крайня точка Півдня: «коли у нас на півдні 

шоста/і коли вівці сунуть мостом/і коли жити довго й просто/немов 

розчинене вікно» [151, с. 52]. Ліричний суб’єкт ще не повертається, але 

постійно йде на Південь, бо найтепліше й найближче до Бога на батьківщині. 

Це такий  своєрідний «хресний хід» у власний Ханаан. Пошук віри й Бога. 

Якщо вдасться знайти цю землю, тоді віра підкріпиться, а отже, 

швидкоплинне існування поєднається з Богом у зверненні: 

               … назад візьми собі Господи Тобою видану душу 

                і прости мені Боже що повертаю її таку…   [151, с. 7].  

Перший тип міфопоетичного простору – міський – наділений рисами 

антисвіту, хаосу, профанності, а другий тип – південна земля – сакральністю. 

За своєю семантикою обидва типи зазнають кількаступеневої  просторової 

градації аж до неподільних центрів, чим досягається одна з головних функцій 

міфу. 

2.4. Структурування простору через код двійництва 

Як встановлено у процесі аналізу в попередньому розділі, перший і 

другий тип міфопоетичного простору, місто й земля Трансністрія у поезії 

Т. Федюка утворюють єдиний простір, презентований бінарною опозицією 
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Пекло-Рай. Саме це надає міфопоетичному просторові орієнтованості. Таким 

чином він не зливається з персонажем, рухомим відносно сюжетного 

простору, а є персоніфікованою категорією, яка передає відношення двох 

світів. Реальний соціумний світ у текстах постає хаосом, антидуховністю. 

Натомість світ природи, дикої сили семантично позитивний.  

Зв'язок простору з суб’єктом очевидний: у результаті руху ліричний 

суб’єкт ніби шукає, «збирає», за М. Мамардашвілі, себе по всіх точках 

простору, навіть тих, де не може перебувати; що провокує втечу від себе. 

Наслідком такого руху в міфопоетичному просторі стають нові місця, які 

відкриває ліричний суб’єкт [43]. Міфопоетичний простір пов'язаний із 

суб’єктом безпосередньо як символічна конструкція. Аби визначити такий 

простір, треба визначити суб’єкта. Тут роль власного відображення, за 

Ж. Лаканом, «полягає у встановленні зв’язків між організмом та його 

реальністю» [71, с. 512]. Тобто внутрішня реальність суб’єкта прямо залежна 

від того, ким він у ній бачить себе. Такий образ, на думку В. Мазіна, «діє як 

форма, що дає надію на майбутній синтез, до якого прагне я. Цей образ – 

ілюзія єдності, на основі якої будується я» [225].  

Традиційно одночасна наявність двох просторів не можлива. Так, у 

фольклор зображується лише простір, який у момент дії оточує людину. До 

того ж, як ми могли переконатися, у міфопоетичному просторі визначені 

функції та події закріплені за локусами, що їм відповідають. Фактично можна 

стверджувати, висловлюючись словами О. Фрейденберг, що наявний 

нерозривний зв'язок «між сценарієм, обставинами й сюжетом» [160, с. 218]. 

Ці локуси більшою мірою «пов’язані не з персонажем <…>, але з певним 

станом та з пов’язаними з даним станом діями» [160, с. 259].  

Оскільки не можна одночасно перебувати у двох просторах, то 

з’являється двійник. Тобто йдеться про те, що міфопоетичний простір 

вимагає відповідного ліричного суб’єкта. Як наслідок, ліричний суб’єкт 

потребує двійника, або, за П. Рікером, він «вимагає другого несвідомого, 

іншої “локальності”, ніж імпульсивне несвідоме, але схожого з ним, схожого 
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до нього» [117, с. 171]. Ж. Лакан наголошує, що его суб’єкта – фрагментарне 

і може возз’єднатися з собою лише через посередництво схожого на себе. 

Тому, на думку філософа, в інших суб’єкт наче в дзеркалі бачить власні риси. 

Така ідентифікація себе породжує об’єкт бажання. Цей фанатизм, за 

Ж. Лаканом, «лежить саме в основі того, що називають у Фрейдовій теорії 

принципом реальності» [72, с. 95]. І тут Інший допомагає суб’єкту віднайти 

свою позицію в символічному порядку. Так, ліричний суб’єкт визнає, що «от 

він стукає а я чую – значить живу/а не стукав би // я і не знав би чи» [152, 

с. 11]. 

Прямий зв'язок між образом Іншого (двійника з його містичним 

семантичним навантаженням) та ідеєю «двосвіту» вбачає і Христина 

Зимирева: «…сюжет зустрічі з двійником переживається в іншій площині, 

первино позбавленій реальної основи. Відокремлення від власного Я веде 

ліричного героя до "позамежових" просторів…» [221]. До того ж, на думку 

дослідниці, потрапивши до світу іншого, ліричний суб’єкт стає його в’язнем. 

Аналізуючи родоплемінну міфологію, О. Фрейденберг переконує, що 

два світи її – це всього лише єдина реальність: «Самі терміни «того» й 

«цього» світу прекрасно передають думку про два світи, про два світи світил; 

нічого третього немає. Ми думаємо, що ні небо, ані пекло не можуть бути 

прийняті за реальний сценарій; а для міфологічної думки нічого іншого 

немає. Вона конструює реальність у двоплановому світі» [159, с. 110-111]. У 

цьому контексті місцеперебування душі – інший світ. Наприклад, у чарівній 

казці, за Є. Новик, локуси поділено «на дві групи: своє місце (житло: хата, 

палац; своє царство) й чуже місце (дорога, інше царство, чуже житло)» [100, 

с. 214].  

Тоді коли ліричний суб’єкт та інші персонажі займають сталі локуси, 

або здійснюють локальні переміщення (з кімнати в кухню – «довга дорога з 

кухні/сір» [151, с. 103], що не є функцією), то двійник увесь час перетинає 

різні види меж – «і поспішати ламати кожуха/спинами кров’ю поїть 

батога» [153, с. 14], «ти як безвізовий звір/дивишся: камінь пісок» [152, 
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с. 39]. Тобто двійник перетинає межі, що відділяють уже види 

міфопоетичного простору. 

Історія двійництва має давню тяглість і не є предметом нашого 

дослідження. Варто сказати лише, що для давніх римлян двійником був 

геній, душа; а давня тема близнюків у подальшій культурній традиції 

пов’язана з двійником людини [див. 93, с. 176]. Маємо розглянути аспект 

двійництва як суперечність особистості, яку не може подолати ліричний 

суб’єкт.  

Двійник з’являється через відчуття самотності, яке виникає у зв’язку з 

цивілізаційним розривом міста та світу природи. Місто вносить дисонанс у 

духовний внутрішній світ і змінює суб’єкта. Отож міська місцевість викликає 

образ двійника. Подивимось схематично на мотиви поезії: ліричний суб’єкт 

прибув у міську місцевість (де «тільки дерева сухі/тільки церкви чужі/тільки 

провулки глухі/наче гріхи на душі» [153, с. 118]), але хоче повернутися на 

крайній Південь («старий воєвода збирається в лютий похід» [151, с. 61], «я 

вийшов сам у море воно на смак солоне/ботфорти і босфори – а далі я не 

знаю» [149, с. 21]). Така південна земля існує як реальність лише для 

ліричного суб’єкта, вона ним створена: «верби взяті із казок/хатка зліплена 

із тіста/човен в річці мов мазок/пензля імпресіоніста» [147, с. 57], тому тут 

може бути все, як того хочеш, – «щіткою вітер/берег молдовський тре/хвиль 

нерозбірливих кілька літер/човника біле тире/місяць відбитком // хочете в 

хмарі/хочете в полі зерна/привид утопленої у парі/з привидом хочте човна» 

[153, с. 45]. 

Однак для того, щоб ліричний суб’єкт міг піти в другий тип 

міфопоетичного простору, там має бути щось (простір) готове його 

прийняти. Для цього ліричний суб’єкт повинен змінитись, стати іншим. Саме 

ця обставина й дає поштовх до появи двійника, себе-Іншого. М. Бланшо так 

означує цю другу сутність: «“Воно” – це я сам, який зробився ніким, інший, 

що зробився інакшим, адже там, де я є, я не можу вже звернутися до себе, і 

той, хто звертається до мене, не каже «Я» і не є ним» [18, с. 238].  
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По суті говоримо про два «я» – сакральне та профанне відповідно. 

Лишаючись у профанному просторі, ліричний суб’єкт долає шлях завдяки 

своєму двійнику – «придумаю кораблик із дерева нічного/він морем наче 

равлик повзтиме на елладу» [149, с. 21], «ти куди сьогодні їдеш/де ти завтра 

вранці злізеш» [152, с. 107]. Два типи ліричного суб’єкта – це елементи, 

закріплені в культурній, релігійній структурі, з яких ті, що представляють 

антагоністів «володіють більш високим ступенем свободи вибору своєї 

поведінки», – зазначає Ю. Лотман [85, с. 276]. Тобто Інший постає 

невідомим, його треба пізнати, аби знати як із ним поводитись. І тут 

проблема проникнення в інший світ ототожнюється з пізнанням себе-Іншого. 

Проникнення передбачає межу. Тож можна говорити про себе як межу. 

Повернення до себе Іншого, до себе-невідомого ототожнюємо з 

відчуттям ностальгії. Інший репрезентує іншу-невідому реальність. І 

ностальгія – можливість проникнути в таку реальність. Гостре усвідомлення 

реальності найкраще розкривається через невідоме, адже воно викликає 

усвідомлення іншого, несхожого, не такого, до чого ми звикли. Саме слово 

«ностальгія» створив у 1688 році лікар Йоганн Гофер зі Швейцарії, 

з’єднавши грецькі корені: algia – «туга» та nostos – «повернення додому». 

Світлана Бойм виділяє два типи ностальгії: відновлювальну та споглядальну. 

С. Бойм стверджує, що «відновлювальна ностальгія ставить наголос на 

nostos, хоче відновити втрачений дім і залатати прогалини пам'яті» [187, 

с. 49]. Цю міфотворчу природу відновлювальної ностальгії з її одержимістю 

повернення зрівноважує споглядальна ностальгія, яка акцентує на тузі. У той 

час, коли відновлювальна ностальгія є тугою за витоками, то споглядальна – 

за іншим місцем. Але саме через тугу за місцем, де він колись був, суб’єкт 

робить вчинки, змінюється і фактично сам творить собі майбутнє – «той хто 

придумав для мене минуле/той хто майбутнє для мене не хоче» [150, с. 6].  

Починаючи з ХХ ст., пам'ять уже не сприймається як лінійний простір. 

Ж. Перек постулює фрагментарність і нелінійність пам’яті: «Це людина, яка 

шукає на географічних картах докази існування своїх власних спогадів, 
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людина, яка шукає острів, який зник з усіх атласів <…> і який вона спробує 

відтворити, відштовхуючись від топографії своєї власної пам’яті» [201, с.13]. 

У те, що зникло, не можна повернутись. У поезії Т. Федюка лейтмотив – 

порожнеча, що сприймається як відсутність спогадів. Складна модель 

міфопоетичного простору допомагає заповнити порожнечу [144]. Наявна 

також своєрідна естетична ностальгія за таким, як він сам: «нас білих 

лишилося мало» [152, с. 49]. 

Т. Федюк дає власну версію коду двійництва: друга сутність ліричного 

суб’єкта стає самостійною й навіть перемагає свого породителя, оскільки 

живе так і діє так, як перший не може. О. Бондарева зазначає, що образ 

такого персонажа «контамінує кілька міфологічних складових: 

автобіографічну <…>, жанрологічну (протагоніст, так само як і автор, є <…> 

письменником <…>), психологічну (рельєфно прописана психосоматика 

героя у стані глибинної кризи)» [23, с. 275]. Сама ж криза зазвичай постає, за 

М. Холлом, через «нав’язливі ідеї, комплекси, фобії та неврози» [164, с. 263]. 

Таким чином, ліричний суб’єкт – «рефлексант  і володар комплексів фобій 

неврозів» [151, с. 7]. Символічна ж складова представлена системою 

двійництва, що забезпечує перебування ліричного суб’єкта у двох типах 

простору.  

Двійника в поезії київського періоду складно чітко ідентифікувати, 

таким чином, варто погодитись із О. Бондаревою в тому, що двійник у 

постмодерністській естетиці постає новоукладеним «словником», 

«каталогом», «енциклопедією» кодових іпостасей сучасного «двійника» з їх 

відповідною претекстовою концептосферою» [23, с. 281-282]. 

Поліваріативність коду двійництва, забезпечується різними його 

іпостасями/масками та їх зміною. Так, ліричний суб’єкт, часом постає рабом, 

яким керують, – «Повернись і приходь // вишіптувати надрив… Зілля звари 

на малому вогні» [148, с. 49], а раб – пов'язаний із двійництвом через досить 

давню метафору смерті.  
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Ліричний суб’єкт поезії Т. Федюка питає відображення в дзеркалі: «ти 

хто такий?» [151, с. 7], «люстро люстерко скажи доки цей федюк 

мордатий буде в тебе зазирати» [153, с. 139], досить іронічно називає себе: 

«у дзеркалі – якийсь облізлий ох» [151, с. 21] або «У дзеркалі дверей –

/Останній гість біліє» [148, с. 86]. Прикметно, що жінка, яка не є відбиттям 

самого ліричного суб’єкта (фактично ще одним двійником), не приймається 

ним – «прощай, // нам не варто // лишатися вдвох./Я тебе // у своєму обличчі, 

// як в люстрі, // ніколи не зможу побачити,/А тобі // у моєму обличчі, як в 

люстрі, // побачить себе // не дай Бог» [148, с. 83]. Маски двійник може 

міняти, стаючи мімом – «підкуплений мім/з, може, обличчям моїм» [151, 

с. 43], безтурботним мандрівником – «веселий пілігрим» [148, с. 57], пастухом 

– «І четверо білих кіз,/які я пасу і пас» [148, с. 59], королем – «розбудиш 

вранці свого короля/і свій король піде варити каву», «король розгорне мапу 

стольний град/корона заважає але мусить» [148, с. 65], «як дурник» [152, 

с. 6], і всі вони слугують для приховування справжньої суті – «прикинусь 

останнім гогеном/бушменом тамтамом піском» [153, с. 74].  

Отож двійник – це можливість бути там і жити так, як не може, але 

хоче ліричний суб’єкт, який – абсолютно пасивний («Я ніхто і нічий <…> Не 

чекаю нікого» [148, с. 98]), а отже, незмінний, зазвичай перебуває у стійкому 

просторі: «в потойбічних кімнатах у призначений день/підламався 

навколішки ти» [149, с. 91], «що цей – божевільний у профіль і вже у анфас –

/все майже прожив на забутих адресах як міг» [149, с. 71]. Його можлива 

активність проявляється як помилки в антисвіті. Він – спостерігач, що 

коментує та рефлексує, але не робить жодних дій – «я лінуюсь я рахую зорі 

<…> вже всього не хочеться… сплива/віра в те що можна щось хотіти» 

[147, с. 48], «хотіти все важче» [147, с. 31]. Його реальність – це можливе: 

«пожити у полі побути латинським поетом/на волі побути де простір 

залито волами/з очима великими наче імперські монети/із профілем марка 

аврелія або орлами» [153, с. 83], з чого зрозуміло, що ліричний суб’єкт 

прагне бути в іншому типі простору, своєму «тридесятому» царстві, яке 
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марковано золотим кольором: «пожити і золотом кварців і мітів/змивати із 

ніг колючки і сліди резервацій» [153, с. 83]. Він вважає себе мислителем, 

будь-які дії якого пов’язані з вищими матеріями, – «ввечері візьму акордеон» 

[153, с. 61], «купити-зробити-украсти кіфару», «рукою старою як божа 

пилина/вдаряти у струни – хай музика лине <…> хай чують пропащі глухі і 

ледачі/царі пастухи і сусіди по дачі» [147, с. 16], нагадує «вмерзлого в грунт 

// втікача із в’язниці» [150, с. 4].  

Ліричний суб’єкт ніби закріплений за квартирою, що демонструє 

своєрідну його «злитість» з локусом. М. Гайдеггер визначає присутність 

через завжди-моє. Проте неповнота присутності не може означати, що 

суб’єкта десь менше, а десь більше. Неповнота навпаки може зумовити, на 

думку М. Гайдеггера, «повну конкретність присутності в її діловитості, 

активності, зацікавленості, життєрадісності» [163, с. 61]. Тут варто говорити 

про два види присутності: психологічну (свідомість) та фізичну (тіло).  

Питання психологічної присутності важливе, прямо пов’язане з 

двійництвом і не має зв’язку з часом, оскільки те, що суб’єкт фізично 

перебуває у квартирі, ще не означає, що він саме тут у своїх думках: «хто 

буденної присутності якраз не завжди я сам», – мовиться в праці «Буття і 

час» [163, с. 138]. Йдеться насамперед про те, що в буттєвості «Я» може бути 

своєю протилежністю. До того ж, як зазначає філософ, не існує й не існувало 

чистого суб’єкта без світу, так само як не існує ізольованого Я без Інших 

[див. Додаток 4].  

Якщо присутність суб’єкта визначається через Я-тут, то варто розуміти 

просторову присутність в екзистенційному плані. Ще В. ф. Гумбольдт 

описував мови, в яких займенники виражені через місце: займенник «ти» 

виражається через «ось», «я» через «тут», а він через «там» [див. про це: 163, 

с. 143]. Вони вказують на просторовість присутності, тому коли суб’єкт 

говорить про «тут», то насамперед він звертається до «там», однак має на 

увазі себе в буттєвій просторовості. 
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За О. Фрейденберг, образ двійника виникає з єдиного пасивно-

активного образу, а сам двійник персонажа «завжди інкарнує пекло» і є не 

мажором, а мінором, характерним для неба: «небо це скорбне божество, що 

вмирає, яке радісно оживає саме в пеклі» [159, с. 117]. При цьому, варто 

пам’ятати, що у ХХ ст. небо й те, що з ним пов'язувалось, переноситься у 

свідомість суб’єкта, його духовне життя.  

Таким чином, двійник може робити вчинки – «я відлітаю там 

батьківщина страшна і зла» [147, с. 22], володіє свободою переміщення – 

«ось утікачку ти і утік наче пальмовий сік вздовж долонь» [150, с. 29], він 

делокалізований («Я іду. Мені – далеко./Вітер з горла п’є» [150, с. 67], 

«поїхав … // як колесо з/автомобіля, що не прикрутили» [148, с. 94]), 

перетинає границі заборон, недоступні ліричному суб’єктові, – «Вольний син 

// пивниць, спідниць і карми» [150, с. 89], «я розриваю руками/сірі аж сиві 

ворота» [153, с. 114], «за плечима крило перебите – остання яку я пройшов 

огорожа» [151, с. 41]. Як Орфей, може перейти межу, що відділяє живих від 

мертвих, – «сиджу на камені – орфей» [147, с. 108].  

Хоч у ліриці маємо одне «ліричне я», проте його зміщення в антисвіт і 

повернення – це міфологічна формула вмирання та воскресіння героя, тому 

зрозуміло, що в міфопоетичному просторі ці два типи утворюють єдиний 

образ. Проте така свобода означає, що двійник вивільнився від ліричного 

суб’єкта, про що свого часу писав Дж. Кемпбел: «Той герой, чия 

прив’язаність до свого «я» уже знищена, ходить туди-сюди за обрій світу й 

назад» [56, с. 91]. Двійник здатен сам діяти – «Він жінок із базарів, // із баз і 

підвальних бомонді/Піднімав, наче келих коштовний: ковтнув – розіб’є» [148, 

с. 96].  

Сприйняття другого типу простору відбувається одночасно з 

переважанням двійника: «Я люблю, коли я // там, де хто б і ніхто не 

подумав,/Там, де годі шукати, якби збожеволів чи вмер» [148, с. 95]. Саме 

концепція природної близькості до духовного світу природи, іншого світу, 

домінує у творах Т. Федюка («з’їжджати туди де малину збирати щоби на 



85 

 

пальцях – кров/з’їжджати туди де ожину збирати щоб на губах – 

ніч/слухати вранці пташину яку пташиний грип не зборов/слухати землю яку 

численні орди не затоптали» [153, с. 116]), чим визначається й перевага 

двійника над ліричним суб’єктом: «ти ходиш по водах босий/і ногу коле 

звізда/ти чорну гортаєш книгу з південним на ній хрестом» [147, с. 20].  

Фактично двійник – це Інший, що стає реальністю, другом чи 

небажаним гостем, що загніздився в серці людини. Інший – реальний з 

вигляду та символічний за суттю. Такого друга та брата («знаєш брате мій як 

я забув тебе/напевне так як ти мене хотів забути» [147, с. 51], «друже 

немає сестерцій // зола із кишень» [147, с. 97]) суб’єкт запрошує у свій 

міський світ: «кудлатий друже мій // я не тримаю зла/приїдь в одній з нічних 

останніх електричок» [147, с. 51], засвідчуючи цим бажання в ньому й 

лишитись. Про духовну природу двійника свідчить його опис ліричним 

суб’єктом – «кажи ти веселіший ти дитя небес/закутий в крила» [147, с. 51] 

та його образ поета-мандрівника – «ти не тримаєш зла // а тільки торбу і 

<…> в кишені вірші про як завше україну» [147, с. 51]. 

Отож ліричний суб’єкт – свідомість роздвоєна. Така особистість, за 

Л. Софроновою, «відчуває тягар тілесної оболонки і рветься душею до небес, 

проте цілком залежної від гри фортуни, розгубленої в лабіринті світу» [132, 

с. 25]. Проте конфронтація ліричного суб’єкта з двійником, як і будь-яке 

протистояння, все ж повинна вирішитись, тому, за спостереженням 

Дж. Кемпбела, «герой <…> відкриває й уподібнює до себе свою 

протилежність (своє власне негадане «я»), або ковтаючи її, або дозволяючи їй 

проковтнути себе. <…> тоді він побачить, що він і його протилежність – не 

різнорідні тіла, а єдина плоть» [56, с. 102].  

Ліричний суб’єкт поезії київського періоду ніби розпався на пару, яка, 

якщо вивести з міфопоетичного простору, досягне цілісності. Схожу думку 

можна знайти і в Я. Голобородька, однак він стверджує, що це «… автор 

немовби спостерігає свого героя, хоча й носить його в своїй свідомості. 

Ліричний персонаж Тараса Федюка – це водночас і “я”, і “він”, це 
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синтетичний двокомпонентний образ “я – він”, що дозволяє митцеві 

охоплювати найширші просторові й часові, духовні й природні, особистісні 

та вселюдські реалії» [31, с. 64]. Однак варто говорити не про автора і його 

ліричного суб’єкта, а про два типи останнього. Доречно, зважаючи на всі 

аргументи, ввести термін «розщеплений ліричний суб’єкт» стосовно героя 

лірики Федюка. Такий стан ліричного суб’єкта – це його роздвоєння: один 

сидить у квартирі (закритому локусі) – «ну ти не повіриш … лежу на дивані 

читаючи книжку чи жу-/рнал хоч заважають читати трамваї» [151, с. 15], 

де темно й незатишно: «темінь така що руки немає» [149, с. 76]; а другий 

долає дорогу й може теоретично перетнути фізичну межу між двома видами 

простору – «це єдине що знаю – // ти ще будеш іти» [149, с. 86], «вертаєшся 

згорблені плечі» [149, с. 87], «…ламаємо гілля опале/поодинці йдемо на 

останню ночівлю в кінці» [149, с. 8].  

Однак, оскільки це розщеплення все ж єдиного суб’єкта, то вони 

спілкуються між собою, і ця залежність діє у зворотному плані: саме для 

спілкування з собі подібним і з’являється двійник. Зокрема, найчастіше 

ліричний суб’єкт звертається до двійника, коли йдеться про його 

Трансністрію, куди наближається останній: «ти куди повернувся? боса нога/у 

терновім вінку колючок/де верблюди твої ізюм курага» [149, с. 91]. 

Ліричного суб’єкта вдається ідентифікувати лише, коли той говорить. 

Тоді добре видно, що суб’єкт постає у двох іпостасях, які розрізнені у 

прототексті; він заплутаний у собі, не знає, котра зі сторін душі справжня, – 

«ти забув себе давно/ти давно не знаєш хто ти» [153, с. 106], «Хто тут 

жив? А хтозна. // Хто умер тут – і годі гадати» [148, с. 96], «Хто ти // Від 

автопортретів і автопілотів втомився … Неначе баран що на бойню отару 

веде» [150, с. 3], «Ким хочеш і можеш над вимерзлим світом» [150, с. 99], 

«кому ти і хто ти й коли» [150, с. 101]. Певна іронія в ставленні до себе 

виникає через незадоволеність від своєї пасивності: 

       вони думають я їх забув.  

                                                                   я забув себе.  



87 

 

      я ніяк не виплутаюсь з цих водоростей цих медуз [151, с. 24]. 

Ліричний суб’єкт сам зізнається:  

                             долаючи якусь таку роздво-  

                             єність я жив. ми жили двоє. 

                             чомусь. ніхто із нас не знав чому. [151, с. 21] 

та визнає, що «на все навчився дивитися трохи збоку/неначе не я а хтось 

інший – кому ще треба –/говорить і дихає пише букви стукає кроки/і хоче 

жити і тягне ковдру собі на себе», «і він же б’ється об лід стіну і об синій 

ладан» [151, с. 58]. Саме таке «Я» – це вже Інший: «Відстукають кроки 

чиїхось – уже не твоїх – підошов» [149, с. 15]. Більше того, ліричний суб’єкт, 

звертаючись до «себе»-двійника, навіть говорить, що 

                                                             …на виклад  

             поки що не зважусь… 

                                                     напишеш? 

                                                                  пиши як там наш  

              лиман  

                           чи для прикладу – небо  

                                                              чи в небі наприклад        [151, с. 16]. 

Він звертається до двійника як до єдиної можливості іншого життя й 

іншого простору: «Кажи про той берег, // як можеш, як вмієш, якщо/я 

зможу почути – бо звідти немає оказій» [149, с. 29] та як підготовки цього 

простору до себе: «Кажи про той берег. // Й на березі тому кажи/про мене – 

тепер вже на всякий випадок хай буде» [149, с. 30]. А от коли ліричний 

суб’єкт прагне діяти, то з’являється двійник, який, навпаки, активний – «хоч 

покаюсь. // церкву-знайду-шукати – це зверху хрест» [151, с. 24], хоч уже й 

без особливої перспективи: «печально старому збиратися в лютий 

похід/старому вже мало за що воювати охота» [151, с. 61]. Далі читаємо, 

що ліричний суб’єкт сам послав двійника в дорогу:  

                                   …іди в туман.  

                                  Брат і учитель – бур’ян:  
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                                  справжнє безсмертя  

                                                                        безкрає.  

                                  Виклюваний глід.  

                                  В клітці,  

                                                як пташка,   

                                                                                    слід.  

                                  Твій. Золотий.  

                                  Стрибає.                                      [151, с. 44]. 

Однак ліричний суб’єкт за літературними канонами мусить 

знешкодити свого двійника, фактично себе, який належить тому світу, з 

якого він вийшов, аби другий світ міг його прийняти. Суб’єкт лірики 

Т. Федюка ніби змовляється зі своїм двійником, у результаті чого постає 

певним шизоїдом, який завжди в конфлікті з собою, від чого внутрішня 

напруга зростає – «чого тобі іще?вичерпуй із човна/маленьких сонних жаб // 

луску що ряску вкриє/… і відштовхнись в туман // і стихни в туманах/як 

хлопчик на руках // пустелі і марії…» [149, с. 101], «дванадцять місяців 

топтали в лісах одне одному ноги» [149, с. 67].  

Оптимізму та жвавості ліричного суб’єкта протиставляється песимізм, 

байдужість, скепсис двійника (набутих у дорозі) – «зміняв адреси слід 

заплутав грунт – піщаний/вогні мости печерські» [149, с. 96], «від життя 

залишилось лише почуття вини/і відчуття що нічого більше не залишилось» 

[149, с. 63]. Проте оскільки ліричний суб’єкт не може, пізнавши себе, 

возз’єднатись із собою, то він не знаходить собі місця в міфопоетичному 

просторі – «Або тільки спробуй кудись прийти // із цим непролазним хламом» 

[150, с. 88], не знає, де подітись: «Земля не прийняла. // І небо теж не хоче./І 

хто не хоче ще – // останній скаже крок» [150, с. 132], а в цьому випадку 

життя сприймається як покарання: «виправдовуєшся: треба жити./так і 

треба тобі. живи» [149, с. 138], «і я щось легше підберу в пітьмі/у теміні 

яку не хочу» [153, с. 127]. 
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Що ж стосується повернення ліричного суб’єкта, то варто наголосити, 

що в міфології простір, який лежить попереду персонажа, поставав 

відкритим, а значить, як зазначає М. Новикова й І. Шама, безпечним: 

«категорія «попереду» осмислювалась як щось видиме, вже знайоме, а тому 

більш раннє, тобто «минуле» (букв. «пройдене»), а категорія «позаду» – 

навпаки» [101, с. 45]. Бачимо, що минуле, як часова категорія, 

просторизується, і ліричний суб’єкт може повертати й назад. А в міфології 

те, що перебуває позаду, – небезпечне, на нього навіть небезпечно було 

дивитись (заборони оглядатись Орфею, дружині Лота).  Той, хто порушував 

заборону, не міг вибратись із чужого простору. Таким чином, ліричний 

суб’єкт, повертаючись у Трансністрію, діє на своє минуле, тобто прагне 

возз’єднатись із собою тим, який належить простору Трансністрії. Проте 

такий процес змінює ліричного суб’єкта, фактично він втрачає себе 

теперішнього. Возз’єднання із собою іншим відбувається у свідомості [див. 

87], тому особлива увага приділяється дзеркалу як такому, що показує 

простір, який простягається позаду людини.  

Міфологічне походження сюжетного двійництва, загалом, пов’язане з 

перерозподілом границь міфопоетичного простору й ознак тотожності та 

відмінності центрального суб’єкта. До того ж, важко встановити, що є для 

самого суб’єкта «антидомом», оскільки про квартиру він говорить: «ще тобі 

чотири стіни душу четвертують» [151, с. 50]. Йому самотньо у квартирі й 

тут єдиним спасінням є Інший: «хіба що в гості такий же точно як ти 

приїде/ тоді вас двоє зникати буде як ти без сліду» [151, с. 54], тобто, 

фактично, мовиться про прагнення цілісності суб’єкта та його двійника – 

«два обличчя які просвічуються крізь час/наче білий і чорний камінь крізь 

воду» [149, с. 67].  

Тож, за відомою формулою Ю. Лотмана, в антипросторі живе двійник 

ліричного суб’єкта, домом якого є «степ пронизливий» [151, с. 31], дорога: 

«беремо торбиночку йдемо за край/і скіфські могили в степу як скотина» 

[151, с. 28]; він «в море виведе навали/він вже вступає в сіль гірку/де сірі 
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хвилі як вандали/сліди руйнують на піску», в його очах «тоска немов луска» 

[151, с. 33]; за Ю. Лотманом, «його сонце – місяць, <…> він розмовляє 

антимовою, здійснюючи антиповедінку» [85, с. 267] (адже «нормальні» люди 

створюють сім'ю і живуть у соціальному світі), він відпочиває, коли люди 

працюють, і навпаки – «…робота три години поміж/граніту бронзи і трави» 

[151, с. 45], «спекотно. подрімати не боюсь» [153, с. 81].  

Отож такий тип міфопоетичного простору характеризується антидією у 

значенні антиповедінки ліричного суб’єкта. І тут «анти» – не зло, а лише 

означає виняткове, таке життя, до якого усі люди не звикли, що для них 

незрозуміле та чуже. Адже у Трансністрії «тут довго жити чи довго 

вмирати – усе одно», «сонце заходить майже у вигорілі глеки», «тут в мисці 

важкі помідори а в склянці легке вино» [151, с. 11-12], «тут жити треба 

довго і завжди/тут йодом пахнуть сукні і сади/тут вічність – як пісок на 

білих пляжах» [153, с. 82].  

Однак для того, аби сюди дістатися, потрібно, перейшовши межу (про 

це поняття йтиметься далі – Л.Д.), змінитися самому, адже старий досвід і 

новий простір конфліктують – «і ти не те щоб невчасно // а – не в такт» 

[152, с. 6]. Такий перехід вимагає зміни внутрішнього, зовнішнього вигляду 

та норм поведінки. Тому ліричний суб’єкт, ставши двійником у просторі 

Трансністрії, має інколи дивні ознаки – «Вітер. темнота. Неспокій. /І бреде 

крізь ніч вночі … З блискавкою на плечі» [148, с. 45], «нікому не ворог нікому 

живому не друг» [147, с. 96]. Так, його «Рука, як скелет // невідомої птиці» 

[148, с. 16], «Борода, як ворон кряче/Понад горло молоде…/Що не хоче – не 

побачить,/Куди хоче – не дійде./Губ і пальців дрібне шмаття./Плечі – вгору. 

Очі – вниз» [148, с. 45]. У нього «На плечі сидить сова» [148, с. 26], яка є 

птицею потойбічною, двійник активний: «Він чорну краватку на горлі 

поправить,/Він пальці підніме, як вії важкі./Захоче – для слова. Захоче – для 

кави./Захоче – для того, що пальці такі» [148, с. 16], «вигнанець який між 

століть і бакланів постарів/ще до вашої ери // і ваших середніх віків» [152, 

с. 50].  
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Те, що саме двійнику під силу повернутись на Південь, підтверджує і 

завжди вжитий майбутній час та умовний спосіб при описі простору, адже на 

Півдні: «продамо на трасі яблука циганам», «…над лиманом/будем жити 

будем квіти будем ліки» [151, с. 18], «хай би підводи з мішками текли» [151, 

с. 32], «і бджола прилетить визбирувати мед з вуст» [151, с. 24]. Або: 

«мельником жити на річці», «хай би була мельничиха собі» [151, с. 32]. 

Зрештою, ця думка підтверджується й самим зізнанням ліричного суб’єкта, 

для якого простір міста – це простір небуття: «У Києві сніг, безнадія, 

бездомні будинки і Щорс,/і щось, що завжди по завзятій війні і відвазі» [149, 

с. 29], «здрастуйте мрії і їх небуття… /в тоскній квартирі у києві 

на/лівобережній де осінь сумна» [151, с. 32]. Отож саме тому в Трансністрії 

все, чого захочеш, стає можливим: «бути вечір бути фея/бути що не 

попроси/чай варення і морфеї», «молодиця білолиця» [151, с. 65].  

Власне суб’єкта і його двійника об’єднує призначення митця, поета, 

адже один «поет іноземний назон/камінний лежить над лиманом» [147, с. 4], 

«а я як латинський поет тільки гору правицю/услід цьому всьому змахну в 

небеса із баштану/і сяду писати» [153, с. 84], «я слова/як фокусник із 

рукава/виймав і крутив перед носом» [152, с. 49], а другий – «останній із 

тих/хто ці слова українські гойдає/так як зникає сніг … тихо говорить з 

потрісканим Богом» [153, с. 103], «моє довге волосся дурна енергетика 

віршів» [147, с. 58], та, висловлюючись словами Ю. Лотмана, «спільність 

маршруту», вони «поспішають в одному напрямку» [85, с. 312], з тією 

відмінністю, що ліричний суб’єкт іде горизонтальним шляхом, а двійник  – 

шляхом у світі трансцендентному. Тому коли один хоче припинити рух, то й 

другий зробить те ж: «ми покидаємо шлях/він як новенький в полях … нам – 

чорні гори а не/нам – срібна риба ковзне/в наших потоках» [147, с. 53].  

Врешті, коли йдеться до завершення шляху та життя («криг у душу 

натекло/книг/вітру золоте виття» [153, с. 108]), то ліричний суб’єкт 

стверджує, що «я був непоганим поетом і колядником» [153, с. 109], а в 

останній книзі лунає саркастичне звернення: «радій країно: вмер поет // 
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сплели поету лапті» [152, с. 123]. Покликання поета стає єдиною розрадою – 

«і так мені було немов цвіло/я жив писав» [147, с. 34], «шепіт гекзаметрів 

довгих як змії в камінні … нам з ними разом іти» [147, с. 97], «тарабанять 

ямби пізні/у мішку» [152, с. 7]. Маємо також своєрідний автопортрет 

суб’єкта: «з окулярами тонкими з книжечкою неземною» [152, с. 107].  

Саме коли спільні риси ліричного суб’єкта та двійника переважають, то 

з’являється «ми», від якого він говорить: «хто перехожий буде –/нам з ним 

усе одно/навіть якщо нікого/окрім нічного свисту» [149, с. 122], 

«батьківщина ностальгія … наша/справа якщо ми змогли б» [149, с. 23], 

«Вийдемо стежкою хтозна-куди./Зрештою, // трави замолять сліди» [148, 

с. 81], «Ми – що хочем. Нам душі горять./Наша воля – в копитце 

вороже./Нам в циганському небі ворожить/Величезна, як камінь, зоря» [148, 

с. 75], «І самота, // завжди на двох одна» [148, с. 74], «Нам все: смертельна 

тиша і життя» [148, с. 74]. Це «ми» постає завершеним «Я», що веде свою 

традицію ще з міфології. Як стверджує Дж. Кемпбел, «обидва – герой і його 

остаточний бог, шукач і знайдений, – розуміються таким чином як зовнішнє 

й внутрішнє Єдиного» [56, с. 39]. Тому «ми» – певне підбиття підсумків 

зробленого –  «Ох, погуляли: дідони, моря, острови» [149, с. 39], «ми втікали 

котився клубочок як яблучко хиже/ми втікали не знаючи що вже зупинено 

час» [149, с. 83], «ми будували цей берег порожній життя до кінця/нам він 

дістався безлюдний жорсткий // у кінці не задурно/скільки ілюзій покладено 

на золотих манівцях» [147, с. 112], «спробуєм бути як люди щоб слід 

залишити як люди в пилюці» [149, с. 42]. 

Проте треба пам’ятати, що розщеплений ліричний суб’єкт іде «з 

реального розламаного світу у світ ще більш розламаної підсвідомості» [102, 

с. 355], що він долає цей шлях всередині себе, у своїй свідомості – місці, поза 

яким немає активності. Ту місцевість, у якій суб’єкт рухається, він наділяє 

враженнями, через що місцевість стає неповторною, радикально 

відрізняється від інших. Тому «якщо внутрішній світ відтворює космос, то по 

той бік його межі розташовується хаос, антисвіт, позаструктурний іконічний 
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простір, заселений чудовиськами, інфернальними силами чи людьми, які з 

ними пов’язані», – зазначає Ю. Лотман [85, с. 267] (у нашому випадку просто 

сторонніми людьми). У звичайному міському просторі наявні географічні й 

часові границі – «Ранній Київ і холоди, і таксисти городові» [150, с. 47], де «І 

годинник не йде, // а горить/на достатньо високій стіні» [150, с. 48].  

Таке протистояння двох просторів породжує своєрідну незлитість 

позицій, що репрезентують двійник і ліричний суб’єкт, для якого придатна 

природа, а не сучасне місто. Тому світ Трансністрії – територія, куди 

наближається двійник ліричного суб’єкта – «що тут робить сей котрий 

сюди/заблукав як інший був би вмер/по землі іде неначе під/що він робить 

тут такий тепер/брезентовий плащ кора як лід» [153, с. 100], стає разом із 

ним головним.  

Належність до цього типу простору зумовлює іншість двійника, 

причетність до смерті та потойбіччя: «він знав чого не відав ти чого і сам не 

знав і склянку мертвої/води тримав його рукав/а ти розгублював сліди що 

не/потрібні й на і не складала назавжди історія одна» [150, с. 86], «ключ на 

поясі як у петра/риба в волосі як у павла» [153, с. 100], «і коли він дивиться 

усід –/сніг» [153, с. 101], двійник «додому жене/цю отару на жодному вітрі/ 

його костур не з наших дерев/його шлях і печаль – куди хоче» [151, с. 87]. 

Належність іншому світу засвідчує навіть опис двійника: «але він – холодні 

руки // наче папороті віти/і щока – не затулитись – світиться як білий сніг» 

[149, с. 24], «І ти, що проїздом, що випав з колоди,/що в небі була» [149, 

с. 59].  

За В. Проппом, переправа героя в інше царство (що є амбівалентним 

царству мертвих) у казці часто відбувається із залученням тварини. Часто в 

міфологічних текстах перетин чергової межі відбувається в нутрі кита. 

Маємо в текстах Т. Федюка схожу картину – «я сиджу обняв коліна … як іван 

четвертий сина наче йона у киті» [153, с. 71], «А ти/Видряпався. Не з 

тих/Які/Косячок вибирають безсмертя з жмені <…> Просто, може, 

зупинитись не встиг,/Просто снігом і льодом // пальці твої 



94 

 

прокажені./Листи,/Спогади і дзвінки/Тепер унизу, // як море солонувате,/Де з 

білою сосною в спині/плаває риба-кит» [150, с. 147].  Топоси світового дерева 

слугували для давньої людини означниками місця, з якого починається 

упорядкований світ [60]. Цікавим є накладання в аналізованій ліриці образів 

кита, світового дерева, та ліричного суб’єкта, що маркує центр, де суб’єкт 

сам стає центром світу. Перехід через поріг, межу, Дж. Кемпбел називає 

формою самознищення.  

Дві сутності одного Я борються: житель міста не хоче, аби його 

витіснив абсолютний мандрівник – «але гість // іде його ноги рвуть // 

кропиву і пил/від важких воріт і від їх тепла на моїй душі» [149, с. 120], а 

останній не дає витіснити себе міському жителю – «легше стає відпускати // 

все що я мав не моє:/світ час і простір включно з чашкою серед столу/і 

затихання кроків що завмиранням стає/і карамелька трамваю // що за 

щокою Подолу» [149, с. 127].  

Те, що відбувається з ліричним суб’єктом, можемо назвати 

нетотожністю самому собі, оскільки двійництво – не вихід. Суб’єкт не 

усвідомлює, не продумує жодного досвіду, а пасивно приймаючи, не пробує 

нічого змінити, ба більше, будь-яку зміну він сприймає як загрозу собі, 

спробу зруйнувати те, що є. Тому продовжує долати шлях подумки. Така 

ситуація не має розв’язки, виходу, а сам ліричний суб’єкт вже не знає, який 

він насправді, – «не знаю – кому з вікна/дивитись, хто з нас не йде» [149, 

с. 99], «блудний син блудний муж блудний брат/блудний раб – в рукаві перо/і 

долоні сірий важкий агат» [149, с. 91].  

Єдине, що його ідентифікує, – це мистецький хист, який прирівнюється 

до пророчого дару: «І цей, що назустріч іде, // чоловік/У цьому лахмітті, // 

що зветься народом –/Не батько. Не тінь. Не убивця. Не брат» [150, с. 123]. 

Таке прирікання себе на внутрішні муки – своєрідний мазохізм, що, за 

Е. Фромом, «виступає під маскою любові чи вірності, комплекс 

неповноцінності видається за усвідомлення та повне розуміння власних 

недоліків, а страждання виправдані їх неминучістю за незмінних обставин» 
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[161, с. 183-184]. Мазохізм має на меті «скинути з себе непомірний тягар 

свободи та все, що з нею пов’язано» [161, с. 195].  

Отож сам міфопоетичний простір вимагає відповідного ліричного 

суб’єкта. Він, втративши душевну рівновагу через південну землю, яка йому 

явилась, постійно ностальгує за своїм загубленим раєм, що своєю чергою 

призводить до постійного повторення обмеженої кількості поведінки. 

Причиною такого повтору є страх перед чимось новим, відмову від 

відповідальності за справжнє існування. По суті, двійник, будучи 

матеріалізацією подавленого психічного досвіду ліричного суб’єкта, стає 

його можливістю жити й бути там, де не може він сам. Двійник – це 

розвідник, якого суб’єкт засилає в життя, боячись жити сам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 

 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО РОЗДІЛУ  

Отже, проаналізовано особливості міфопоетичного простору в ліриці 

київського періоду Тараса Федюка. З'ясовано, що міфопоетичний простір 

складається з двох типів: міського антисвіту (І тип), який презентує хаос та 

розташований на Півночі, і південної землі (ІІ тип), семантично наближеної 

до раю, розташованої на Півдні. Своєю чергою, центром такого раю є 

Трансністрія – фантасмагорична земля, мала батьківщина ліричного суб’єкта, 

яка містить у собі неосвоєний космосом хаос – південний степ. Центр 

сакрального міфопоетичного простору – Трансністрія – ізоморф Палестини, 

пустелі, Едему, чим досягається реалізація однієї з функцій міфу: у міфології 

завжди присутній центр. Так, у греків таким центром був Олімп, у слов’ян – 

Ирій, у євреїв – Ханаан, у християн – Едем. 

Завдяки тому, що світ Трансністрії накладається на образ раю, іншого 

світу, поняття часу відходить на задній план, поступаючись вічності (яка у 

міфології сприймається як відсутність часу).  

Досліджено поділ напрямів міфопоетичного простору та їх символічне 

значення, а також ландшафт місцевості обох видів простору. 

Доведено, що міфопоетичний простір має горизонтальну (дальній світ, 

ближній світ, межа між ними) та вертикальну проекції (внутрішній, 

зовнішній простір і границя), а фінальний простір проектується у вічність. 

Така особливість міфопоетичного простору вимагає відповідної суб’єктної 

структури, через що з’являється образ двійника. Двійник як інший стає 

можливістю жити так, як хотів би, але не може через свою пасивність, сам 

ліричний суб’єкт. Таким чином, коли ліричний суб’єкт наближається до 

півдня, він заглиблюється в себе, оскільки Трансністрія належить 

внутрішньому просторові. Тобто чим далі, тим більше ліричний суб’єкт собі 

не належить, стаючи розщепленим. Зважаючи на такі особливості, 

запропоновано ввести термін «розщеплений ліричний суб'єкт».  
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РОЗДІЛ ІІІ. ЗМІСТОВЕ НАПОВНЕННЯ ТА РОЗМЕЖУВАННЯ 

МІФОПОЕТИЧНОГО ПРОСТОРУ В ЛІРИЦІ Т. ФЕДЮКА 

3.1. Специфіка зображення локусу дороги в ліриці київського 

періоду: шлях-лабіринт  

Кожна просторово-часова структура пов’язана з випробуванням, яке 

провокує певне усвідомлення суб’єктом конечності свого буття. У результаті 

цього суб’єкт заглиблюється у свій внутрішній світ, «Я», що стає єдиним 

виходом у трансцендентність. Так, Ж. Рюс зазначає: «У пограничних 

ситуаціях ми зустрічаємося з небуттям або принаймні передчуваємо <…> те, 

що є насправді» [230].  

Тож у цьому контексті доцільно розглянути концепт шляху (як 

різновид дороги) та з'ясувати, у чому полягає різниця між дорогою і шляхом. 

За А. Гольденбергом, дорога може бути «просторовою формою існування 

героя» [35, с. 126], який, своєю чергою, прагне «дати узагальнений спосіб 

всього земного життя, побаченого в динаміці “шляху”, що веде за його межі 

– до вічності» [35, с. 125].  

До літературно-художніх моделей світу (таких як «дім», «поріг», 

«двері») І. Меркулова додає ще й «дорогу» як «істотний, 

багатофункціональний, широко розповсюджений у художній творчості 

просторовий орієнтир, що не належить жодному з названих просторів» [226]. 

У культурній традиції шлях має дві проекції: вертикальну та горизонтальну. 

Так, горизонтальний шлях – це земний шлях (до сакрального центру чи від 

центру до периферії), а вертикальний – шлях у Верхній чи Нижній світ. Тоді 

як горизонтальний шлях завдяки зусиллям долає людина, то вертикальний 

шлях може подолати лише душа. Згідно з енциклопедією символів 

Дж. Купера, лінія «обмежує долю людини. Це шлях, яким людина йде 

життям. Горизонтальна лінія означає часовий світ, пасивний аспект; 

вертикальна лінія – це духовний світ, активний аспект, світова вісь» [69, 

с. 182].  
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Тоді, коли з’являється образ дороги, виникає  й ідея шляху як форми 

життя людини. Важко уявити творчість поета, у якій не було б моделі шляху. 

Так, більшість поезій київського періоду Т.Федюка прямо побудовані на 

концепті дороги, яка набуває рис шляху, що винятково чітко розкриває 

особливість міфопоетичного простору його творів. Т. Щепанська зазначає, 

що «дорога не включена в знакову модель «свого» світу, тобто не позначена 

й тим самим «невидима» [175, с. 34]. Тож, на думку дослідниці, дорозі 

притаманний «феномен семіотичної невидимості», а також дорога є 

символом всілякої дезорганізації [83]. Традиційно дорога не є освоєною 

культурною зоною, але шлях – є, оскільки, долаючи його, суб’єкт тим самим 

і освоює свій шлях.  

Образ дороги – центральний у ліриці київського періоду – «В спину 

дорога, як ножик – //на тисячу миль» [148, с. 10], «і наша дорога, неначе рука 

у печерській святині» [149, с. 15], «Ти знаєш, останні хвилі гойдає останнє 

море,/це значить єдина дорога – потоплені кораблі» [149, с. 102]; її 

специфіка визначається відношенням реального та чарівного світу. Дорога 

переміщенням обмежує розщепленого ліричного суб’єкта в рамках рідної 

країни. Шлях суб’єкта підпорядкований такій схемі: від’їзд із дому («Човник 

б’ється об ногу,/Щоб по цьому усьому пливти/Від оцього усього» [148, с. 12], 

«я поїду – тільки й бачили мене» [147, с. 109]) – перипетії на шляху («Тут 

важко іти» [149, с. 14]) – випробування жінкою («за гріхи мої тяжкі за це і 

це і оце/Бог мені дав тебе і потирає руки» [149, с. 115]) – повернення додому 

(«Вертаюсь. Наче злодій.//Уночі./Похід скінчився. Чую чорний берег» [148, 

с. 30], «От і пора повертатись додому, Еней,/от і скінчились, як іди, твої 

енеїди» [149, с. 39]); або, згідно з В. Проппом, це функції героя чарівних 

казок: відлучення – просторове переміщення між двома царствами – 

повернення додому [110, с. 24, 40, 44].  

У міфопоетичному просторі вихід, вибуття з дому, у В. Проппа – 

«відлучення», означає початок ініціації героя. Проте розщеплений ліричний 

суб’єкт не може вирушити в дорогу, керуючись єдиним прагненням знайти 
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невідому батьківщину, потрібна конкретизація, а саме – у результаті герой 

повинен знайти себе справжнього, возз’єднатись із собою. Розщеплений 

ліричний суб’єкт поезії Т. Федюка вирушає «шукати дорогу таку/якої нема» 

[149, с. 11]. Тут його супроводжують перипетії: блукання – «Стежка од рук 

одбилась,/Збились з ніг нічні вовки» [148, с. 34], негода, сніг – «Тільки сніг на 

губах, // тільки синій нетанучий сніг» [148, с. 19], зупинка транспортного 

засобу – «Буде потяг зупинятись, як трамвай…» [148, с. 52], «автобус 

сільський загрузне» [150, с. 45], подолання яких змінює розщепленого 

ліричного суб’єкта. Через постійні блукання він позбавлений остаточної 

присутності, сталого перебування в якомусь визначеному просторі. Моменти 

зустрічі в дорозі відсутні – «Тут – нікого нема» [148, с. 32], «тільки нічне 

таксі/наче дурне теля» [153, с. 118], «Анікого. <…> Тільки тінь од ліку – // 

путь» [148, с. 8], оскільки й Харон, і жінка є межовими образами в текстах, 

тобто границями, з перетинанням яких, шлях продовжується: «От і стрілися 

з Хароном/На хароновій ріці» [148, с. 22]; «на поясі твоєму в’язка кроків» 

[149, с. 32], «дівка смуглява моя сизокрила лейла/шлях покажи…» [151, с. 20].  

Пейзаж під час опису дороги є відображенням емоційного стану 

розщепленого ліричного суб’єкта – «Море – в берег. А берег куди? <...> Всі 

річки, всі церкви, всі сади,/Все уміння вмирати –/Під ногами» [148, с. 11], 

«правий пейзаж у мряці/лівий пейзаж в тумані і він розмитий тому» [106, с. 

10], «Гули степи. // Цвіло з останніх сил./Було просторо…» [148, с. 29], часто 

такий пейзаж не однозначний: «Білі в смерть придорожні хатини/ Чорні 

двері ридають в плече» [148, с. 31], «І дим із городу – // як сива притока 

ріки,/І сонце над скелю – // за скелю, виходить, // заходить…» [148, с. 36], «І 

лягає лиман, // як циганський ведмідь здичавілий,/В ланцюги і замети // 

іржавих своїх берегів» [148, с. 40].  

Різновидом дороги є стежка (через певну просторову звуженість, 

стежкою іти складніше), як щось додаткове, незначне в житті: «Ми втекли 

недалеко./…Бились довго й немало/В стежки, наче в ґрати» [148, с. 15], 

«стежка травою – це знають усі – заросте/і їжаки у траві уночі 
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заведуться» [147, с. 95], «стежка вужча від ноги/вужа ножа і чого хочеш» 

[151, с. 49]; (часто стежка постає небезпечним локусом: «і заросте вовками в 

лісах/стежка до схронів від схронів і від/рідного краю» [153, с. 57], «стежка 

від хати лежить волохата від снігу і сліду в степах» [152, с. 118]); обмежені 

дороги, дорожні простори (прогулянки в місті – «вздовж глухих узвозів 

театрів ступки тремтіння мряк» [147, с. 26], «і ти починаєш належати 

прогулянці вздовж Дніпра» [147, с. 96]); після чого розщеплений ліричний 

суб’єкт повинен обрати подальший напрямок руху. Інколи він не знає, куди 

далі йти – «як на роздоріжжі тупий і неграмотний витязь/що камінь читає 

нічого не знає штани в будяках» [151, с. 41], але «скіфський камінь із 

написом думаю грецьким» [149, с. 87] прочитати не можна.  

Все життя суб’єкта проходить у постійному переміщенні і є зміною 

великої кількості місць. Фактично простір дороги є нейтральним для 

розщепленого ліричного суб’єкта, він – людина-спостерігач збоку, який не 

дуже переймається тим, що бачить на своєму шляху. Головне – кінцева мета: 

пройти цей «Шлях без мети, без царя в голові, голови» [149, с. 39], що 

порівнюється з мандрівкою до землі обіцяної, долаючи який, уже «ноги 

побиті мої», «мій павучок допива мою кров за барханом», він сумнівається: 

«може доїду і це величезне невже» [151, с. 20].  

Сучасна українська дослідниця К. Івженко зазначає, що мандрівка 

«зазнає безліч трансформацій та тлумачень, починаючи із подорожі-ініціації 

й закінчуючи подорожжю в «самого себе». Якщо первинно, на 

міфологічному рівні, вона існує як засіб здобути й осягнути сакральну ціль, 

то згодом вона стає можливістю, через цілий ряд перешкод, здобути цінний 

досвід, що, у свою чергу, підвищує статус героя» [52, с. 251]. Далі образ 

дороги буде набувати інакших рис: дорога як шлях у літературі – «казенна 

дорога де гойя і гоголь бур’ян головка» [151, с. 73], «ти тут нікого не знаєш 

за винятком хемінгуея» [150, с. 29].  

Образ дороги доповнюють міфопоетичні топоси коня – «Червоний кінь 

// із риб’ячим хвостом/Об сиве море // збив луску й копита» [148, с. 29], 
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«скаче коник у коника крила» [149, с. 87], «чорна конячка одна і друга/біла 

дорога зникає яка» [153, с. 14], «в інеї коні немов янголи» [153, с. 15]; 

перевізника-Харона, який «і човен поведе/Неохочий до розмови/Перевозу і 

людей» [148, с. 22]; човна – «човни рятівної плавби» [147, с. 4], «Завершилась 

утеча. // Чорніють човни на воді» [148, с. 37], «прогулянковий катер що 

викинувся на сушу» [153, с. 69]; літака – «й літак який схожий на той що в 

дитинстві робили з газети» [149, с. 41]; лінії руху – «я ковзну униз» [149, 

с. 27]; дорожнього ціпка – «Відстукати костуром дно» [148, с. 46], «можна 

йти і стукать/ціпком» [152, с. 25], «костур важкий стискають сині пальці 

негарні» [147, с. 11], «якщо під стукіт костура й ключа/і холоду дверей услід 

у спину/мій шлях» [152, с. 83].  

Також міський сучасний транспорт набуває чарівних рис: «трамвай 

котом приблудним бризне» [153, с. 125], «варто ловить як морожену рибку 

таксі» [149, с. 106], «жовті маршрутки тихо/перепливли мости» [149, 

с. 122], «Автобус старий караваном-сараєм/гойдається Уманню зграям 

услід» [149, с. 59]. А чим ближче ліричний суб’єкт до своєї «землі обіцяної», 

тим і так званий «транспортний засіб» стає більш міфологічним: з’являється 

образ осла, який О. Фрейденберг називає одним із найдавніших та 

найсакральніших, – «куплю собі ослика/поїдем за хмарами» [151, с. 55], 

«вухами мій віслючок палестину стриже» [151, с. 20]. Образи статики 

натомість репрезентують яма, круча, порожнеча, прірва: «І яма // біля ніг // 

спинилася котра» [150, с. 96], «В яру, якщо подивишся, – зима/Займає душу» 

[148, с. 18], «за тобою дві прірви» [149, с. 43], «охоплених ямою веж» [149, 

с. 64], «і ця порожнеча, що її ані назви немає, ні спину» [149, с. 15].  

Структура шляху обов’язково включає початкову й кінцеву точки, а 

сам шлях буває прямим, звивистим, вузьким, кривим, широким. Вузловими 

точками перетину просторів є межі, як індивідуально семантизовані (жінка), 

так і більш традиційні (поріг/камінь): «Кордон. Холодні офіцери./І хвиля 

котиться // у берег» [148, с. 13], «І камінь межовий, що перейшов межу…» 

[148, с. 41]. А рис чарівності шляху додають вертикальні ознаки, причому як 
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угору, так і вниз: «вниз вздовж узвозу // уверх вздовж узвозу» [149, с. 18], 

«вийдеш узвозом андріївським так як і хочеться – вниз» [149, с. 17].  

Шлях у текстах Т. Федюка пролягає у двох типах простору: своєму 

Півдні (малій батьківщині, куди завжди подумки вертається розщеплений 

ліричний суб’єкт: «мій шлях нічого вже не означа/крім того що нема йому 

зупину» [152, с. 83]) та абстрактно-чужому світі, на Півночі («на півночі взимі 

де білий день/короткий і шкідливий як цигарка» [151, с. 21]), а події 

розгортаються на доволі широких географічних просторах: «І вітер з пустелі 

// в селі Віфлеємі/Порожніми яслами // тихо гойдне» [148, с. 14], «…воді /З 

неба йти на площі чи бульвари … /В місті Сяо з вуличкою Ді» [148, с. 52]. Як 

зауважив М.Бахтін, великі простори потрібні і для втечі героїв [14, с. 20].  

Розщеплений ліричний суб’єкт поезії Т. Федюка виконує також функції 

героя грецького роману (за М. Бахтіним), для якого всі дії – втеча, 

переслідування, пошуки (зміна локусів) – це зумисний рух у просторі, але 

ліричного суб’єкта веде доля: «бо старість судьба переляк» [151, с. 97]; і 

біографічного, де дорога розглядається у значенні життєвого шляху, – «довго 

і вниз – це життя // і граніт під ногами» [150, с. 17], «все життя – дороги 

різні/чоботи стоптав залізні» [152, с. 7]. За М. Бахтіним, такий шлях 

проходить через «самовпевнене невігластво, через самокритичний скепсис і 

через пізнання самого себе до істинного пізнання» [14, с. 58]. У випадку з 

Т. Федюком – ще й через самоіронію: «ось гусак обскубаний: це я» [147, 

с. 67], «куди ти дід нечесаний розвідник майбуття», «роз’їздився хрич ні щоб 

дома сидіти між внуки й коти» [151, с. 73]. Особливістю «життєвого шляху» 

як різновиду дороги є те, на переконання М. Бахтіна, що він прокладений по 

рідній, знайомій країні, «у якій немає нічого екзотичного, чужого й 

чужинного» [14, с. 48]. Натомість розщеплений ліричний суб’єкт лірики 

київського періоду виходить з екзотичної малої батьківщини, якій він дає 

назву Трансністрія (що накладається на екзотичний образ Ханаану, чим 

збільшується географія), але якої в реальності не існує.  
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Надмірна динаміка руху витікає з уявлень про життя, як про зміну 

подій, що триває вічно. Таким чином, концепт шляху стає своєрідним 

мірилом духовної еволюції розщепленого ліричного суб’єкта, тобто окрема 

просторова траєкторія може мати еквівалентний їй моральний стан суб’єкта 

(«життєвий шлях»).   

Такий шлях стає ініціацією обраного (лише «я знаю які одежі 

вдягають у ці дороги» [151, с. 82]), а шлях у міфопоетиці, за допомогою 

якого освоюється простір і ліричний суб’єкт проходить свою ініціацію, – це 

своєрідний шлях-лабіринт. Лінії (які вище було описано) складають лабіринт 

і пов’язані з уявленням про життєвий шлях.  

З одного боку, простір – певний матеріал для шляху, він містить 

локуси, місця, куди цей шлях можна спрямовувати; з другого боку, шлях 

організовує простір. У давній свідомості ініціація за допомогою ритуалів 

давала змогу моделювати шлях героя. Нині (як і в ХХ ст.), коли ритуальність 

зникла з мислення як модель, що його організовує, шлях ініціації, тобто 

пошуку себе у світі й примирення зі світом, став шляхом роздумів. 

Підтвердженням цього є слова М. Еліаде, що «… пошуки чогось – це ніби 

безкінечні блукання лабіринтом, це своєрідний вид ініціаційного 

випробування» [238].  

Лабіринт тісно пов'язаний із символікою печери, лісу, образу 

підземного царства, як зазначено в енциклопедії Дж. Купера, він може 

зображуватись через «сітку чи павука, що перебуває в центрі своєї павутини» 

[69, с. 171], а в народів Океанії лабіринт позначає дорогу, якою йде душа, 

мандруючи царством мертвих. В енциклопедіях символів можна зустріти 

достатньо варіантів пояснення символізму лабіринту. Це й повернення до 

центру; і знову знайдений рай; і досягнення реалізацій після мук, 

випробувань і перевірок. Це також «ініціація, смерть і відродження та обряди 

переходу від профанного до сакрального; містерії життя і смерті; шлях життя 

через трудність та ілюзії цього світу до центру, просвітлення і Небес; 

перевірка духу; стежечка проїзна й можливість бігти в інший світ (легко 



104 

 

війти в цей світ, але, ввійшовши, важко залишити його); вузол, який треба 

розв’язати; небезпека, трудність і доля» [69, c. 170], [51]. Лабіринт для 

постнекласичної картини світу – це система, де немає ні виходу, ні периферії, 

ні центру. Тому долання такого лабіринту – постійний вибір, зробити який 

раціо не допоможе.  

Тож лабіринт символізує реалії існування, блукання душі й повернення 

її в центр – «як важко ключі вислизають додолу/як важко заплющує лапи 

картаті/павук в павутинні // як важко вертати/додому» [152, с. 114], 

«Увійшов в павутиння, як в двері, // отож і радій» [148, с. 97], а також 

накладається на образ павутиння (та павука як господаря) і потойбіччя: «І 

осінь золота/Мені свої шляхи морочить павутинням» [148, с. 89]. Тому 

лабіринт «Павучок плете собі./І мені» [149, с. 82], хоч «вже вкотре знаєш: 

тонка і закоротка павутина/вона нічого не може їх тут таких багато» 

[149, с. 80]. Розщеплений ліричний суб’єкт остерігається заплутатись у 

лабіринті: «Хай заплутаюсь і помилок нароблю // з помилок учорашніх» [150, 

с. 20], бо тоді «все погибло і лінії долі сплелися в клубок/і клубок покотився // і 

добре якщо уздовж моря» [149, с. 83]. 

Розщеплений ліричний суб’єкт поезії Т. Федюка своєю функцією 

близький до Одіссея (що символізує пошуки себе, сподівання дійти до мети й 

знову відшукати батьківщину) – «Котяться хвилі. Я їх не люблю./Але 

котяться хвилі. <…>  Катер іржавий, // немов головатий бичок – /Очі 

залізні», «Вийдеш у море // і хай тебе береже/Нептун із Ньютоном» [148, с. 

10], «скінчилась мандрівка/ітака» [150, с. 84], що, за М. Еліаде, є 

першообразом не лише сучасної людини, а й прийдешньої, оскільки він 

презентує собою «тип гнаного мандрівника. Його блукання – це шлях до 

Центру, в Ітаку, тобто шлях до себе; «ініціаційні випробування, з яких він 

повинен вийти переможцем, весь час змушують його відкладати повернення» 

[238]. Одіссей фігурує насамперед як людина, якій не сиділося на місці, яку 

вабило невідоме.  
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Треба наголосити, що сам суб’єкт (як і Одіссей) лірики київського 

періоду та головні періоди його життя – поза побутом [44]. Схоже до героя 

грецьких романів, які дослідив М. Бахтін, він лише «спостерігає його, інколи 

втручається в нього <…>, інколи сам одягає побутову маску, але за своєю 

суттю він до побуту не має відношення і побутом не визначається» [13, 

с. 271]. Розщеплений ліричний суб’єкт завжди проходить через нижчу 

побутову сферу як людина вищого світу. Від побуту він намагається 

вивільнитись – «Миска щербата // з веслом із галер» [148, с. 6], ніколи не 

зливаючись із ним внутрішньо, бо має незвичний шлях. Тільки поодинокі 

етапи життя розщепленого ліричного суб’єкта проходять через побутову 

сферу, чим просто здобувається досвід («Шкварка, як  мапа, // у мисці 

тремтить» [148, с. 6]).  

Водночас до ініціаційних блукань його підштовхує і традиція, досвід 

поколінь: «Велика дідівська ідея – // дійти до води.  <…> Дійшов. І стою» 

[148, с. 37]. Отож поезію Т. Федюка київського періоду можемо назвати 

поезією Шляху або поезією звільнення. В результаті долання шляху суб’єкт 

реалізує себе. Проте будь-які блукання схожі до лабіринту небезпекою 

заблукати. Розщеплений ліричний суб’єкт стане іншим лише за умови вдалої 

спроби подолати, вийти з лабіринту.      

Постійною й невід’ємною властивістю шляху є трудність: шлях 

будується по лінії труднощів та небезпек, які наростають та загрожують 

міфопоетичному персонажу-мандрівнику, і тому подолання шляху стає 

подвигом, подвижництвом мандрівника. Початок шляху не описується 

розгорнуто чи не згадується зовсім. Кінець шляху – ціль руху, де 

перебувають вищі сакральні цінності світу, або та перипетія (небезпека, 

загроза), яка, будучи подоланою чи застарілою, відкриває доступ до цих 

цінностей
1
. Отож після проходження шляху-ініціації людина дорівнювалася 

до Бога, а абстрактною моделлю такого шляху був (і є) лабіринт. Однак 

сучасні лабіринти – це не копія лабіринтів міфологічних. Якщо лабіринт із 

                                                 
1
 Див.: Мифы народов мира. Энциклопедия в 2 т. М., 1992. – Т.2. – С. 352 
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міфу про Тезея сакралізував людину, яка його подолала, то нині лабіринт 

перенісся у свідомість, і через це перестав бути сакральним. А це дає змогу 

досліджувати такий лабіринт чи конструювати його.  

Шлях у лабіринті долається спробами та помилками, але й після виходу 

з нього можна не знайти свого місця у світі. Більше того, вихід з лабіринту 

може належати вічності – «і прошепочу небесам:/сезам…» [152, с. 29]. Тобто 

шлях закінчується тільки в момент смерті. Тому М. Бланшо стверджує: 

«Умирати означає обертати час у ціле, це часовий екстаз: ніхто ніколи не 

вмирає зараз, вмирають завжди пізніше, в майбутньому, в майбутті, що 

ніколи не буває в теперішньому, майбутті, яке настане тоді, коли все вже 

здійсниться, а коли все вже здійсниться, то теперішності вже не буде» [18, 

с. 178]. Про це мовить і ліричний суб’єкт: «а смерть побуде і мине./тому що 

все минає…» [153, с. 138]. Натомість М. Мамардашвілі наголошує, що смерть 

не настає після життя, а бере участь у житті, говорячи фактично про духовну 

смерть (гносеологічну: якщо нічого не пізнаєш, то й не живеш). Така смерть 

також означується ліричним суб’єктом – «пробую жити неначе мене вже на 

білому світі нема» [152, с. 119], «ось і все. до смерті я вже звик/як до тебе» 

[153, с. 26].  

Розщеплений ліричний суб’єкт знайшов засіб «відкладання» смерті – 

дорога врятує від неї: «а упаде вночі печаль на білі груди –/є смерть і потяг // 

міст і станція козятин» [149, с. 97], «ідеш, комусь говориш, що не вмер» 

[149, с. 94], освоєння нового простору «ще жити і жити не знаючи 

як/блукаючи тоскно поміж географій» [150, с. 88]. Крім того, смерть є 

особистим явищем, на чому наголошує М. Мамардашвілі, аналізуючи 

творчість Марселя Пруста: «Вмерти можеш лише ти сам, за тебе ніхто не 

може вмерти, й ти за іншого не можеш вмерти – суцільно особистий акт» [87, 

с. 59]. Так само лише ти можеш подолати свій шлях, пройти ініціацію, 

обрядом якої юнак набував права на доросле життя. Під час такої ініціації 

хлопець вмирав і знову воскресав уже новою людиною, тобто зазнавав 

тимчасової смерті.  



107 

 

Коли ж розщеплений ліричний суб’єкт наближається до своєї землі, 

зустрічаємо маркери старості, кінця життя, дна – «потяг останній тихенько 

гойднувся і їде» [149, с. 39], «ноги уже по коліна тихо торкнулися дна» [149, 

с. 51], «я уже все пройшов ще трохи парком алеєю навмання» [149, с. 3]; 

тому йдеться тоді вже не про мандрівку, а лишається лише прогулянка: «а 

поки що ця прогулянка» [149, с. 3], яку сам суб’єкт оцінює скептично: «ти от 

біжиш собі проте життя минуле вже/ти щось колись писав що є ще 

станція козятин/але вже й станції нема – кінець життя лише» [153, с. 129].  

Отже, образ дороги в поезії київського періоду Т. Федюка 

характеризується цілою низкою особливостей і набуває рис шляху. Дорога – 

просторовий орієнтир, тоді як шлях – це форма життя суб’єкта. Розщеплений 

ліричний суб’єкт дорівнює шляху, який він долає, водночас і творячи свій 

шлях (творячи себе, пізнаючи себе). Шлях ліричного суб’єкта є лабіринтом, а 

його подолання – ініціацією.  

Якщо говоримо про шлях, то відповідно можливе й щось інше: можна 

ухилитися від долання шляху, обрати інший. Натомість у розщепленого 

ліричного суб’єкта іншого шляху бути не може, оскільки його шлях – це 

доля. 

3.1.1. Авторські варіанти емоційного проживання шляху: свобода 

та самотність 

Перейдімо до з’ясування, що ж шукає розщеплений ліричний суб’єкт і 

для чого врешті долає свій шлях. Згідно із психоаналізом, життя дитини 

протікає в райському, міфічному часі. Саме психоаналіз розробив техніку, 

що дає змогу знайти «витоки» нашої особистої історії і, що дуже важливо, 

виявити ту головну подію, яка поклала кінець блаженству дитинства. 

М. Еліаде з цього приводу, зокрема, пише: «Якщо використовувати поняття 

архаїчного менталітету, можна стверджувати, що в житті людини був «Рай» 

(для психоаналізу він розповсюджується на період до народження чи 

відлучення від грудей) та «втрата Раю», «катастрофа» (дитячі травми), і яке б 

не було відношення дорослого до цих першопочаткових подій, вони мають 



108 

 

визначальне значення для його існування» [183, с. 83]. Важливий момент у 

тому, що лише психоаналіз доходить до ідеї, згідно з якою початок історії 

«будь-якої людської істоти є раєм і блаженством…» [183, с. 83].  

Отож приймаємо до уваги ідеї З. Фрейда, що «витоки» людини 

пов’язані з «раєм» та блаженством; і що за допомогою «повернення назад» (у 

З. Фрейда це – спогади) можна знову пережити деякі події дитинства. В 

центрі міфопоетичного простору повинен бути певний сакральний символ: 

«знайти навпомацки тихий рай/притиснути – щоб не утік – ногою» [157, 

с. 26]. Іншими словами, говоримо про можливість індивідуального 

екзистенційного повернення назад до якогось сакрального місця – «Ми 

дійдемо. Там, де нема зими,/Є море, є пісок, є мир і мирт,/І хата із малим 

шматочком скла/Край сивого семітського села» [148, с. 74]. М. Еліаде такий 

процес повернення називав ініціацією, яка «в даному разі рівнозначна 

другому народженню». Тобто суб’єкт повертається до материнського лона, і 

його повернення позначується «через проникнення на священну територію, 

ідентифіковану з черевом Матері-Землі» [183, с. 85].  

За М. Мамардашвілі, таким «лоном» є невідома батьківщина: кожен 

митець має унікальне бачення світу, яке «почуте ніби не тут, не в цьому світі, 

а є відголоском, збереженим звуком невідомої батьківщини» або «patrie 

inconnue» [87, с. 72]. Таким чином, саме згадка про «втрачену батьківщину», 

яка тотожна собі, завжди незалежна від намірів самого митця, і змушує 

ліричного суб’єкта долати шлях: «Від повернень в минуле // уже не рятує 

ніщо./І від мене // минуле моє вже ніщо не рятує» [148, с. 46]. 

У нашому випадку розщеплений ліричний суб’єкт, вийшовши із земель 

свого крайнього Півдня і прийшовши на Північ (перебуваючи тут фізично – 

«я власне колись не назовсім приїхав сюди/якось не насправді…» [151, с. 15]), 

подумки повертається назад – «Переїжджаючи // з півдня на північ, // ловити 

цвіт абрикоси» [150, с. 19]; ініціюється, оскільки прагне вічного народження; 

хоче проникнути на священну територію, з якої вийшов сам, аби стало 

можливим символічне мандрування й повернення. Так, М. Еліаде висновує: 
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«Міфи та обряди ініціації підлітків, що включають regressus ad uterum  

(повернення до лона – Л.Д.) розкривають очевидність наступного факту: 

повернення до витоків підготовлює нове народження, але воно не повторює 

першого, фізичного народження» [183, с. 87]. Йдеться про відродження 

духовного порядку, метафізичний процес. Тож для того, аби досягти вищої 

форми існування, потрібно повторити символічно внутрішньоутробний 

розвиток та народження.  

Фактично М. Мамардашвілі говорить про міфотворчість, зазначаючи, 

що митці «хворі гострим відчуттям реальності, тієї, яка ні на що не схожа 

<…>; у них завжди ностальгія за чимось, чого ніколи не було, але що 

переживається як щось утрачене. Наприклад, втрачений рай» [87, с. 74]. 

Однак людина не знає раю не втраченого. І саме це поняття означає втрачену 

можливість іншого життя. Слідом за С. К’єркегором, П. Рікер також говорить 

про бажання можливого, що утримує у своєму формулюванні вказівку на 

майбутнє, яким обіцянка маркує свободу. Тож «творчою уявою можливого» 

[117, с. 495] філософ називає свободу. У даному випадку така можливість 

«іншого» є продуктивним джерелом реального життя розщепленого 

ліричного суб’єкта, його поведінки, тобто його долання шляху. Якщо ж не 

робити спроб пошуку своєї «невідомої батьківщини», то голоси її зникнуть, і 

тоді розщеплений ліричний суб’єкт опиниться перед реальністю звичайного 

сірого життя: «Не тільки ілюзій – // реалій нема» [150, с. 122]. 

Розщеплений ліричний суб’єкт створив свою terra incognito, 

розташувавши її на Півдні, наповнивши цей простір потрібними йому 

атрибутами й навіть, зрештою, назвавши – «Трансністрія» [188]. Але в такій 

спробі географічно окреслити свою землю, до якої, безперечно, він належить 

(єдиний її громадянин), ця його батьківщина  все одно лишається невідомою, 

оскільки «вона не може бути – ні та, ні ця, ні інша, й поки вона лишається ні 

тією, ні цією, ні іншою, вона буде мати продуктивне значення для нашого 

духовного життя», – стверджує М. Мамардашвілі [87, с. 77]. В усіх згадках 

про неї, описах застосовано умовний спосіб майбутнього часу: «хай би 
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підводи з мішками текли», «хай би під колесом жив чортзна-хто», «хай би 

була мельничиха собі» [151, с. 32]. Більше того, сам розщеплений ліричний 

суб’єкт врешті визнає: «…ця земля – фантом вона артикульована, але 

неоприявлена тут все – легенда дикий степ казка… тут я народився» [151, 

с. 3], хоч це усвідомлення й не звільняє його від долання шляху. Трансністрія 

до того ж накладається на образ «святої землі», слугуючи таким чином 

центром міфопоетичного простору текстів Т. Федюка. У цій точці збігається 

проблема того, що є (дійсності), і того, що мислиться (вигадки).  

Людина приречена вибирати і приймати рішення. Воля – раціональний 

регулятив, що впливає на здатність приймати рішення. Свобода пов’язана зі 

взаєминами – з іншими людьми та з собою. Завдяки доланню шляху також 

можна досягти свободи – «за яку таку свободу/з півдні півночі і сходу/ти 

зібрався до походу/як біди?/шляхом із варяг в нікуди/де нікуди вдарить в 

груди» [152, с. 8]. Тож однією з причин долання шляху для розщепленого 

ліричного суб’єкта є пошуки собі місця у світі – «все недалеко <…> і куди 

подітись собі наприклад людині» [150, с. 30]. Доки людина не робить 

вчинків, вона не знає, якою вона є. Лише у процесі долання шляху 

розщеплений ліричний суб’єкт творить, пізнає сам себе, що є наслідком 

свободи. Однак те, що він діє, не означає успіху в результаті дії. За 

П. Рікером, коли ми діємо всупереч – то «це свобода від…», а коли понад 

щось – то «це свобода для» [117, с. 496].  

Але якщо така земля («втрачена батьківщина») існує лише у свідомості 

розщепленого ліричного суб’єкта, а свідомість, за Ж.-П. Сартром, – це буття 

для себе, то відсторонившись від світу, відторгнувши його (вибравши саме 

це), розщеплений ліричний суб’єкт демонструє свободу. Події, які 

відбуваються лише в центрі сакрального міфопоетичного простору 

(Трансністрії), ні з чого не витікають, нічому не передують і ні від чого не 

залежать. А розщеплений ліричний суб’єкт зможе звільнитись від долання 

шляху саме тут, тобто лише на своєму Півдні, за його переконанням, він 

досягне свободи абсолютної, свободи й від цієї батьківщини – «Повернутись 
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в минуле. … І лишатися там, // самотинно і тоскно згорнувшись,/Наче пес чи 

гадюка, // чи дервіш і смерть – // все одно» [148, с. 46].  

Отож такий шлях до «втраченої батьківщини» є і шляхом свободи. 

Фактично можемо говорити і про простір свободи, за відсутності якого 

розщеплений ліричний суб’єкт відчуває, висловлюючись словами Г. Блюма, 

«страх перед впливом як відсутністю простору» [19, с. 66]. Йдеться про 

свободу від стороннього впливу, це свобода про яку говорить Ж.-П.Сартр: 

«Ми бажаємо свободи ради свободи в кожному окремому випадку. Але, 

прагнучи до свободи, ми знаходимо, що вона цілком залежить від свободи 

інших людей і що свобода інших залежить від нашої свободи» [121, с. 329]. 

Таким чином, свобода не має інакшої мети, крім себе самої - свободи, а якщо 

людина (ліричний суб’єкт) визнала, що «перебуваючи закинутою, сама 

встановлює цінності, вона може бажати тепер лише одного – свободи як 

основи всіх цінностей» [121, с. 329]. Звідси слідує, що дії розщепленого 

ліричного суб’єкта мають кінцевою метою пошуки абсолютної свободи як 

такої.  

Для нього свобода – це і змога вибирати, якою постулюється право на 

володіння думкою, незалежно від інших людей, тим паче, що в Трансністрії 

інших людей просто немає, він від них і не залежатиме. Натомість набути 

свободи означає тут пізнати себе й відчути себе, як доречно зауважив 

П. Рікер, «належним цьому порядку, бути в ньому, як у себе вдома» [117, 

с. 497]. Для свободи, якої прагне розщеплений ліричний суб’єкт, 

характерною є дієвість, така свобода «може», вона, згідно з Е. Кантом, 

відповідає «ідеальному бажанню розумного буття, яке в той же час володіє 

всемогутністю»
2
. І тоді, як розщеплений ліричний суб’єкт володіє лише 

ідеєю свободи, у центрі (Трансністрії) постулюється існування свободи як 

реальної причинності. В текстах автора свобода є складником поетичного 

світу й належить сакральному просторові. Так як для розщепленого 

                                                 
2
 Цитовано за виданням: Рикёр П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. – М.: «КАНОН-пресс-

Ц»; «Кучково поле», 2002. – 624с.  
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ліричного суб’єкта важливим є самому діяти (чи не діяти), тому стан, коли 

«можна жити могти/можна різдвяними смальцями губи мастити», 

«можна щоб кігті погоду/рвали…», він називає свободою – «все життя за 

свободу/покладено цю» [153, с. 13]. А оскільки початково причина долання 

шляху була незрозуміла суб’єкту, то й саме питання долати чи не долати 

(«Приреченість, що від початку була» [150, с. 142]) не поставало – «Прийми 

усе як є» [150, с. 96].  

За Т. Гоббсом, свобода людини визначається відсутністю зовнішніх 

перешкод для дії: людина наділена свободою, якщо вона діє не через страх, і 

може роботи те, що хоче. Але всі бажання розщепленого ліричного суб’єкта, 

доки він долає шлях, спрямовані на віднайдення «втраченої батьківщини», а 

самі причини долання шляху не усвідомлені – поза його волею. Він вибирати 

спочатку не може, а потім уже й не прагне: «ні повітря ані вибирати» [151, 

с. 67], «отже про вибір // не хочу уже вибирати» [150, с. 40]; оскільки не 

усвідомлює сили, що визначає його дії. Це значить, що поки він долає шлях, 

то його свобода, згідно з Е. Кантом, є категоричним імперативом: ти можеш, 

бо ти повинен.  

Тому для розщепленого ліричного суб’єкта, який визнав «у мене 

стільки свободи що страшно на себе дивитись/свобода – срібна як пух як 

смерть як череп в пісках» [151, с. 41], свобода стає важкою – «свобода 

залізний ланцюг» [149, с. 11], така свобода підкорення є певним законом.  

Отож, лише прийшовши у свій центр, розщеплений ліричний суб’єкт 

може втратити відчуття належності до батьківщини, бути без адреси, без 

місця (такого місця на карті не існує), отже, стати абсолютним мандрівником. 

Свобода стає поверненням розщепленого ліричного суб’єкта до самого себе, 

свого «Я», усвідомлення ним, що повернення має привести до 

довгоочікуваного спокою – «і така благодать/що ж ти скажеш їй, 

благодаті» [151, с. 23], а відповідно, скінчитись. Проте абсолютна свобода 

передбачає смерть: «і відчуття що свобода – не так а за душу» [147, с. 98], 

«… назад візьми собі Господи Тобою видану душу/і прости мені Боже що 
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повертаю її таку…»  [151, с. 7]. Так, Т. Кремінь зазначає, що «Федюкова 

творчість наближена до екзистенційної моделі сприйняття поетичного світу, 

внаслідок чого герой, ідучи назустріч смерті як одному з оптимальних 

способів осягнення істини, водночас – наближуючись до есхатологічного 

виміру буття, суґестуючись – внутрішньо розщеплюється, опиняючись на 

підступах до своєї останньої життєвої дороги» [65, с. 125]. А на переконання 

О. Абишка, знання смерті не дає повного уявлення про неї, важливий лише 

факт смерті, що є індивідуальним феноменом, тому лише на останній дорозі 

можливе істинне пізнання [1, с. 16-18]. 

Цікавим у цьому плані є диптих «підземні переходи». По-перше, образ 

міського метро наділено негативною конотацією, воно як стан помежів’я, 

«підземна пора» для розщепленого ліричного суб’єкта: «В метро заповзає 

осінній туман із Дніпра./І ми заповзаєм в метро, як осінній туман або тіні» 

[149, с. 15]. По друге, маємо справу з підземним царством, що асоціюється зі 

смертю, потойбіччям – «В нічних переходах підземних немає людей,/а є 

відчуття, що не страшно ніскільки на світі» [149, с. 14], яке посилюють 

образи ночі, відсутності виходу: «Що запахом кави й зачиненого 

метро/закінчиться світ // і цей протяг прикриє зіниці», «Що вихід і вхід – це 

одне і те саме, що ніч/така, із якої ніхто не виходить назовні» [149, с. 14].  

Символічним є також те, що в одному асоціативному ряду стоять вечір-

холод-стара жінка (не здатна дати життя): «це мабуть вечір // йдеш в метро // 

між груш і яблук/що продають баби старі і вже холодні» [149, с. 96]. Метро 

– це свого роду чистилище для розщепленого ліричного суб’єкта: «Тут 

важко іти. Тут гойдалося стільки облич,/що більше лише у землі» [149, 

с. 14], «І чужі голоси/про двері, які зачиняються, // чути і тільки» [149, 

с. 15], він прагне якнайшвидше подолати й вийти звідси – «Повітря хапаємо 

там, де воно іще є,/де ще залишилось, де ще не земля і не шпали» [149, с. 15], 

просить допомоги у Вищої сили, але ця допомога пов’язана зі з’явою хаосу 

природи – «О, Господи Боже, якщо ти сьогодні єси/і вчора, і завтра – // 

подай нам зеленої гілки» [149, с. 15].  
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У міфопоетичному просторі лірики київського періоду наявне 

карнавальне перевернення верху/низу. Позиція, за якою наближаючись до 

смерті/кінця людина йде до низу – «і спускатися як умирати» [153, с. 23], 

спричинила те, що Бог та його царство розташоване теж внизу: «і унизу 

майже зовсім як підсумок – сивий жебрак/що він візьме // якщо раптом 

дійдеш і попросиш?» [149, с. 18]. Тому образ неба («Господи, тихо усіх нас 

візьми/в небо своє голубе і пропаще» [147, с. 31]) накладається на образ землі 

(«в землю свою де кульбаба цвіте/де безнадійно і чорно як букви» [147, 

с. 31]). У такі миті з’являється навіть образ Дантового пекла: «Оце і все. іти 

на третій круг/Не хочеться» [148, с. 103], «Чорні черешні в долонях на 

восьмому крузі» [149, с. 39]. Зрештою, після подолання підземного царства 

пам'ять береже його образи – «і ці переходи підземні, які ти вже майже 

пройшов,/ще довго й уважно // для чогось вдивляються в спину» [149, с. 15]. 

Такий вертикальний шлях можна назвати шляхом Орфея, з тією лише 

відмінністю, що розщепленому ліричному суб’єктові не треба не оглядатись, 

аби забрати Евридіку (жінка тут границя – «найлегша для мене смерть 

кохана померти вві сні твоєму» [153, с. 124]), а потрібно не зупинятись, 

оскільки зупинка означає смерть: «треба униз і спинятись немає 

дурних/знаємо хто і які покладе тоді руки на плечі» [149, с. 18].  

Саме тому розщеплений ліричний суб’єкт так і не приходить до цього 

центру («Лише собаки санітарні/Доповзуть сюди, можливо» [148, с. 59], «- Я 

не тому, що не зміг, // не доїхав,/Я не доїхав, // бо не хотів» [148, с. 61]), він 

прагне лишатися якомога довше живим – «я ніколи не повернусь // я 

читав/щось про річку і про двічі…» [147, с. 109], «не тільки двічі у річку – 

двічі в містечко також/не увійти не ступити хоча нога зависа» [152, с. 18], 

«я ніколи уже не вернуся», «ти уже не повернешся так наче подих на 

дзеркалі ти/швидко танеш відходиш впливаєш у вічний туман за тобою» 

[149, с. 43]. Проте смерть – це теж одне з того, що неминуче повинен пройти 

розщеплений ліричний суб’єкт. Як стверджує Дж. Кемпбел, у міфологічних 

текстах останнім актом у біографії героя є його смерть або ж відхід, оскільки 
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підбивається підсумок усьому смислові його життя: «Зайве говорити, що 

герой не був би героєм, коли б хоч трохи боявся смерті; тут перша умова – 

примирення з могилою» [56, с. 336]. Проте чим далі від профанного простору 

розщеплений ліричний суб’єкт тікає, тим ближче він до кінця – «цвинтар 

ходить попідтинню двері стука навмання» [147, с. 23]. 

Тому, майже доходячи до межі, відчуваючи й усвідомлюючи близьку 

конечність життя («руку простягнеш зустрічній з косою» [149, с. 42], «…а 

звідси нікуди немає дороги <…> і не вернешся звідти» [149, с. 64], «І 

відчуття, що тебе не знайдуть –/Все, що ти маєш» [148, с. 47]), він 

повертається назад, аби знову йти в центр («між груш і яблунь і кав’ярень 

копійчаних/тобі додому йти» [149, с. 96]), наближаючись до смерті: «Мій 

південь, моє заслання й поховання» [149, с. 72]. 

Тож маємо ситуацію, у якій усе повторюється нескінченно, яка означає, 

що розщеплений ліричний суб’єкт не здобуває досвіду. М. Мамардашвілі 

називає це «ситуацією впертої сліпоти» [87, с. 14]. Якщо ж не врахувати 

досвіду, не зрозуміти, то все повторюватиметься, і він продовжує долати 

шлях. А те, що весь час відбувається, триває, називається «пекло», це 

внутрішнє покарання безкінечно йти, бігти: «рештками життя – нема 

зупину –/я біжу як битим синім склом» [147, с. 111], «бігти тікати якщо 

залишився якщо залишилися ноги» [149, с. 128], «іти ще можна а дійти/не 

можна Господи прости/ніяк така смішна робота» [152, с. 41]; «Хай буде 

вічним // вічно сам не свій/Наш хресний хід // на південь золотий» [148, с. 74].  

Розщеплений ліричний суб’єкт не може нічого, крім свого руху – «на 

краю землі й води/мої мандри назавжди» [147, с. 55], крім того, що йде. 

Таким чином, він наділений семантикою неживого, адже живе, на відміну від 

неживого, постійно може зробити інше. І лише мертве не може нічого, не 

може іншого, крім того, яким є. Аби звільнитись від шляху – треба пройти 

його і зрозуміти, бо те, що не можна подолати, не можливо й усунути: «Якщо 

ти усвідомив, то тоді у твоїй душі відкривається порожній простір для нових 

можливостей, для нових шляхів», – зазначає М. Мамардашвілі [87, с. 317].  
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Точку, де нічого не відбувається, філософ називає порожньою точкою 

«Невідомого, або Іншого» [87, с. 62]. Саме таку точку порожнечі 

спостерігаємо в центрі міфопоетичного простору, де нічого не відбувається. 

Ідеал «втраченої батьківщини» виріс із самого розщепленого ліричного 

суб’єкта. Його повернення до цієї батьківщини і є поверненням до тієї точки, 

де свобода розкриває свою здатність до власного визволення. П. Рікер 

характеризує таку точку здатністю свободи «надіятись на власне звільнення» 

[117, с. 529]. Водночас ніхто не позбавлений від необхідності самому 

проживати своє життя, від пізнання себе, тому шлях, за М. Мамардашвілі, 

називаємо шляхом «відновлення справжньої подоби відродженої людини» 

[87, с. 149]. Така людина сам на сам зі світом – «І самота, // поколота 

дощем» [148, с. 18], «В цю далеко самоту –/Ні стежини, ні пір’їни» [148, 

с. 59], «Хто б знав, як було весело мені/В безсонні ночі у самотині» [148, 

с. 53], «самоти терпкий оцет» [153, с. 8].  

Академічний тлумачний словник української мови визначає самоту як 

гостре відчуття відокремленості, ізольованості від чого-небудь, 

ототожнюючи її з самотністю [129, с. 47]. У текстах Т. Федюка, самота – це 

самотність, до якої змусили обставини, з якої немає виходу: «Доля, чи що, // у 

мене така?/Нікого. Ніде. Ні колись. Ні потім» [148, с. 49], «Нема нікого – от 

чим скінчилось моє з добою» [153, с. 133], «і анікого крім біблії миші і крім 

самоти досхочу» [152, с. 119]. Про самоту свідчить відсутність інших людей 

– «Ніхто не подасть, не продасть, // не уб’є, не провідає» [148, с. 25], «А 

віск, що зі свічки //тече на рукав –/Єдина у світі // жива істота» [148, с. 49], 

«я – дві цигарки. втрьох» [147, с. 53]; тиша – «хочеться тиші, // спокою чи 

самоти» [150, с. 152], «і нікому не доведи цієї такої тиші» [147, с. 3];  

порожній простір – «порожньо <…> ідеальна самота» [150, с. 59], «і ця 

порожнеча, що їй ані назви немає, ні спину» [149, с. 15]; темнота, відсутність 

живих істот взагалі – «ось тепер темнота важка і нікого немає всіх» [147, 

с. 3], «хтось буде якщо буде перехожим» [150, с. 10], «самота немов 

повія/все когось собі шукає/все хапає за рукав» [149, с. 19].  
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Долати шлях він приречений сам, оскільки ініціація – індивідуальне 

поняття: «Вихід // У вхід переходить а це // як не є і крути самота» [150, 

с. 4]. Однак усі простори самоти розщепленого ліричного суб’єкта, ті 

простори, де колись він страждав від самоти, хоча частіше насолоджувався, 

лишають у ньому невиправний слід. Зрештою, він визнає, що віднайти 

самоту було ціллю: «втратив всіх, неначе/для цього і прийшов по вічних 

споришах» [150, с. 95]. Інтуїція підказує розщепленому ліричному суб’єктові, 

що простір самоти для нього конститутивний.  

Самотність у текстах київського періоду – як позитивний, так і 

негативний фактор для суб’єкта. З одного боку, самотність як усамітнення, за 

М. Мовчаном, є «необхідний, невід’ємний і виховуючий початок, із якого 

народжується повноцінна особистість» [94, с. 136]. Тому розщеплений 

ліричний суб’єкт радісно зазначає, що «всі далеко-далеко я так люблю» [149, 

с. 58], що на його самотність ніхто не посягатиме – «нарешті хороша погода 

–/гості замерзнуть в снігах» [153, с. 12]. Таке розуміння самотності (через 

протиставлення її спільноті) характерне для представників екзистенціалізму. 

З другого боку, вона є  тягарем – «Самотність, що любив, – тяжка і довга/і 

найстрашніше, мабуть, що німа» [149, с. 94], як така, що через відчуття 

покинутості або глибокої ізоляції травмує. Самотність є фактом нещастя. Як 

негативний, пасивний стан для свідомості, вона руйнує особистість людини, 

стає безвихідною – «невже я самотою знову/тинятимусь туди-сюди» [152, 

с. 61]. Таку самотність М. Мовчан ідентифікує як «стан душевної 

ізольованості» [94, с. 136]. І тоді розщеплений ліричний суб’єкт просить: «не 

покинь мене – все що кинуло – не покинь/ні на мить тепер уже» [149, с. 48]. 

Однак можемо знайти в текстах і значення, якими наділяв самотність 

С. К’єркегор, а саме – замкнутого світу внутрішньої самосвідомості, що не 

розкривається ніким іншим, крім Бога. Самотність розуміється, передусім, як 

наслідок виходу суб’єкта за межі буденності – у буття генія або героя. У 

цьому значенні самотність розглядається М. Мовчаном як «перехідний стан, 

коли світ людини вже залишений, а світ Бога, метафізичне, тільки маячить 
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попереду» [94, с. 128]. Е. Кіршбаум таку самотність визначає як «оклик 

потойбічного чи сакрального, вищого» [58, c. 120]. Істинна самотність 

з’являється через попередню зустріч з такими екзистенціальними ситуаціями, 

як народження, смерть, життєві трагедії, ініціація (як долання шляху). В 

кожному випадку людина змушена переживати такі ситуації сама, ніби 

«знайомлячись» із собою – «і, зрештою, почалась така путь,/куди неохоче 

беруть по двоє» [149, с. 55]. І якщо самотності можна позбутися, то вихід із 

простору самоти не можливий: «нарешті в’їду: самота/не декларація а 

просто так./назовсім» [153, с. 38]. Отож причинами долання шляху є 

самотність, самота та свобода, яка передбачає смерть, за зізнанням самого 

суб’єкта: «Спочатку – самотність, // а потім вже – кров і свобода,/Яка 

здобувається // здуру і – для самоти./І для розуміння того, // що увесь цей 

процес/Вартує лише // у кінці невеликої крапки» [148, с. 50]. 

На ще одне значення самотності вказує М. Мовчан: «Природа 

самотності полягає в себелюбстві суб’єктивного духу, його прагненні 

зміцнити власну самість без відношення її з діяльністю об’єктивного 

світового духу» [94, с. 126], фактично називаючи її причиною самість. У 

філософському словнику знаходимо: «Самість – архетип (в аналітичній 

психології Юнга), глибинний центр й вираження психологічної цілісності 

психічного буття окремого індивіда; яка є принципом об’єднання свідомої й 

несвідомої частин психіки і одночасно забезпечує виокремлення індивіда з 

навколишнього світу» [233]. Поняття самості фігурує теж у двох аспектах:  

автохтонна самість і самість як результат зовнішньої дії [233]. У процесі 

індивідуалізації розщеплений ліричний суб’єкт врешті демонструє 

автохтонну самість – «Не самоти, а відсутності душ і людей/Прагне душа» 

[148, с. 48], «не маючи наміру жити із рідним народом укупі» [152, с. 14], «І 

тільки вмерти – Боже борони:/якщо усі там будуть, // то – навіщо?» [149, 

с. 95].  
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Таким чином, метою долання шляху є відновлення «втраченої 

батьківщини», пошуки собі місця у світі, де, на переконання ліричного 

суб’єкта, він може віднайти абсолютну свободу.  

Самотність постає в текстах київського періоду як усамітнення 

(навмисне уникання інших людей, аби зосередитись на собі/своєму шляхові); 

бездомність (певна неприкаяність розщепленого ліричного суб’єкта); 

приреченість (лише сам може подолати свій шлях); збереження самості 

(архетипна відособленість існування «Я» від інших); самота (гостре відчуття 

ізольованості, з якого немає виходу).  

3.2. Дім та антидім як варіанти локусу будинку  

Про важливість теми та образу дому в новій історії літератури писали 

Ю. Лотман, Дж. Баак, В. Рибчинський. Доцільно зауважила Анна Разувалова, 

що ідеї з дослідження проблем художнього простору Ю. Лотмана (зокрема, 

стаття про роль міфопоетичної опозиції дім-антидім для художнього світу 

М. Булгакова) «поклали початок цілій низці робіт, заснованих на схожій 

методології. Нині більшість літературознавчих статей, де зачіпається 

означена проблема, містить елементи структурного підходу [229]. Згідно з 

цією методикою, будинок розглядається як елемент художнього простору 

твору в співвіднесенні з іншими просторовими координатами. Локус будинку 

організовує внутрішній та зовнішній життєвий простір. Є підстави 

стверджувати, що без з’ясування міфопоетичної природи локусу будинку не 

можливо зрозуміти його складової ролі в просторі одного чи кількох творів. 

Будинок як просторовий об'єкт, з одного боку, втілює норми життя народу, 

що історично сформувались, а з другого, його символічний зміст, як 

підкреслила О. Скубач, «стосується метафізики життєвого простору» [127, 

с. 13]. 

Мотив пошуку та віднайдення свого дому наявний уже в найдавніших 

літературних текстах. Так, в «Одіссеї» Гомера описано одну з найперших 

історій повернення на Батьківщину. Примітним є те, що після мандрів, 

повернувшись на Ітаку, Одіссей повинен засвідчити свою справжність 
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Пенелопі, долаючи ряд випробувань, які, своєю чергою, зводяться до знання 

деталей про свій будинок. Пошук дому як пошук своєї землі також 

зображено в «Енеїді» Вергілія, де Еней знаходить землю для дому не лише 

собі, а й своєму народові.  

За твердженням Г. Гачова, будинок – це «національний Космос у 

мініатюрі, людина створює його, як Бог, за своїм образом та подобою» [27, 

с. 45]. За Д. Желевою-Мартинс, структура будинку в кожній окремій культурі 

відбиває уявлення про організацію світу [47, с. 83].  

Місце, яке будинок займав у просторі, навіть визначало уявлення 

людини про світ, оскільки будинок ідентифікував межі між простором 

внутрішнім (своїм, зрозумілим, звичним) та зовнішнім, чия дійсність була 

чужа обжитому домашньому світові. Звідси поріг знаменувався межею між 

двома типами просторів. Ось чому, визначивши роль локусу будинку та його 

місце в міфопоетичному просторі, можна говорити про «внутрішню 

організацію» певної культурної моделі та її «аксіологічну ієрархію», названу 

так Ю. Лотманом [84, с. 390].  

Будинок передбачає сім’ю. Домашність виникла в соціальному, 

культурному та візуально-мистецькому контексті й мала б мислитись як 

набір емоцій, що стосуються сім'ї, близькості й відданості будинку, оскільки 

останній втілює – а не лише приховує – ці почуття. Відразу ж зазначимо, що 

в дисертації розрізняються поняття «будинок» і «дім», оскільки будинок, 

житло – це не завжди дім. Так, домом для кочових народів є дорога, але з 

точки зору осілих жителів, кочовики – безхатченки.  

Звісно, феномен будинку має величезний діапазон значимостей. 

Американський дослідник Джуст Ван Бак у праці «Будинок у російській 

літературі» визначив його як форму, образ та поняття штучного культурного 

простору, й виділив низку варіантів будинку. Зазначимо лише окремі, 

видозмінивши до нашого контексту:  

• будинок-утроба та будинок-печера (можуть бути психологічно 

амбівалентні);  



121 

 

• антибудинок, псевдобудинок (варіанти будинку-пекла: закритий 

будинок, божевільня, підземний будинок, будинок без любові, будинок 

смерті);  

• будинок дитинства (батьківський дім);  

• будинок майбутнього (часто утопічний будинок). 

Також варто зазначити, що будинок-печера та підземний будинок 

семантично зближені в ліриці київського періоду. Як підкреслює 

Н. Резніченко, традиційно «перебування в печері або підземеллі є 

випробуванням – доланням іншого ворожого світу, своєрідною формою 

смерті та народженням заново» [116, с. 547]. Розщеплений ліричний суб’єкт 

входить до цього світу без страху – «І у скелях солоні печери/все іще хочуть 

сховати чи поговорити» [150, с. 53]. 

У зв’язку з різними видами будинку маємо в літературі й різні сюжетні 

мотиви: персонаж може з’явитись у художньому світі народившись, 

одружившись чи переїхавши, може побудувати/купити новий будинок, 

знайти його як у матеріальному, так і духовному сенсі (як, наприклад, Еней). 

Зрештою, порушення рівноваги може відбутись і тоді, коли персонаж 

залишає свій будинок (вихідна ситуація: повноліття; суб’єкта виганяють чи 

він тікає, фактично стаючи бездомним), вирушає в дорогу і знаходить новий 

дім. Це включає в себе повернення втрачених осіб (блудного сина, Одіссея). 

Оскільки будинок для давньої людини був певним малим всесвітом, то 

А. Разувалова цілком правомірно визначає «ситуації перебування в будинку, 

відходу з нього і повернення як буттєві, тобто такі, що розкривають спосіб 

буття людини у світі – осілий (статичний) або мандрівний» [229]. Така 

«типологія» буттєвих ситуацій актуальна й для культури нового часу.  

Будинок своєю функцією локалізує життя персонажа. Образ будинку як 

певний соціальний інститут із його абстрактними й символічними 

конотаціями також символізує рутинне життя. Як антропологічний і 

культурний образ, будинок є комплексом просторових і ціннісних понять та 

уявлень про світ, який також дарує сенс у світі. Джуст Ван Бак інтерпретує 
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локус будинку в контексті міфу й визначає його властивості, зазначаючи, що 

численні літературні твори показують, настільки будинки, й особливо окремі 

«привілейовані» їхні частини, такі як пороги, двері, вікна та вітальні, 

нерозривно пов'язані з проявом динамічних мотивів на рівні сюжету.  

За М. Бахтіним, це можна назвати їхньою хронотопною функцією, або, 

за іншою термінологією, артикуляцією, з’єднанням конфліктних просторів. 

Саме ці з’єднання є носіями психопоетичних якостей будинку. Це дає 

підстави Г. Башляру стверджувати, що люди не просто живуть у будинку, де 

день у день розгортається їхня історія та біографія. Завдяки мрії різні 

«будинки нашого життя стають взаємопроникними і зберігають скарби 

колишніх днів» [16, с. 28].   

Г. Башляр наголошує, що світ у цілому відбивається в образі будинку: 

світ і будинок у просторі не лише сусідять, вони в уяві взаємодіють, 

обмінюючись імпульсами, й викликають мрії протилежного спрямування. 

Враховуючи антропологічне, культурне й психологічне значення, образ 

будинку можна назвати протообразом, архетипом. У давніх текстах будинок 

є символом стабільності, праведності й законності. Загальна модель – 

комбінація двох символічних його аспектів: космологічна аналогія між 

творенням у цілому та образом будинку як патріархальною, ієрархічною 

моделлю людських стосунків, відрефлексованих в образі «батьківська хата», 

– найбільш стійка. Такого будинку в ліриці київського періоду не 

зустрічаємо, лише в «Хузі» є незначний натяк на батьківську хату, але це 

було так давно, що образ містить семантику холоду: «мертвий батько 

відкидає від хати сніг», «мама гукає обідати там тарілки –/квітками 

червоними – роздані і розбиті» [153, с. 16], «може в дитинстві такі морози 

були/може і у дитинстві їх не було таких» [153, с. 104].  

Концепція будинку символічно тягне за собою появу свідомості, світла 

та порядку, й тому може бути типологічно пов'язаною зі створенням міфу. В 

енциклопедичному словнику читаємо, що у слов’янській міфологічній 
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традиції «зведення будинку є вираженням нутра людини, небаченого устрою 

її душі, проекцією сокровенного мікрокосмосу» [128, с. 38]. 

Найчастіше локус будинку в літературі представлений через набір 

мотивів життєвого циклу головного героя, традиційних ритуалів: 

народження, весілля, смерть та похорон. Сам будинок може бути  

персоніфікованим, розглядатися як колиска, забезпечувати емоційну та 

моральну основу для життя людини, яка там мешкає. Важливим елементом в 

образі будинку є його становлення. В українській культурі будинок/хата 

базується не на патріархальній моделі з господарем як її ядром, а скоріше – 

матріархально-патріархальній, із домінуванням у різні етапи першої чи 

другої моделі. Хата здавна була центром світу, простором, де проходить 

інтимне, приватне життя, а ще вона об'єднувала членів вузького соціального 

кола.  

Буття у світі передбачає відносини між людиною та світом, і цей 

зв'язок також лежить в основі психологічного, соціального й культурного 

розділення світу. Будинок, разом з іншими артикуляціями культурно 

значущих просторів, таких, як стіни, стежки й дороги, садки, становить те, 

що можна назвати «територією будинку», або «домом». Дім – це локус, у 

якому людина заспокоюється й намагається досягти гармонії між природою і 

собою, що означає відсутність будь-яких нерозв'язаних конфліктів між 

культурою та природою. Так, домом для розщепленого ліричного суб’єкта 

стає територія його батьківщини, що йде через асоціацію від хати: «хата 

вечір соняшник сто грам –/це моя вітчизна» [153, с. 60].  

Досліджуючи значення частин будинку, особливо підлоги, Дж. Ван 

Баак пише: «Будь-яке обговорення культурної значущості будинку повинне 

мати справу з образом підлоги. Це, зокрема, означає протиставлення 

жіночого та чоловічого факторів у зв'язку з тематикою внутрішнього 

простору» [185, с. 44]. Таким чином, «підлога неметена» [151, с. 51] може 

означати невизначеність, нез’ясованість у стосунках розщепленого ліричного 

суб’єкта з жінкою – «жук-світляк/світився у гнилій/підлозі // і не міг 
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ніяк/погаснути/а тій/яку любив я говорив/її чужі слова» [152, с. 98]. Через 

ряд причин внутрішній простір завжди був пов'язаний із жіночим у людській 

природі. Хоч навіть саме будівництво зазвичай вважається типово чоловічим 

заняттям, внутрішньо саме життя, його зміст та цінності, не мислимі без 

жіночого образу.  

Аналізуючи розвиток культурної цінності «домашнього» в Західній 

Європі, В. Рибчинський стверджує, що «якщо домашність була, як 

запропонував Джон Лукач, одним із головних досягнень буржуазного 

століття, то це було насамперед жіноче досягнення» [208, с. 75]. Щодо 

слов’янської міфологічної традиції, можна назвати фольклорний образ Баби 

Яги, жінки-будинку. Дж. Баак принагідно зауважує, що образ слов'янської 

відьми, яка живе в дерев’яній хатинці, включає в себе визначення будинку й 

жінки, і є психологічно неоднозначним: нестійкий та ненадійний будинок у 

лісі, що втілює архетипні небезпеки, нерозривно пов'язаний із небезпечною 

жінкою, відьмою. «Жінка-будинок» локалізується в темному лісі, через який 

пролягає дорога в інший світ, і куди приходить розщеплений ліричний 

суб’єкт (ініціація). Суб’єкт ототожнюється з Івасиком Телесиком, який 

перетинає річку-межу – «Івасик-Телесик до бережка не приплив./Човник із 

чорного саксаулу втонув одразу./Баба-яга, нагостривши зуби // об декілька 

слив/І поколінь, // причитає: «приплинь!»,/Зараза.» [149, с. 102]. Отож 

будинок (хатинка) та жінка (Яга) є межею між двома світами, через яку треба 

пройти персонажу. Жінка фактично є охоронцем кордону. Тому, як і будь-

який архетипний образ, жінка-відьма може повернути будинок хорошим 

боком до народного героя й винагородити його за хоробру поведінку. До 

того ж, в українських казках Яга зазвичай допомагає героєві, Т. Друзь 

стверджує, що цей образ «позиціонується мірилом готовності ініціанта до 

нового етапу існування» [39, с. 174].  

Водночас Баба Яга не знає шлюбного життя, але має ознаки 

материнства. В. Пропп називає її матір’ю лісового світу: «Гіпертрофія 

материнських органів не відповідає ніяким шлюбним функціям. Може, й 
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тому вона завжди стара» [110, с. 168]. Таким чином, тіло жінки та будинок – 

найінтимніші в повсякденному середовищі й часто є аналогами одне для 

одного: «Про будинок іноді говорять як про жінку: його закруглена задня 

частина – голова жінки, головний вхід – жіноча піхва, а порожнинний 

інтер'єр – її утроба», – стверджує американський дослідник літератури 

К. Джанет [195, с.  233]. Традиційно жінка, залишаючи батьківський будинок, 

приходила й оселялась у чоловіковому (переважно це пов’язано зі шлюбом). 

Такий внутрішній простір для жінки може стати й антидомом чи будинком 

нещасливого шлюбу, де порожнеча житла стає метафоричною аналогією 

безпліддя жінки, а також її емоційного спустошення [185, с. 363]. 

Важливим структурним та змістовним елементом міфопоетичного 

простору в ліриці Т. Федюка є дім. Як уже зазначалося, найбільш 

фундаментальною, архаїчною формою сюжету є «дорога». З антропологічної, 

типологічної точки зору цей тип сюжету постає в перспективі двох основних 

способів відчуття простору, який тепер можна більш адекватно виразити як 

дві моделі існування у світі: кочівника та осілого жителя. В нашому випадку 

маємо ліричного суб’єкта (мешканець міської квартири) та його двійника 

(мандрівник). З точки зору внутрішнього міфу можна справді сказати, що 

«бездомний мандрівник» є конденсованим проявом давньої фабули: герой – 

дорога – дім.  

Таким чином, два типи суб’єкта перебувають в опозиції: кочівник-

мандрівник (що йде від динаміки мисливця), який репрезентує лінійне 

сприйняття простору, та осілий мешканець (житель), що ієрархізує свій 

простір. Тож бачимо дві різні моделі світосприйняття: модель стабільного 

порядку зі своїм центром (будинком), до якого належить і з яким ідентифікує 

себе ліричний суб’єкт, та модель, де такий центр відсутній (загублений або 

втрачений), і де суб’єкту не вистачає такої просторово-ціннісної орієнтації, 

він прагне віднайти таке місце (дорога).  

Сам мотив повернення додому, віднайдення дому має принципове 

значення [143]. У більшості літературних творів будинок – локус, певна 
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точка відліку подій у міфопоетичному просторі. Хоча маємо й ситуації, коли 

такий будинок відсутній у картині світу або перебуває поза увагою автора 

(наприклад, у текстах, які репрезентують кочовий світогляд).  

З точки зору структурування оповіді, вихідною ситуацією є порушення 

рівноваги й гармонії в результаті конфлікту, який призведе до більш пізньої 

ситуації – суб’єкт буде змушений покинути свій будинок, втратити його, 

повернути собі будинок або придбати новий. У деяких жанрах варіант цього 

типового сюжетного ланцюжка розробляється в долях бездомних героїв. 

Бачимо, що конкретний локус внутрішнього простору може сприйматися як 

позитивне й цінне, пов'язане з затишком і теплом, захистом, притулком та 

ідентичністю, або як негативне та гнітюче, пов'язане з полоном, холодом, 

стресом, відсутністю турботи. Відповідно до контексту й сюжету, домашній 

затишок будинку може бути втрачений чи змінений на свою протилежність: 

будинок може стати псевдобудинком, або антибудинком. Але, за 

Ю. Лотманом, «ознаки, що відділяють антидім від дому, не можна звести 

лише до недоглянутості, занедбаності та бездомності» [85, с 318]. 

У ліриці київського періоду великомасштабний світ у його просторості 

та повноті контрастує з квартирою розщепленого ліричного суб’єкта й 

загрожує його творчій свободі. У міфопоетичному просторі вихід, вибуття з 

дому означає зазвичай початок ініціації героя. Розщеплений ліричний суб’єкт 

поезії Т. Федюка виходить не з конкретної хати, читач зустрічає його вже в 

дорозі й лише зі спогадів довідується, що той вийшов із земель Трансністрії, 

фактично він живе в дорозі й дорогою.  

Загалом у ліриці Т. Федюка поняття дому як хати/будинку досить 

розмите. Адже на цій землі хвостом убитого вовка «замітати чорну хату» 

[151, с. 6], а сторонні люди до його будинку точно не дістануться: «Ніхто не 

подзвонить /Ні в двері, ні в скло телефона,/Ні в шибку, ні в раму» [148, с. 24], 

«це коли ударить в двері/хто завгодно: жменя диму/ вій твій гріх кривава 

мері/ але точно не людина» [151, с. 6], він їх не впустить – «вже нікому ці 

двері крім себе і не одчиню» [149, с. 47]. Його квартира – це закритий локус, 
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куди входу немає, там живе він – бо «це коли немає взятись/нащо де кому і 

звідки…» – а також Бог, «…вірші і примітки» [151, с. 6]. Замкнутий простір 

породжує глибину, він доступний лише обраним. 

Розщеплений ліричний суб’єкт у землях Трансністрії прирівнюється до 

циганських пальців, які «…ночують в потертій гітарній деці» [151, с. 11], 

тобто не під дахом будинку. Локус дому набуває різних модифікацій у 

процесі долання шляху, але всі вони більш нагадують антидім, лісовий дім. 

Так, ліричний суб’єкт зустрічає «сторожі стривожену зграю» [151, с. 13], 

«хатинку у лісі відьма//варить у горщику карти» [151, с. 17] «в лісі в лісничці 

вікно золоте» [151, с. 51], «сірий саман» [151, с. 32], «хатка зліплена із 

тіста» [147, с. 57], «готелю якогось де близько до Бога» [151, с. 73] і 

виходить із земель Трансністрії. Всі ці варіанти будинку не лякають його, 

навпаки, вони йому близькі, тому і «…клубки кураю, наче шатра» [150, 

с. 54], «курінь із теплої трави/серед камінь» [147, с. 108], «далі – тихий 

маєток» [147, с. 38], і бачити хочеться «земляночку, краще схрон» [150, 

с. 134].  

Таким чином, розщеплений ліричний суб’єкт не може зустріти по 

дорозі дому в повному сенсі цього слова. Він приходить до нового типу 

помешкання – квартири, властивості якої й розглянемо далі.  

3.2.1. Особливості квартири-антидому (оселя)  

Центром І типу міфопоетичного простору, про який ішлося в ІІ розділі 

дисертації, стає міська квартира: «…в тоскній квартирі у києві 

на/лівобережній де осінь сумна/й довга як шия жирафа» [151, с. 32]. Міський 

будинок, як і місто, розташований біля води – «Котиться мертва хата // 

там, де котилась вода» [150, с. 130], чим маркується його пограничність та 

що вказує на тимчасовість оселення. 

Оскільки міський профанний простір чужий розщепленому ліричному 

суб’єкту, тому він подумки на далекій землі Трансністрії зліпить житло: 

«хатинку над лиманом» і намагається обжити її – «на тонких шнурах 

насушимо тарані», «натовчемо вин з усього що на лозах» [151, с. 18]. Коли 
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місто починає набувати пекельних рис, воно розпечене сонцем, тоді ліричний 

суб’єкт хоче зникнути з нього: «спека у місті жахлива отже напевне 

пора/з’їжджати з асфальту з базару з дивану з бубнових дам» [153, с. 116].  

Сама ж міська квартира – більш неоднозначний, навіть негативний 

локус, і є основою теми бездомності як результату втрати будинку: «у 

квартирі, яку я купив для ще більшої порожнечі», «де ні пошти, ні музики», 

«ключ залізний ковзне по мені – /і лежить на підлозі без сліду» [151, с. 48]. 

Те, що квартира символізує не місце життя, а дещо прямо протилежне, 

розкривається зі стійкого семантичного зв’язку цього локусу зі смертю, 

самотою, розлукою: «а у вечері – в різних квартирах/а ще краще – у різних 

містах» [151, с. 67], «двері скрипнули значить хтось пішов назавжди» [149, 

с. 76]. Розщеплений ліричний суб'єкт називає її раєм, але всі означники 

свідчать, що квартира – це пекло: «стук-стук // а хто у цьому раю/живе // бо 

наших тут нема/у чорні двері зазираю –/смола безмежна і німа», «стук-стук 

// а хто у цьому пеклі/де квітнуть різні дерева/жінки як змії з раю втеклі» 

[152, с. 60].  

Розщеплений ліричний суб’єкт не полишає меж цієї квартири, навідати 

можуть лише його, однак зайти до помешкання мають змогу тільки жінки чи 

міфологічні істоти, наприклад, Дід Мороз – «Дід Мороз що переплутав 

квартири/я йому відчинив…» [151, с. 70]. Жінку суб'єкт не приводить, а вона 

приходить сама: «як зуміла – увійшла» [151, с. 88], «ти прийдеш у всю мою 

страшну розруху/де телевізор з бангладеш» [151, с. 79]. Попри усвідомлення 

того, що інших варто впустити до локусу квартири, розщеплений ліричний 

суб’єкт цього не робить: «треба було б пустити/в хату» [152, с. 15].  

Місто в міфопоетичному просторі лірики київського періоду (і його 

будинки) позбавлене теплоти й відчуття центру, або «осередку» – 

«Загубитись в нелюдській людській толоці./Вокзал. Перон. Гудрон./Містечко 

«Ки»» [148, с. 104]. Загроза неминучої втрати індивідуальності та 

ідентичності реалізована через архітектуру житлового будівництва у великих 

містах – «не треба ображатись… // в цих домах/мені я вже казав немає 
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дому» [152, с. 83], оскільки міщани живуть у коробках, які не мають підвалів, 

свого «коріння» – «Боже правий, // прибери/Цих людей…/Ці будинки, ці 

квартири» [150, с. 139]. Звідси населення міста не індивідуальності, а натовп: 

«натовп плете свої ноги тягучі/мочить у бруд і болото своє», через що 

розщеплений ліричний суб’єкт не хоче лишатися в місті: «бруд і нудота і 

жити не хочу/тут і тепер і не завтра а вже» [153, с. 40].  

Локус  будинку наділений негативною семантикою міських соціальних 

низів – «тільки й того що тінейджери бавляться пивом/біля під’їзду» [149, 

с. 106]. Поряд із цим варто відзначити й те, що у містах будинкам чужий 

космізм, через втрату свого зв'язку із природою. Таким чином, для 

внутрішнього життя тут немає місця.  

Тож локус міської квартири набуває рис божевільні – «…В міській 

божевільні // нічною палатою» [148, с. 25], де «Ложка підкована./Старий 

телевізор // за гратами грає…» [148, с. 25]; лісового дому – «Не- // наче 

мокра синиця, вікно./Вороном – двері…» [148, с. 47]; притулку тварин – «над 

мою нору торішню» [150, с. 116]. Таким чином, захоплення цим 

психопоетичним комплексом маркує міські умови як такі, що схильні 

генерувати недомашні обставини та ізольованих, бездомних персонажів. 

Дослідження теми дому зазвичай пов’язане з зіставленням двох локусів 

міфопоетичного простору, таких як дім-антидім. Локус антидому означується 

як чужий тип простору, потрапляння в який рівносильне смерті.  

У текстах Т. Федюка локус антидому формується з різних споруд: 

квартира, лісова хатина, занедбана хата (а якщо вона нежила, то відповідно 

на ній семантика нещастя). Але повноцінним антидомом  квартиру роблять 

такі характеристики, виділені І. Профатило, як «місце розташування (далеко 

від людей), великий розмір, огородженість, наявність багатьох приміщень, 

відвідини його лише чоловіками та ін.» [112, с. 57]. Так, квартира маркована 

наступними рисами антидому: розташована в будинку біля озера й річки 

(річка – межа між своїм та чужим світом, а Дніпро ще й ділить місто на 

правий і лівий берег) – «Котиться мертва хата // там, де котилась вода» 
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[150, с. 130], у квартиру не заходить ніхто, крім розщепленого ліричного 

суб’єкта та вигаданих істот (жінка – має окремий статус) – «Ні піших, ні 

комонних, ні охочих/нема до мене. // Тільки, може, ти» [150, с. 69]; сам 

ліричний суб’єкт тут теж буває не часто – «… пора вертатись лівий 

берег/ламати гілку паркової зони/ламати власний ключ у власних дверях» 

[150, с. 11], «і у хаті буде з губами синіми чистота/а мене не буде» [149, 

с. 6], інколи ночує (тобто квартиру важко назвати жилою); у ній є багато 

порожнечі – «порожні твої квартири/де протяг як злодій блука» [150, 

с. 101], «і будуть довго в оселі сивій шукати тіла:/немає тіла душі немає» 

[147, с. 13].  

Антидім розташований у лісі, В. Пропп зауважує, що він «часто має 

вигляд тварини. Особливо часто мають тваринний вигляд двері» [110, с. 156]. 

Ось чому цей простір витісняє жінку, що тут часом з’являється й то для 

сексуального зв’язку, часто в дощ, який, за слов’янською міфологією, є 

статевим зв’язком землі та неба – «підемо в дощ і радіти будемо холодній 

зливі» [147, с. 72], «Ми, злиті у одне, // зливались із дощем» [150, с. 120], «і 

дощ наче миші які розбігаються по соломі» [150, с. 62], «Дощ на садибу 

кляту птицями випада» [150, с. 130], «Ми жили в Києві тоді./Дощі стояли у 

воді» [150, с. 8].  

Спроби позбутися антидому, оселі поодинокі. Так, ліричний суб’єкт 

тільки раз пропонує жінці створити дім: «Викотимо білу хатку/Ми на гору 

крем’яную/Заживемо» [150, с. 117]. І лише у збірці «Хуга» бачимо розуміння 

того, що треба міняти не лише будинок, а й сам міфопоетичний простір, тому 

ліричний суб’єкт говорить про можливість покинути міську місцевість: 

«кинемо все на світі купимо в кіпрі хату», більше того, змогу вибрати має і 

жінка: «попросиш купити не там де турки а там де греки/і ми візьмемо там 

де греки хоч це й дорожче» [153, с. 31]. 

Фактично антидім, оселя стає ще однією гранню ініціації розщепленого 

ліричного суб’єкта, це його тимчасове перебування в міському просторі [42]. 

У ліриці київського періоду помітна інверсія традиційних цінностей, яка 
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відбувається через просторову та аксіологічну опозицію інтер'єр-екстер'єр. 

Дж. Баак наголошує, що інтер'єр традиційно відображає те, що «закрите, 

відоме, надійне й позитивне, а екстер'єр – відкрите, зовнішнє, невизначене, 

потенційно небезпечне й, отже, неоднозначне» [185, с. 344]. Але для 

розщепленого ліричного суб’єкта внутрішня сфера будинку як чогось 

закритого позначає минуле, застій, неспокій, темряву і смерть – «перебирає 

холодні цеглини як чотки твоя халабуда/вона вже впала але сказати про це 

не вміє» [149, с. 80], тоді як зовнішня, сфера безжальної природи, оцінюється 

позитивно, оскільки він мандрівник, якому близька життєва стихійна сила, 

рух, відкритий простір – «в пустелі жити де людей нема/де зрештою пісок» 

[149, с. 31], «пожити у полі побути латинським поетом/на волі побути де 

простір залито волами» [153, с. 83], «мій дім – у забуттях снігах 

димах/томах» [152, с. 83].  

Доречно згадати скіфів, яких не можна назвати бездомними через 

відсутність житла, оскільки вони самі добровільно вибрали кочовий спосіб 

життя, будинок як такий їм не потрібний (на відміну від бездомних). У цьому 

відношення Дж. Баак звертає увагу, що «скіфи відрізняються від козаків 

Гоголя, які боялись внутрішнього інтер'єру будинку з його жіночою 

семантикою як загрози своїй мужності» [185, с. 341].   

За згаданими маркерами інтер’єру (вікно, стіл, стіни, підлога, двері, 

ворота, сходи) маємо уявлення про антидім, оселю взагалі. Ці образи 

Л. Кіхней та М. Галаєва називають «медіаторами, що з'єднують мікро- і 

макрокосм буття (людину й зовнішній світ), або ж навпаки – у ролі 

розмежувальних (таких, що відчужують) маркерів, які позначають межу між 

своїм і чужим» [223]. Загалом інтер’єру приділено небагато уваги, що 

пояснюється тією обставиною, що надмірна живописність оселі може 

маскувати її суть. Про це ж говорить і О. Лосєв: «Декоративність є чимось 

вторинним, що й покликана обслуговувати вихідну первинність, а не бути 

центром художньої уваги». Тому декоративність є лише «окремий фон і 

неважлива деталізація вихідного конструктивного образу» [82, с. 410].  
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Отож найбільш часто згадується вікно: «вікно прилипло до стіни –

/Вікно дивилось» [150, с. 9], «сніг за вікном немов комиш» [151, с. 25], «в 

шибці – скуйовджений дід» [151, с. 34], «із вікон в які зазирали/тепер визирає 

вазон» [147, с. 5], але воно не завжди є джерелом світла, натомість вікна 

зруйновано: «вікна розбиті теж» [149, с. 6], «а ти все тицявся сивим 

обличчям у вікна побиті» [147, с. 95], «трохи старої хати/трохи віконного 

скла» [152, с. 16]. Зокрема, вікно пов’язане з навколишнім світом, слугує 

засобом зв'язку з ним. Темне чи брудне або зашторене вікно пов’язане зі 

старим, занедбаним, загрозою життю – «коли чорне вікно нахилиться наді 

мною» [150, с. 153], таким, що не пропускає світла – «Біла фіранка // на 

білому зранку // вікні» [150, с. 151]. Такі вікна ніби приховують щось 

заборонене, заборонену любов («а просто фіранку закрий/і хай там – за нею 

– говорять» [151, с. 97]). Тож зачинене вікно робить простір закритим, 

відмежовує від іншого світу – «між важких віконних грат» [147, с. 70]. Те, 

що ці вікна належать лісовому дому, підтверджують такі рядки – «Коли вікна 

далекі // в далеких деревах токують» [150, с. 23], «межи віконних рам дерев 

нічних межи» [147, с. 51].  

Світ за вікнами (та люди в ньому) лякає розщепленого ліричного 

суб’єкта, але він реальний, де панують стихії сонця, землі, повітря. А міф, як 

уже зазначено, вимагає з’єднання з природою, тому міфологема любові 

поєднується з весною – «за вікнами буде весна» [151, с. 97], «це зараз 

торкнуться губи/в кінці на початку весни» [147, с. 102]. Натомість інколи 

хату освітлює сонце, міфологема якого позначає джерело життя. Однак в 

антидомі сонце набуває рис пекельного, палючого – «тут сонце спочатку 

спалить а потім уже освітить» [151, с. 11]. Ще одна характеристика – 

мотив сп’яніння в антидомі: «ми візьмемо трохи вина» [151, с. 97], «як ти 

виливала на килим коньяк!/і як перстені за коньяком вислизали» [149, с. 53], 

«склянка вина // замість склянки води» [149, с. 46], «вина тонкі налиті» [147, 

с. 108], «кагор солодке вино» [153, с. 135], «вино агдам з-під поли тече куди 
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хоче» [147, с. 41], у якому перебуває розщеплений ліричний суб’єкт із 

жінкою.  

Алкоголь, своєю чергою, несе конотацію вогню, на переконання 

С. Телегіна, спиртне допомагає проникнути в іншу міфологічну реальність: 

«Алкоголь приносить людині спочатку забуття, а потім і смерть, тобто 

допомагає злитися з міфологічною реальністю спочатку тимчасово, а потім і 

навічно» [135, с. 159]. Таким чином, спиртне впливає на суб’єкта та жінку – 

«і ти будеш трохи дурна/і я буду дурнем набитим» [151, с. 97]. Звідси 

раціональне в антидомі поступається хаосу, що дає можливість ослабити 

волю і чого не можуть робити персонажі в локусі дому.  

Квартира не лише локус конфліктного міфопоетичного простору у 

звичайному сенсі, а й носій складної символіки антидому, який функціонує в 

текстах як герой: у неї є своя історія життя, своє начиння. Так, ми 

зустрічаємо тут стіл («розкладений стіл опівночі» [150, с.101], «…тоді уже 

стіни,/ тоді, починаючи з вікон, хололи столи» [151, с. 40], «на столі 

столовий виноград/персики фазан здається мертвий/дві ставриди бринза» 

[147, с. 99], «яблуко пропалить стіл» [150, с.138]), який також відображає 

стан душі розщепленого ліричного суб’єкта – «стіл холодний» [150, с. 139], 

«стіл перекинутий» [151, с. 40], теж маркований рисами лісового дому: він 

дерев’яний, на ньому то сич, то дим – «на стіл письмовий // ляже сич» [150, 

с. 26], «Виноград/на вишневому столі/або над» [149, с. 82], «Дим з долоні // 

стелиться на стіл» [150, с. 140].  

Стіл, за словами А. Топоркова, особливо шанований у слов'янському 

житлі, його уподібнювали церковному престолу. Розщеплений ліричний 

суб’єкт та жінка в кульмінаційний момент опиняються біля столу – «під 

столиком вбогим торкнемось раптом // удвох ногами» [147, с. 72], «наш 

столик у кав’ярні щастя є/за столиком сусіднім голуб п’є/сухе мартіні 

столиком розлите», тому «тут жити треба довго і завжди», «тут 

вічність» [153, с. 82]. Прикметно, що розлука жінки та розщепленого 

ліричного суб’єкта теж відбувається біля столу, який тепер наділений 
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негативною семантикою: «чи махала чи зникала за важким як смерть 

столом» [153, с. 6].  

Досить часто згадуються двері, як правило, відчинені («будуть 

відчинені двері» [149, с. 6], «мої двері відчинені щоб хоч би їх не ламали» 

[149, с. 8]) й символізують смерть через образи ночі та холоду: «Телеграми 

нічні // будуть двері холодні шукати» [150, с. 25], старості – «коли ти двері 

відмикаєш/старим загубленим ключем», «побиті двері» [147, с. 41], чужості 

– «в дверях розхитаних – теплий ключ/чужинство хати» [149, с. 53], «двері 

стукали» [151, с. 45], «скрип дверей» [151, с. 100], «двері собі здригнуться 

ліфт захрипить в стіні» [149, с. 127], «я ці двері совкові – з бетону і скла – 

зачиню» [149, с. 124], «як люди – двері з порожніх хат» [153, с. 135].  

Прикметно, що образ дверей завжди подано через такі епітети, як 

важкий, побитий, скрипучий та ін. Хата постає живою істотою через двері – 

«… наші хати/нам відчинять двері» [147, с. 26], «в парадних двері печально 

грають свої квартети» [149, с. 80], «двері вихідні важкі/з дуба скрипу і 

металу» [153, с. 140]. Вони так само, як інші частини будинку, марковані 

лісовим домом: «з дверей стікає роса» [153, с. 115], «Розгорнеш двері, // як 

важку траву./А стіл – дубовий» [148, с. 18]. Двері разом із порогом є межею, 

через них відбувається перехід із внутрішнього світу в зовнішній. Двері у 

квартирі розщепленого ліричного суб’єкта не пропускають сторонніх, як у 

казці, щоб перейти в інший простір, герой має розгадати якісь загадки, 

виконати завдання, так і суб’єкт, чекаючи на стороннього, приготував сіль: «і 

сіль для останнього звіра/затисла рука/він прийде поріг розгадає» [150, 

с. 101].  

Стіни є кістяком будинку, проте вони відкриті (через що не можуть 

слугувати захистом), холодні: «Стіни відкриті, як двері» [150, с. 80], «Друзів 

картини вмерзли у стіни» [150, с. 145], «і тіні на стінах» [149, с. 64], але 

оскільки домашньою для розщепленого ліричного суб’єкта є природна 

місцевість, тому він описує квартиру так: «три стіни на скелі четверта 

стеля чи скрип дверей» [149, с. 27]. 
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Також згадуються кутки кімнати, а «кутки будь-якого приміщення 

володіють сакральністю, покликані відокремлювати "своє" (замкнутий 

простір) від "чужого" (відкритого, що не освоєний людиною). Зазвичай в 

одному з кутків житла перебували ікони та стояв стіл», – зазначає 

І. Профатило [112, с. 62]. Міфолог С. Телегін вказував, що «кут у 

психологічному сенсі – підсвідомість людини» [135, с. 5]. Підсвідомість 

розщепленого ліричного суб’єкта – заплутана, на що вказують такі рядки – 

«А душа // закотилась в куток, як копійка» [148, с. 97], «старим павутинням 

душа/висить у кутку над ліжком і протяг її гойдає ледь-ледь…» [152, с. 85], 

«і в куточку глюки» [152, с. 5]. Як бачимо, у кутку місце душі. Проте тут 

також наявна вказівка на світове дерево, від якого зостався лише запах: «Ще 

пахне // в кутку при вікні/Ялинка, якої нема» [148, с. 85]. Так, за Г. Башляром, 

будь-який куток – це «зародок будинку» [16, с. 124] і відповідно місце 

сховку, самотності для уяви.  

Однак найперше, куток – це притулок, надійне, доступне місце. Хто б 

не був у таких кутках, він робить свій внесок у цей образ. Частина дикої 

природи – павуки, вужі, миші – вказує на амбівалентність образу. Так, топос 

павука тлумачиться міфологами як маркер наявності лабіринту, з чого слідує, 

що розщеплений ліричний суб’єкт не перестає долати шляху-лабіринту 

навіть у закритому локусі, оселі: «Павуки в кутках плетуть. Робота.» [150, 

с. 141], «Коли із кутка виповзає гадюкою тиша» [148, с. 50], «виповзуть з 

кутків вужі» [143, с. 24], «у куточку миш» [153, с. 87]. Самого ж 

розщепленого ліричного суб’єкта ми тут не бачимо, оскільки він тяжіє до 

порожніх просторів.  

Також у ліриці київського періоду згадується – «темна стеля» [149, 

с. 120], маленька постіль – «постіль – якщо спалити може вміститись у 

жмені» [149, с. 130], «Не відчуваєш, не чуєш, не бачиш, // але – коридор» 

[150, с. 152], дзеркало, яке, на відміну від суб’єкта, що тут перебуває лише 

фізично, живе у квартирі: «з плеча – як ворон – дзеркало і схоже/йому тут 
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зручно жити і чекати» [150, с. 10], «і дзеркало і павучків синдикат» [153, 

с.135]; «фанерна полуторка килим» [147, с. 32].  

Сходи – частина будинку, що завжди пов’язана з рухом. Сходи, за 

віруваннями слов’ян, з’єднують небо й землю, тобто верх і низ. Тому, якщо 

ліричний суб’єкт опиняється під ними, то виявляється поза рухом, поза дією. 

У такому разі спостерігаємо реалізацію опозиції «рух-статика»: «камінні 

сходи і сліди» [150, с. 114]. Часом рух розщепленого ліричного суб’єкта із 

внутрішнього простору в зовнішній, «перетин (навіть уявний) межі будинку 

(який є в міфологічному дискурсі аналогом символічної смерті) призводить 

до тілесних трансформацій» [223], у результаті яких суб’єкт символічно 

помирає і відчужується від себе – «і ти ступаєш мокрі плечі <…> а за 

плечима порожнеча» [150, с. 114], «душа з кімнати як сивий протяг на 

срібнокільську» [147, с. 12].  

Сходи з'єднують нижній та верхній рівень. Але в міських будинках 

паралельно використовують ліфти: «Ліфти знецінюють геройство 

підкорювачів сходів. Відтепер немає ніякої доблесті в тому, щоб оселитися в 

самому піднебессі», – зазначає Г. Башляр [16, с. 44]. Розщеплений ліричний 

суб’єкт не користується ліфтом, у ньому їздять лише «брудні слова» [147, 

с. 66], від яких «Ліфт хилитався і плакав…» [148, с. 24]. 

Також модель поведінки розщепленого ліричного суб’єкта актуалізує 

той чи інший семантичний варіант локусу будинку. Тому квартира інколи 

нагадує кабінет – «олівець папір і вірш – не ваш –/на столі» [153, с. 47], «… 

павутиння вжите стіл рукопис …» [153, с. 71]. А кабінет не може замінити 

людині дому – «Ця майстерня під стріхою. Наче гніздо. Або вище./Тут 

іржаві замки і великі колючі ключі» [148, с. 94], «вірш нічний пропалить 

стіл/лист попишеться і зникне/і до столу сядуть вікна/і на вікна сяде пил» 

[153, с. 106]. Міфологемними варіантами локусу будинку є корчма – «У 

«Корчмі» що таки – корчма/де і зараз усе погано» [149, с. 131]; готель – «мій 

готелю» [149, с. 124], «з вікон готелю можна почути музику» [150, с. 30]; 

монастир, храм – «Я вранці піду у Лавру <…> ворота в чернечі схрони» [149, 
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с. 25], на якому семантика сакральної природи: «храм хитне зеленим 

дзвоном» [153, с. 11], «і храму вечірнього лик/як хмарка у річці ташлик» [153, 

с. 59], «І дерев’яний храм, який назвали гаєм…» [148, с. 41].   

Далі з’являється частина квартири – кімната («Ця кімнатка – усе, // що 

лишилось від вічного міста» [148, с. 97], «міряння кроками кімнати» [153, 

с. 13]), але вона «покинута», «терпка нічна кімната» [148, с. 87]. Оскільки 

часто зустрічаються покинуті хатини, то таким чином образ захищеності, 

домашнього затишку відтісняється поняттям порожнечі. Звідси семантика 

холоду, застою – «морози будуть ще довго ще довше від липня-серпня/в 

кімнаті холодні» [150, с. 105]. Така кімната, як і вся квартира, – частина 

лісового дому, антидому: «вже яблуко скрутилось, наче змій,/лежати цілу 

ніч серед кімнати» [149, с. 56]. До того ж, за О. Солнцевою, «людська 

психіка співвідноситься з кімнатою, і якщо її замикають на ключ, то такий 

простір не можливо переступити ні з середини, ні ззовні» [131, с. 591]. 

Локус дому – одна з найпотужніших сил, що інтегрує людські думки, 

спогади та надії. Дім витісняє випадкове, неважливе із життя людини. Саме 

тому жінки розщепленого ліричного суб’єкта довго в його оселі не 

затримуються. Так, коли жінка «на кухню вночі виходиш по цигарки з 

кімнати», він хоче, аби вона зникла і виштовхує її зі свого локусу в келію: «у 

келії тихій серед української тихої ночі/одну книгу де хрест замість назви у 

тебе вийде читати…» [151, с. 75]. А найчастіше взагалі витісняє жінку у 

відкритий простір: «Не сумуй. Живи в саду» [151, с. 81], констатуючи, що її 

не можна зупинити: «не спинити ні борисполям, ні квітам», «Викличем таксі 

на згадку./Хай святиться наша хатка» [151, с. 92].   

Характерні мотиви самотності й бездомності в ліриці київського 

періоду не є дивними, якщо врахувати, що простір для розщепленого 

ліричного суб’єкта є духом абсолютної самотності та бездомності в 

космічних масштабах. Образ будинку як міфу ґрунтується на метафоричному 

зв'язку між двома областями значення: індивідуального та зовнішнього світу 

– «Заховатись в каміннім мішку/На адресу не знати яку,/У хтозна-чию 
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хату…» [148, с. 79]. Вони перебувають у конфронтації один з одним як «світ 

у собі» та «Я у світі», й часто є причиною бажання свободи та мандрівок. 

Цілком правомірно зауважив Я. Голобородько: «Між категоріями «світ» і 

«соціум» Тарас Федюк обирає категорію та парадигму світу. <…> Поняття 

«світ» для поета є багатшим, об’ємнішим, ніж «соціум»; це й минуле, і 

міфологічне, і уявне, і внутрішнє, і довколишнє. Світ <…> є відкритим у 

власній різноплощинності, що вона переходить у його строкатість, яка, втім, 

не виключає його закодованості, затемненості» [31, с. 87].  

Найбільше конкретних деталей та характеристик будинку з-поміж 

збірок міститься у книзі, яка й називається за частиною архітектурної 

споруди, «Горище». Символічно міфопоетичний простір у цій збірці 

звужується до локусу будинку. Тому ліричний суб’єкт «показує» хатнє 

«добро», яким є: «все в хаті і хата сама/томи і навіть пил на томах/на 

стінах полотна моїх друзів» [147, с. 24]; знайомить зі своїм житлом: «мій 

будинок. хто його робив?/ліфт. брудні слова що їздять в ньому» [147, с. 66], 

а далі – «ось моя квартира // ось моя/спальня ліжко вірші капці втрати/ось 

вітальня: здрастуй, нічия/кухня ось маленька» [147, с. 66]. Важливо 

зазначити, що вітальня – місце прийому гостей, яких тут не буває, тому вона 

«нічия».  

B. Непомнящий характеризує дім через сакральність, упорядкованість, 

любов: «Дім – вогнище, сім'я, жінка, любов, продовження роду, сталість і 

ритм упорядкованого життя, «повільні труди». <...> Поняття сакральне, 

онтологічне, величне і спокійне; символ єдиного, цілісного великого буття» 

[98, с. 126]. Отож стає зрозумілим, чому в текстах превалює антидім, а дім 

майже не прописаний. Зрештою, розщеплений ліричний суб’єкт визнає, що 

дому в нього немає, – «і ніде мені немає дому» [147, с. 19], «і мою 

відсутність дому» [151, с. 83], «і вся неприкаяність наша бездомність…» 

[151, с. 85]. Тому і «двері скриплять в готелі…» [151, с. 85]. Отож, крім 

позитивних цінностей уяви, останні цінності, що лишаються, коли немає 
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самого дому, «центри самоти, нудьги, надій, які разом складають ониричний 

дім», – підкреслює Г. Башляр [16, с. 33], більш довговічний, ніж реальний. 

Таким чином, міфопоетичні варіанти локусу будинку, у якому 

метафоричні категорії будинок-особистість і будинок-космос, що мають 

форму поетичних перетворень: я-дім-світ, грають центральну роль. Цей 

міський світ різко контрастує з гармонійним домом, тобто це ознака 

оманливого домашнього затишку, що приховує екзистенційну тривогу, а 

будинок, або квартира, насправді недостатній захист від сил хаосу. Моральні 

структури простору, зокрема нескінченні шляхи до моральної досконалості, 

займають центральне місце у своїй образності та символіці. З точки зору 

сімейного життя, це виражається в ідеї відсутності житла, бездомності як 

моральній позиції розщепленого ліричного суб’єкта поезії київського 

періоду.  

Для нього повернення додому тотожне смерті. Таким чином, тоді як на 

матеріально-реальному рівні відхід із будинку означає смерть, то на 

міфопоетичному – він символізує повернення додому, на «втрачену 

батьківщину», оскільки цей світ – ворожий: «який такий холодний світ!/як 

темно в світі!» [152, с. 13]. 

Отже, з’ясовано, що будинок – фокус людської культурної традиції. 

Для більшості письменників втрата будинку, бездомність – одна з основних 

екзистенціальних загроз, іноді майже рівносильна смерті. Але в ліриці 

київського періоду будинок, у якому жив ліричний суб’єкт, – чужий: «писав 

про щось в чужій порожній хаті» [147, с. 33], «світла немає порожній 

чужий дім» [153, с. 87], тому розщеплений ліричний суб’єкт позбувається 

оселі, антибудинку – «… хату з привидами продаю/недорого і привиди – я їх 

знаю – // вони хороші…» [153, с. 17]. У поезії домінує бездомність, 

метафізичне сирітство, вигнанство.  

Безкінечні пошуки істини та душевного начала, що позбавили б 

розщепленого ліричного суб’єкта самотності, відчуженості, тотальна 

бездомність обумовлена саме особливим типом ліричного суб’єкта, двійника-
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мандрівника, який живе відкритим простором. Це й визначає особливий вид 

– будинок, який складається з дороги: «Хатинка моя з шасли,/з лисичої, 

може, нори, а ще з тонких кирилиць/димів і далеких крил» [149, с. 49] (крило-

летіти), «це вікно у морі як/маленька яхта човник чи галера» [153, с. 127], 

«подушка пахне димом <…> тобі їхати і спати їхати і мимо» [152, с. 107]. 

Фактично стверджується, що дім – це дорога, постійний рух, переїзд, звідси 

образ «вічних» кочівників, циган – «… не все так погано цигани у нашому 

домі…» [150, с. 54], тому ключ стає підковою: «Де ключі на підкови коню» 

[148, с. 79]. 

У підсумку все одно виявляється, що дім розщепленого ліричного 

суб’єкта, локус, де він мешкає, – світ (хоч у ньому теж не до кінця 

комфортно: «цей світ нам не пара // не пара земля» [151, с. 28], «порожньо в 

світі, як в хаті» [151, с. 43]), а не в фізична будівля.   

Отож ліричний суб’єкт живе у світі, долаючи дорогу завдяки двійнику, 

чим наближається до героя чарівних казок, який послідовно виконує функції: 

відлучення з дому –  просторове переміщення між двома царствами – 

повернення додому [110, с. 24, 40, 44]. Проте розщеплений ліричний суб’єкт 

поезії Т. Федюка прагне якнайдовше лишатися в дорозі, віддаляючи момент 

повернення, оскільки зупинка руху означає смерть. 

3.3. Концепт межі, його семантика та втілення в ліриці київського 

періоду 

Міфопоетичний простір має свою організацію, наповненість та 

порядок. У ході дослідження (див. Розділ 2.2.1.) було визначено, що 

міфопоетичний простір у текстах київського періоду складається з двох типів 

(сакрального та профанного), у кожному з яких є свій центр. Такого роду 

бінарність простору пояснюється Т. Топоровою насамперед реалізацією 

«якого-небудь елементарного космогонічного акту, напр., «високий – 

низький» – відділення неба від землі, «довгий – короткий» – розтягання або 

стиснення меж космізованого простору, «широкий – вузький» – збільшення 
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або зменшення, «далекий – близький» – членування на профанічну 

периферію (далеке) та сакральний центр (близьке)» [142, с. 72].  

Первинною функцією таких бінарних опозицій Т. Цив'ян називає 

«слугувати універсальною, найбільш загальною, класифікаційною сіткою, 

яка описує світ у найбільш загальному ракурсі» [166, с. 18-20]. Опозиції 

необхідні людині для випрацювання моделі світу та усвідомлення свого 

місця у ній. Найбільш універсальною серед таких опозицій прийнято вважати 

протиставлення «внутрішній – зовнішній», а всі інші опозиції, за 

Є. Кошкіною, «закритий – відкритий», «близький – далекий», «тут – там», 

«цей світ – інший світ» підпорядковуються їй» [224].  

Отож міфопоетичний простір, складаючись із таких бінарних структур, 

також наділений індивідуальністю, де одним із головних «механізмів» 

семіотичної індивідуальності Ю. Лотман називає межу: «Цю межу можна 

визначити як границю, на якій закінчується періодична форма» [85, с. 258]. 

До такої межі простір визначається як «наш», «свій», «безпечний», 

«гармонійний», за Ю. Лотманом, йому протистоять інші «їхні-простори», 

чужі, ворожі, хаотичні.  

Таким чином, у кожній культурі наявний такий поділ світу на свій та 

їхній простір, де свій/близький – виявляється позитивним, а чужий/далекий 

маркований негативною семантикою. Тому роль межі в цьому контексті 

зрозуміла, вона «може відділяти живих від мертвих, осілих від кочовиків, 

місто від степу, мати державний, соціальний, національний, конфесійний чи 

ще якийсь характер», – підкреслює дослідник [85, с. 258]. За словами 

Л. Лебедєвої, кінець або межа є необхідною психічною опорою для 

сприйняття будь-якої даності. А простір – це даність, поза якою людина себе 

не мислить: «У своїх відносинах з простором людині потрібні межі, які 

замикають простір навколо неї» [73, с. 93].  

Семантика межі неоднозначна. Ю. Лотман стверджує, що «з одного 

боку, вона розділяє, з другого – з’єднує. Вона завжди є межею з чимось і, 
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відповідно, одночасно належить обом пограниччям» [85, с. 263], обом типам 

простору, який вона поділила.  

Варто наголосити, що в дисертаційному дослідженні розрізняємо межу 

(локус, який обмежує фізичні нерухомі об’єкти) та границю. Фізичний 

тлумачний словник визначає «границю» так: «ГРАНИ́ЦЯ (рос. предел; англ. 

limit, limitation, lim, threshold, boundary, bound, tether, end, ultimate; (край) 

extreme) – при циклічному прикладанні навантаження (тобто при періодичній 

зміні від максимуму до мінімуму) найбільше напруження (що відповідає 

верхній межі циклу навантаження), яке може виникати в зразку невизначено 

велике число разів без його руйнування», а також «найбільше напруження 

при різних видах деформації матеріалів, при якому ще не виявляється їх 

залишкова (пластична) деформація» [155].  

Пропонуємо запозичити з фізики термін «границя» для позначення 

найвищої точки межі, яку не можливо подолати. У ліриці київського періоду 

функцію такої границі виконує жінка, що має конкретні семантичні 

конфігурації. Дослідження цього елементу образно-семантичного рівня надає 

можливість нового прочитання творів Т.Федюка та поглиблення через такий 

елемент наукової рецепції лірики автора.  

Космос і хаос у міфопоетичному просторі можуть існувати саме 

завдяки наявності певних меж та границь, що відокремлюють космос від 

хаосу, сакралізуючи космізований простір, протиставляючи його хаосу [41]. 

Завдяки границі відбувається трансформація «зовнішнього» у «внутрішнє»; 

вона є своєрідною мембраною, яка дає змогу проникати хаотичному в 

упорядковане такою мірою, щоб воно вписувалось у внутрішній 

міфопоетичний простір. Тож межа одночасно розмежовує, з’єднує, позначає 

найбільшу рухову активність та є пограниччям, що не належить до жодного з 

типів просторів.  

Головною та первинною функцією межі (як звичайної, так і 

індивідуальної) Ю. Лотман називає «обмеження проникнення, фільтрації та 

адаптаційної переробки зовнішнього у внутрішнє» [85, с. 266]. Така 
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інваріантна функція реалізується не однаково на різних рівнях. На рівні 

простору, відмежовуючи зовнішнє від внутрішнього, своє від чужого, межа 

структурує простір. Проте з онтологічної точки зору меж не існує, вони 

досить умовні, що Т. Накамура доводить «тим історичним фактом, що навіть 

найавторитетніші в новому часі межі – державні (або національні) – нерідко 

змінювались і змінюються досі. Встановлення межі – завжди умовна дія» [96, 

с. 256]. Таким чином, «свій» і «чужий простір, утворений через встановлення 

межі, – всього лише продукт людської ілюзії.  

Фактично ж «встановлення межі є насильницькою дією в тому сенсі, 

що воно ділить неперервний простір на дві області: зовнішню (їхню) та 

внутрішню (нашу)», – продовжує дослідниця [96, с. 256]. Але такий 

ілюзійний простір стає реальністю і має помітно наочно відрізнятись від 

іншого. Тому межа зазвичай зображується через ліс або пролягає в лісі, за 

яким розташована невідома земля, далеке царство. Такий ліс темний, 

гнітючий, за В. Проппом, він може бути навіть «умовний, але вповні 

правдоподібний» [110, с. 151] – «Із невідомо куди і чому – // в занедбаний 

ліс/Сосни мисливські гойдати» [150, с. 134], «ліс – немов окуневе перо <…> і 

червоний і просто» [147, с. 100], звідки чутно лише голоси тварин: «шамкіт 

дальніх собак» [147, с. 100].  

Входження в нього означає символічну смерть розщепленого ліричного 

суб’єкта й переродження: «ми йдемо в чорний ліс // нас іти і вмирати не 

спинить» [151, с. 9]. Ліс як природна межа пов'язаний із ініціацією, 

випробуванням. В. Пропп із цього приводу зауважує: «Зв'язок обряду 

посвячення з лісом настільки міцний і постійний, що він правильний і у 

зворотному порядку. Будь-яке потрапляння героя в ліс викликає питання про 

зв'язок даного сюжету з циклом явищ посвячення» [110, с. 151]. Ще у текстах 

Вергілія Аїд оточує ліс, печера та камінне озеро, тож можна стверджувати, 

що дорога в інший тип простору пролягає через ліс. Але в ліриці Т. Федюка й 

міська квартира розташована серед парку (вид лісу) над озером, через що 

розщеплений ліричний суб’єкт завжди переходить межі. В такому лісі немає 
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інших людей, від чого стає моторошно – «тут тихо. мокрий ліс. повинно 

бути чути» [147, с. 51], однак суб’єкт іде ним: «Але крізь ліси веде/Молоде і 

золоте» [148, с. 28].   

Ще однією межею, що розділяє два типи простору, два світи, постає 

річка – «осіння річка сейм/і пісок як холод край води» [153, с. 100], «річка 

човном чорніє» [149, с. 51], «річка наче качка» [153, с. 60], де розщеплений 

ліричний суб’єкт здійснює автокомунікацію: «що тут робить сей котрий 

сюди/заблукав як інший був би вмер/по землі іде неначе під» [153, с. 100]. 

Річка сприймається двояко: перешкода, небезпека на шляху («темна 

дніпровська вода» [153, с. 119]) та джерело руху, родючості, очищення; її 

води ототожнюються з життям: «Дніпро не утік, як не дивно. Втікає 

вода./Втікає життя. Залишилося десь по коліно» [149, с. 29].  

Річка, за давніми уявленнями, була межею, що розділяє світ живих та 

мертвих (наприклад, підземна річка Стікс у грецькій міфології) – «…Летиш 

до води – // перевіз у кінці перегонів./і що ти тут робиш із чорним веслом на 

коні?» [150, с. 36], минуле від майбутнього – «важко залишаючи тебе/за 

рікою» [153, с. 25]. Тому попередній досвід та простір тут не доречні – «І 

хати в свічаді річки,/Наче мертва риба» [148, с. 43]. Інколи простір межі 

розширюється аж до двох річок «між бугом і дунаєм і між люде» [153, 

с. 121]. Ліс, річку можемо назвати природними межами. 

Однак уявлення про межу як таку, що відділяє зовнішній від 

внутрішнього міфопоетичного простору, як образ, який допомагає реалізації 

таким бінарним опозиціям, як «зовнішній-внутрішній», «відкритий-

закритий», лише поверхнева характеристика. Можна говорити, що увесь 

міфопоетичний простір перетинають межі різних рівнів, більш незначні, 

локальні, долаючи які змінюється і розщеплений ліричний суб’єкт. 

Ю. Лотман наголошує, що кожна така границя має «своє семіотичне «я», 

реалізуючись <…> до певного метаструктурного простору, що їх описує» 

[85, с. 264]. Отож до структури міфопоетичного простору додається ще 

структура його меж і границь, утворюючи певну багаторівневу систему. 
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Своєю чергою, вона може відмежовуватись від іншого типу простору іще 

однією межею (більшою, важливішою).  

Однак більшість меж люди створили навмисно, аби відгородити та 

укріпити свою територію, звідси предмети, які сприймаються межовими: 

міст – «і за їхніми спинами міст лежить навмання» [153, с. 48], 

«вічнотривале взяття … мостів» [149, с. 29], двері, тини – «ламати власний 

ключ у власних дверях» [150, с. 11], ворота – «ворота гримочуть скрегочуть 

замки й ланцюги» [153, с. 65], поріг, сходи (як правило, зроблені з дерева), 

вікно – «І далекі вікна гнуть рамена/При хатинці // сірій і курній» [150, 

с. 140]. Такі локальні штучні межі спрямовані на захист території людини, 

яка проживає в будинку, відтак сторонні, що схочуть проникнути в дім без 

дозволу чи стуку, сприймаються як вороги. 

Також одним із межових образів є камінь, що за захисними 

властивостями перевищує дерев’яні огорожі. Камінь – образ вічності, 

твердості, він символізує більш непорушну границю: «просто камінь 

лежить порізаний вкритий пилом» [149, с. 68], «світ що мов камінь лежить 

на межі» [149, с. 92], «І сісти на камінь,// і камінь тримать, як ягня» [150, 

с. 35], «а при порозі – камінь холодний» [150, с. 145]. Він важкий і статичний, 

твердий всередині й зовні. Інколи навіть не один – «Три змії із моря вряд – 

/На три камені над морем» [148, с. 51]. Те, що камінь, який маркує межу, 

інколи буває рухливий («Камінь пройде як звір» [150, с. 81]), за Є. Кошкіною, 

«символізувало процес розширення меж» [224].  

Для міфопоетичного простору в ліриці київського періоду характерне 

поєднання кількох меж в одну, від чого її важче перейти: каменю та річки – 

«мов каміння в глибині/ріки…» [153, с. 37], «камені в річці рибинами вплили 

вночі в ятері/камені лишаться риби і ми повмирають або ні» [153, с. 112], 

«ще в небо кинеш камінь – він у вирій/не полетить. він знає наперед: <…> 

що камінь краще – десь біля ріки» [152, с. 46]; річки та мосту – «Над Дніпром 

– Південний міст» [149, с. 75]; дверей та порогу – «І двері при порозі 

пустоти –/Ні стукати не треба, ні іти» [148, с. 78]. На такій межі є свої 
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охоронці: «опудала стоять посеред меж/як чорні тіні зайшлої босоти» [153, 

с. 120].  

Загалом концепт «межа» в міфопоетичному просторі текстів київського 

періоду втілений у просторових природних («ця відстань, що гойдається 

між нами» [150, с. 129], «Та між нас лежить дорога,/Наче меч» [150, с. 66]) 

і матеріально-предметних (штучних) межах; часовій – «Сутінки смерк 

межа» [150, с. 81], «рибиною в річці скидається час/хвостом розбиваючи 

нас» [153, с. 135], «два осінні/дні/вглибині/як камінці/в ріці» [150, с. 108]; 

моральній, психологічній. У результаті перетину усіх цих видів меж, 

переступу їх, відбувається становлення розщепленого ліричного суб’єкта. 

Отож двері, поріг, ворота – не просто межі в просторі, вони виражають ще й 

емоційну пограничність розщепленого ліричного суб’єкта.  

Він переступає також і границі дозволеного – «і що нам твої – значно 

молодші від мене – батьки/і що нам твоя бабця старша за мене на два 

рочки» [153, с. 29], «спадали тяжкі заборони/неначе одіж легка» [147, 

с. 102], стає інакшим (двійник), пізнає себе (що він виявляється здатен і на 

таке). Звідси постійний мотив переступу межі, відкривання дверей – «в 

дверях розхитаних – теплий ключ» [149, с. 53], перетину річки – «туди 

зазирнуть намагались і не такі – ніхто не вертає/з уявним оболом за щокою 

уявною в річці уявній – мім/і весла уже обабіч стоять у воді немов вертухаї» 

[149, с. 63], яку не може перетнути ніхто, крім суб’єкта: «єдина радість – що 

сука та яка брала щодня твій слід/спинилася і скавучить і вода їй на морді – 

// одним словом приплили» [149, с. 63].  

На основі цього переконуємося в тому, що граничний стан 

розщепленого ліричного суб’єкта передається також через простір 

(відкритий-закритий), який якраз і визначає тип суб’єкта, бо він його змінює. 

Увесь простір покреслений межами, які самі змінюються, переміщуються 

залежно від шляху, який долає суб’єкт, і від того, чи отримує  він смисл зі 

свого досвіду. Отже, межею може бути все, що наділено потрібною 

семантикою.   
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Таким чином, розщеплений ліричний суб’єкт буде йти «… через 

червень один», «через щось що у горлі наче згірклий налив/через трави 

придворні при дворі після злив/через виклик і стукіт і через виноград/через 

плечі і руки що беруть листопад/через втрати і грати через майже усе» 

[149, с. 86]. Отож бачимо, що концепт «межа» пронизує тексти київського 

періоду Т. Федюка. Розщеплений ліричний суб’єкт завжди перебуває в 

безпосередній близькості з межею, чим забезпечується можливість скорішого 

повернення. Він увесь час «на межі», й тому по суті ні тут, ні там, оскільки у 

квартирі він живе Півднем, а з Півдня тікає у квартиру. Такий частий перетин 

меж, із одного боку, посилює відчуття свободи, але, з другого, – під час будь-

якого переходу, як зазначає дослідниця міфології Г. Кабакова, людина стає 

найбільш вразлива для стороннього впливу [53 с. 597]. 

У такому контексті важливим є питання суб’єкта, індивідуальності, яке, 

як правомірно підкреслив Ю. Лотман, за певних умов може «ототожнюється 

з границями фізичної індивідуальності людини. Вона може бути 

колективною, включати чи не включати майно, бути пов’язаною з 

визначеним соціальним, релігійним, моральним станом» [85, с. 265]. 

Ю. Лотман говорить про границю особистості (виділення моє – Л.С.), яка є 

семіотичною: «Наприклад, дружина, діти, невільні слуги, васали можуть 

належати в одних системах до особистості хазяїна, патріарха, чоловіка, 

патрона, сюзерена, не маючи самостійної «особистісності», а в других – 

розглядатися як окремі особистості» [85, с. 265]. Проте можлива конфліктна 

ситуація, за якої простір презентує персонажа як частину, а він сам себе 

усвідомлює автономним суб’єктом. У деяких культурах, зокрема кочових,  

жінка була частиною чоловіка, і коли він помирав, то її ховали заживо разом 

із ним.  

Так, у «Трансністрії» розщеплений ліричний суб’єкт описує жінку саме 

як частину себе, те, що його доповнює, а вона, своєю чергою, і пробує діяти, і 

діє окремо. Саме завдяки їй перетинається межа міфопоетичного простору. 

Адже з оселі, квартири виходити й заходити може лише жінка – «скрипнуло // 
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ти прийшла» [151, с. 90], «Поріг затремтів, // отож/Це хтось оббиває сніг» 

[148, с. 85]. Таким чином, міфопоетичний локус квартири, який за подачею 

розщепленого ліричного суб’єкта слугує місцем для єдиного (нього самого), з 

точки зору тексту виявляється локусом ще й жінки.  

Як правило, межа зображується з охоронцем, який її персоніфікує. 

Наприклад, Баба Яга зі своєю хатиною на курячих ніжках – прикордонний 

«пункт» у лісі [див. Розділ 3.2.], перевізник-Харон ототожнюється з межею-

річкою і сам стає межовим образом – «перевізник в річку вшитий/назавжди» 

[147, с. 40], «це зараз приплинуть харони/хвалити: хороша ріка» [147, с. 102], 

«недовго хабарник харон/возитиме білих ворон» [153, с. 49], «Пив Харон, а 

води несли», «Впав Харон // на чорні весла/У похеренім човні» [148, с. 23]. 

Харон сам «Він повів мене у човен,/Він і човен поведе/ Неохочий до 

розмови/Перевозу і людей» [148, с. 22], за перетин цього кордону 

розщеплений ліричний суб’єкт платить йому мито: «Чорний хліб // і пляшка 

біла – /Все, що виніс із життя» [148, с. 22].  

У ліриці київського періоду єдиною границею, яку так і не долає 

розщеплений ліричний суб’єкт, є жінка – «сусідські афродіти/що – бачить 

око зуб не йме» [152, с. 43], яка, зазвичай, зображується з будинком – «дама 

казенний дім» [153, с. 28], «лапаті двері відчини/здивуйся як дружина лота» 

[147, с. 64]. Перед такою жінкою суб’єкт стоїть ніби перед зачиненими 

дверима: «Я стояв, як апостол з ключем до вхідних» [148, с. 104]. Цей вид 

границі також семантично накладається на інші – «в лісі в ліжку в чистім 

полі/шепоти шахерезад» [152, с. 68]. 

Отже, оскільки сама границя, стан помежів’я, поєднує обидва типи 

простору, тож і простір межі не однорідний. Саме біля межі спостерігається 

найбільша активність. Під час долання шляху ліричний суб’єкт перетинає не 

одну межу. До того ж, межа є певною перешкодою і також виділяє підгрупу 

персоніфікованих перешкод, які закріплені в певних точках міфопоетичного 

простору. Проте, якщо часто переступати межу, то її роздільна функція 

нівелюється. Крім штучних та природних меж, у поезії київського періоду 
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наявна ще границя особистості, що поєднує в собі, але одночасно й 

розмежовує, два зовсім різних простори. 

3.3.1. Функція жінки в міфопоетичному просторі текстів київського 

періоду Тараса Федюка 

Природа жінки та все, що пов’язано з нею, ще з давніх часів викликала 

як захоплення, так і осторогу. На сучасному етапі, як зазначає Жан-Марі 

К’юбільє, «панування чоловіків у світі конкретних справ витіснило жінку в 

сферу абстрактного і привело до її панування в світі художньому, але вже – 

як теми» [70, с. 95]. Відгадування таємниці жіночої природи мало надто 

довгу тяглість, тому естетичний абсолют через культурну сферу поширився 

на Всесвіт взагалі. Жіночність уявляється вмістилищем усіх першоелементів, 

началом всіх речей, і самих речей, втіленням сутнісних сил та стихій. Жіноча 

первина розглядалась завжди як «…осердя і початок всього, що існує, 

перетворившись на один із архетипів, інституціоналізується в численних 

культах богині-матері, котрі не вдалося похитнути релігійним реформам, – 

лишалося тільки змиритися з ними, загорнувши у відповідну новим догмам 

обгортку, зокрема – культу Діви Марії, Цариці Космосу, люблячої матері всіх 

людей», – продовжує дослідник [70, с. 104].  

Амбівалентність архетипу Великої Матері, на переконання Т. Друзь, 

«позначилася на добрі й злі, що асоціюються з жінкою» [39, с. 173]. Архетип 

матері стосується також узагальненого образу жінки, часто ототожнюється із 

землею (яка теж втілює світле й темне начало). Зокрема, Ю. Писаренко 

зазначає: «Відповідно до архаїчних уявлень мати, земля й рід становили 

неподільну цілість, оскільки через матір людина була пов’язана з усіма 

своїми живими та мертвими родичами» [104, с. 85].  

У міфологічному словнику читаємо, що, виділившись із хаосу, земля (і 

ширше – жіноче творче начало) лишається образом хаосу, а Богиня-мати 

розглядається як джерело життєвої сили та безсмертя [227]. Міфологічні 

жіночі образи, поєднують протилежні первні, фігуруючи як іпостась 

божественної пари. В такому разі міфологія та ритуал «утворюють 
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симетричну структуру, де міфологія (божество як жінка) синхронізує, 

об’єднує те, що ритуал (жінка як божество) роз’єднує в часі», – зазначає 

І. Борисюк [24, с. 64].  

За К. Г. Юнгом, «кожна жінка простягається назад – у свою матір, і 

вперед – у свою дочку, фактично перебуваючи поза часом, утілюючи ідею 

безсмертя» [177, с. 184]. Як переконує С. де Бовуар, аспект 

дівоцтва/материнства характерний для традиційних патріархальних культур, 

де перехід із однієї соціальної групи до іншої жорстко маркується ритуалом 

[20, с. 159], натомість у більш архаїчних культурах материнство 

протиставлене не дівоцтву, а неплідності [93, с. 361]. У ліриці київського 

періоду основна (дітородна) функція жінки не представлена зовсім, натомість 

акцент зміщений на абстрактний захист: жінка як оболонка, що покликана 

захищати – «Ти мене захисти. Тільки ти/захистити і можеш мене» [150, 

с. 47].  

Ще в 6 ст. до н.е. символом жіночого начала була змія, втілена в образі 

єгипетської богині Ізіди. Роль Ізіди надзвичайно цікава: вона була «великим 

горизонтом» і межовим божеством – напів- у світі людей, напів- у світі богів, 

напівжива й напівмертва, андроген (і жінка, і чоловік), яку матеріалізувала 

мати-небо Нур. Ізіду зображували у вигляді статуетки-престолу – місця, куди 

сідали новообрані фараони.  

Не викликає сумнівів той факт, що образ жінки може втілюватися в 

різних предметах живої чи неживої природи. Розглянемо його як такий, що 

постає через зв'язок із простором, оскільки його роль надзвичайно важлива, 

якщо не сказати вирішальна, у будові та сприйнятті міфопоетичного 

простору в ліриці київського періоду. Жінка доповнює і спонукає до життя 

розщепленого ліричного суб’єкта. Він уже б нічого не робив і нікуди не 

йшов, «якби не ця дівка» [150, с. 62].   

У чарівній казці герой завжди під час своєї ініціації знаходить жінку й 

виборює її [див. 110]. Так, розщеплений ліричний суб’єкт  вибуває з дому, бо 

«все тому що на пошук героя/виряджає своїх самота/все тому що єлена і 
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троя/ну і деякі інші міста» [151, с. 67]. Таким чином, свою пізнавальну 

діяльність розщеплений ліричний суб’єкт спрямовує на жінку як на один із 

предметів своєї першочергової уваги (як на частину природи, стихію, жінка 

наділяється й таємничими властивостями).  

Професор американської літератури Аннет Колодни говорить про 

«психосексуальну драму чоловічого прагнення оволодіти цілиною» [197], де 

жінка стає певним місцем. Тобто йдеться про те, що чоловік ніби вступає у 

двобій із природою, показуючи домінування та прямолінійність, 

деструктивність. Ось чому герой чарівної казки під час ініціації підкорює ще 

й жінку: він жінкою випробовується; а за В. Проппом, «якщо за вирішенням 

завдання слідує весілля, то це значить, що наречена вирішенням завдання 

заслужена або добута» [110, с. 52].  

Образи жінки-царівни, старої, зрілої, жінки-іграшки, жінки-стихії, 

панночки та дівчини складають у ліриці київського періоду Тараса Федюка 

єдиний образ жінки-границі. Фактично, жінка-границя стає «машиною» [38], 

за допомогою якої теоретично можливе повернення до сакрального простору 

Трансністрії. Проте, для того, аби функціонувати, «машина не повинна 

функціонувати добре», – переконує Ж. Дельоз [38, с. 240]. З цього слідує, що 

жінка стає територіальним знаком, який вбиває свої знамена в тіло, вона 

кодована територією. Сприйняття жінки розщепленим ліричним суб’єктом як 

границі робить із неї матрицю, що дає багато значень, та виконує структурну 

функцію: границя «чекає на подолання», визначаючи зв’язки суб’єкта із 

простором. 

Жінка-царівна – незвичайна: «Вона пила коньяк і // всміхалась мені,/Її 

зимне обличчя // й вуста неземні» [148, с. 106], відрізняється неприступністю 

та примхливістю. В. Пропп, зокрема, пише, що, попри вірність нареченому, 

царівна – істота «мстива і зла, вона завжди готова вбити, втопити, 

покалічити, обікрасти свого нареченого, й головне завдання героя, дійшовши 

або майже дійшовши до її володіння, – це приборкати її» [110, с. 376].  
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Таким чином, розщеплений ліричний суб’єкт запитує в потенційного 

об’єкта: «ти навіщо сиділа на троні/з гребінцем золотим у руці/у важкім 

соболинім фасоні/і гіркими словами в кінці?», «ти навіщо такими 

вустами/усміхалась такому мені» [151, с. 59], «а біля неї котик інь» [147, 

с. 108]. Розщеплений ліричний суб’єкт пригощає жінку у своїй квартирі, що 

за семантикою міфодискурсу означає жертвоприношення: «солоний горішок 

на» [153, с. 20], «ось тобі рошен цукерки» [153, с. 33], «ось родзинки дві чи 

три» [147, с. 46]. Здобуття ж її відбувається відкупом самій жінці, 

розщеплений ліричний суб’єкт фактично пропонує мито за перетин кордону: 

«ось пісні сердючки вєрки/ось тепла/рештки. ось і я нарешті:/сині джинси 

жовті мешти/ось слова … про твою фольклорну вроду» [153, с. 33], проте 

жінка нічого не просить: «а ти і не знала якої хотіла ціни» [151, с. 73].  

Жінка-царівна лишає по собі чарівні предмети (прикраси, перстені, 

намисто) – «і срібний пояс для ножа» [147, с. 91], «перстені пальці два» [153, 

с. 94], «тоненькі срібні перстеньки/в холодній ванній» [153, с. 99], «персні 

вислизнулі в постіль» [147, с. 104], «журнальний столик з дукачами/із чимось 

ще твоїм дрібним» [147, с. 75], «але звідки ці розсипані покотом на підлозі 

коралі» [149, с. 117], які в казці допомагають герою виконати певні завдання, 

але для розщепленого ліричного суб’єкта це лише атрибут владної жінки – 

«пальцями в перстенцях і словах» вона йому «вийме душу» [150, с. 90], 

«гойдаєш пошерхлі вуста/перстенцями гладиш кота» [153, с. 20].  

Простір, у якому вони нарешті зустрічаються, як і має бути в 

міфологічному світі, – чарівний, урочистий, незвичний, він виділяється ще й 

запахом мира й ладану: «і курилося мирро і ладан/тобто мирро звичайно 

текло» [151, с. 59], «аве марія миртом лавром і ладаном/воском і темним 

мирром» [153, с. 122], «І зірки –/Волхвами скраю» [150, с. 8]. Хоча є тут інші, 

правда, не зовсім прості, істоти – «а обабіч тонкі офіцери/всі в медалях і всі 

молоді», «твій блазень» [151, с. 59], а сам візуальний контакт теж 

сприймається як проникнення у простір Іншого, тому суб’єкт не дивиться в її 

очі, почувається перед нею, як перед вищою, святинею: «ані слова сказати 
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не ладен/я стояв похиливши чоло» [151, с. 67], «Занімів оніміло» [148, с. 104], 

навіть говорить «через очі відведені вбік» [151, с. 67], де тільки «Уздовж 

мовчань/потріскують срібні її черевики» [149, с. 55], «Пообіцяв би – все своє 

життя,/Але його лишилося – дрібниця./Отож – мовчу. Мовчання – все, що є» 

[148, с. 78]. Фігуральна німота знімається лише за наказу жінки-царівни: 

«Раптом голосом тихим, // як голос Згори,/Вона вимовила: «Запросив – 

говори»…/Я почав говорити» [148, с. 105]. 

У зв’язку з жінкою-царівною згадується й традиційне в чарівній казці 

переслідування героя: «Твій мавр заснув // і місяць на погонах/Усе, що мав, 

йому домалював./Хай спить. Бо ще попереду робота./Погоню хай сідлає уві 

сні» [148, с. 77]. Належність жінки-границі й до простору сакрального 

(тридесяте царство за В. Проппом), у якому наявні золоті палаци, 

проявляється на типі житла: «На підлозі, канапі, столі, // на вікні і на 

стінах,/І на стелі, здається <…> Золотіють картини» [148, с. 96]. Такий 

палац охороняють звірі, переважно леви, він у безпосередній близькості з 

водою: «Це твій палац // із вікнами на воду./І леви, і алеї, і печаль» [148, 

с. 77]. Навіть там, де жінка витісняється з локусу розщепленого ліричного 

суб’єкта, вона йде з символічним левом, який не впорався з охороною входу 

й тепер став малим та іграшковим: «Іграшкове левенятко –/твій практично 

весь багаж» [151, с. 92].  

Царівна має довге волосся, часто біле як трансформація золотого 

кольору: «Ця золотистість притаманна богам, померлим і посвяченим. <…> 

Золоте лице, золота корона, німб, сіяння – все це веде свій початок звідси», – 

підкреслює В. Пропп [110, с. 375]. Розщеплений ліричний суб’єкт питає: 

«Твій Порт-Саїд – // ти що забула там?/Базарів золотих дешевий хлам <…> 

Але на пальцях – золото старе» [148, с. 90], він бачить жінку казковою: «Як у 

загадці та, // що надворі коса/І в темниці сама – // загадкова краса – / 

Білолиця» [148, с. 104], «І в білому – // Вона./Нізвідки і нікуди» [148, с. 86], «І 

жінка в білому. І літо./І сивина мені в ребрі» [148, с. 92].  
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За В. Проппом, оскільки казка містить заборону стригти волосся через 

втрату сили, то довге волосся жінки-царівни («ти черкала темний простір 

<…> білим між плечей волоссям» [147, с. 68]) – її ознака: «Це волосся надає 

царівні особливу привабливість» [110, с. 137]. Навіть доторки та поцілунки 

заборонені стосовно жінки-царівни, що З. Фрейд пов’язував із тотемом: 

«Тварина, людина, місце, на яке накладено табу, мають демонічну силу, вони 

ще не священні й не нечисті в пізнішому сенсі <…> табу є найбільш 

придатним, тому що підкреслює ознаку, яка стає врешті-решт назавжди 

загальною і для святого, і для нечистого, – острах торкнутися його» [158, 

с. 220]. Тому зрозуміло, що розщеплений ліричний суб’єкт боїться 

торкнутись жінки: «Обійняти за плечі тоненькі боюсь» [148, с. 106].  

Постійним нагадуванням про міф та події у міфопоетичному просторі 

слугують риси тварин, якими маркована жінка, – «створіння що спить на 

моєму плечі» [147, с. 71], «остання молодиця як лисиця/ковзне у свій під’їзд 

моя кохана» [150, с.10], «білко білко говори» [147, с. 46]. Жінка – стихія, 

частина дикої природи та чарівного – «годувальнице диких собак», «ледь 

загорнуту в шепіт у плаття і в казку // про семеро гномів» [147, с. 87], 

«листочком жовтим восени/своє обличчя поверни/до мене. дуже довго. 

доти» [147, с. 64], «починається роман/ <…> із лошиць що звуться ноги» 

[147, с. 104]. Образ жінки також набуває казкових метаморфозних рис, що 

виявляється в порівняннях: «тільки, може, в чорну мить/темноти і 

супокою/ти мені змахнеш рукою, /як лисиця пробіжить…» [151, с. 81], у неї 

«як хвіст ластів’їний – ноги» [151, с. 82], «Руки, як гадюки, із картин» [148, 

с. 104], «у жінки хода/як око у птаха нічного» [153, с. 74], «губи пошерхлі 

дівочі – ящіркою між травою» [147, с. 58].  

Оскільки жінка стає то пташкою («ти легка наче зграя колібрі» [151, 

с. 87]), то змією («Ти ще лежиш, але/Ти вислизнула з шкіри,/Як в глодових 

кущах/гадюка лісова» [150, с. 72]), через жіночу присутність відбуваються 

певні метаморфози і з розщепленим ліричним суб’єктом, він сам набуває 

потрібних їй рис: «довго пити з цією змією/і звиватись вужем золотим» 
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[151, с. 67], «і нас двоє – стара куниця і сивий князь –/щока до щоки – // хоч 

би кров чи що проступила» [149, с. 68]. Розщеплений ліричний суб’єкт 

достатньо істот зустрів на шляху: «дівок і всяких інших звірів» [153, с. 129], 

але просить: «моя лисичко-хитроличко/ще трохи похитруй мені», «ще трохи 

поживи в кімнаті/ще трохи помети хвостом» [147, с. 78]. А коли йдеться до 

завершення («закінчується наш // роман чи як його там» [149, с. 10]), то 

перш за все зникає обличчя: «і вимикається десь/суджене на віку/срібне лице 

чиєсь/наче краб із піску» [149, с. 10]. Звернімо увагу, що жінка спочатку 

ототожнюється зі змією, коли приземлюється розщепленим ліричним 

суб’єктом, і лише пізніше наодинці набуває рис птиці, підтверджуючи 

заувагу Г. Башляра, що «повітряні образи перемагають із запізненням, що 

організм стає повітряним в результаті тяжкого звільнення» [15, с. 115].  

Образ старшої жінки пов'язаний, як правило, зі зрілістю/осінню – «ти 

прийдеш осінньої пори» [149, с. 110], «І коли довгий мед її осінніх 

ніг/обпалить мій язик // вогнем своїм медовим» [149, с. 108] та старістю, яка 

наділена негативною семантикою, – «ти помовчала стара б/як мовчить в 

камінні краб» [147, с. 55], «ти живи старенька ах» [147, с. 55], «…Боже 

якою була б ти старою/якби зі мною лишилась тоді…» [147, с. 61]. 

Прикметно, що розщеплений ліричний суб’єкт, дивлячись на таку жінку, вже 

бачить її старою: «як вся краса твоя смертельна відцвіте», «а через 

двадцять п’ять чи може тридцять літ –/дві пари окулярів і радикуліт» [147, 

с. 69].  

У зв’язку з цим він спочатку натякає: «можеш залишатись можеш ні» 

[149, с. 111], «Ти купи вікно купейне/На осінньому вокзалі» [150, с. 106]; потім 

прямо зауважує:  «що б ми робили аби залишились удвох» [151, с. 77], «забудь 

цю адресу і цього старого що в ній/живе серед ночі не спить і чорніє // віки» 

[149, с. 70], «і рукою не змахну/не полину брати трою/колоти у склянці хну/не 

зі мною/я уже набрався трой/намісив доріг залізних» [150, с. 70], «ти 

мені/скажи: мені уже пора…» [147, с. 82]; і врешті витісняє її зі свого 

простору, прирівнюючи до смерті: «не залишайся ні на мить/на кухні білим 
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смерть гримить» [147, с. 75], «не залишайся <…> ковзни у двір квадратний і 

брудний», «збирайся і таксі лови» [147, с. 75], «ти ж іди. прийде 

весна/кісточки мої зігріє/ось тобі квиточок на, // мріє» [147, с. 70], де 

весною позначено прихід молодої дівчини. Таким чином, стара жінка, яку 

ніколи не прийме розщеплений ліричний суб’єкт, виконує функцію 

абсолютної границі. 

А коли жінка залишає його локус, то головний страх суб’єкта, аби вона 

не повернулась – «трохи перечекаю щоб не вернулась ще», «вслухаюсь щоб 

почути в грудях пекельний щем/і не почую щему – // щем закінчився вчора» 

[149, с. 127], «старі баби – колишні кльові/дівчата» [152, с. 40]. Надалі 

розщеплений ліричний суб’єкт запрошуватиме таку жінку вже не у свою 

оселю, а просто кудись: «але ти приїжджай куди-небудь» [151, с. 78], 

віддаляючи процес ще й у часі: «і якщо не сьогодні якщо не сюди/і якщо 

взагалі твої теплі сліди/і якщо взагалі – тільки небо» [151, с. 78]. 

Як і в міфі, розщеплений ліричний суб’єкт, долаючи шлях, має 

«переступити» через жінку – «На шляху до Картагени –/Битий пил. Гірчак 

зелений./Молода змія» [150, с. 67], «Серпневий степ, веселий і опальний,/Нам 

стелить ліжко з наших помилок» [148, с. 102], проте наперед знає, що та не 

буде здобута: «не буде моєю/і нічого не буде за тим» [151, с. 67]. У ІІ розділі 

дисертації було з’ясовано, що міфопоетичний простір у ліриці київського 

періоду складається з двох типів. У просторі І типу можливі звичайні 

людські події, а в ІІ – нічого не відбувається (антисвіт за Лотманом), це 

сакральний простір для розщепленого ліричного суб’єкта. М. Мамардашвілі 

називає такий простір «байдужим». Розщеплений ліричний суб’єкт не може, 

перебуваючи в І типі простору, знати за другий, спостерігати його події, 

оскільки ці типи простору розділені. І лише жінка – точка, де поєднується 

хаос і космос в одному, границя, яка з’єднує (одночасно розділяючи) ці 

простори – «кохана <…> І в цьому невтішна мета?/Що справа – вода, а що 

зліва – обвітрена скеля…» [148, с. 73], у результаті чого отримуємо два види 

міфопоетичного простору, які розділені границею особистості: «Віщуючи, що 
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в межах двох столиць/І в межах двох століть – // всьому минати» [149, 

с. 110], «а увечері – в різних квартирах/а ще краще – у різних містах» [151, 

с. 67], «вип’єм одночасно кави/вранці в двох своїх столицях» [151, с. 76], 

«Мою південну Україну – // вкрило листя,/Твою північну Україну // – сніг 

укрив» [148, с. 80].  

Тому розщеплений ліричний суб’єкт завжди перебуває в безпосередній 

близькості з жінкою-границею, хоч так і не долає її, через що жінка виконує 

також функцію відносної границі. Якщо ж вона зосереджена в локусі 

квартири (який є байдужим, де нічого не відбувається і де сам розщеплений 

ліричний суб’єкт споглядального типу), то й сама стає байдужою для 

суб’єкта: «…якого біса ти приїхала?» [147, с. 81], «Прощай, моя 

сеньйоро,/Текіла відтекла // і плечі відпливли» [148, с. 89] або навіть 

прирівнюється до смерті: «Тепер ніщо не порятує –/Воно прийшло. Воно 

лютує. <…> воно тебе погубить,/Воно підводить чорним губи/І попід очі – 

чорним теж» [148, с. 92]. Оскільки на території Трансністрії не може бути 

нікого іншого, тому присутність жінки заперечується: «Це – не твоя 

земля/Татарських виноградин» [150, с. 71].  

Присутність жінки, границі відтісняє правду й мету долання шляху. 

Людина не може побувати в усіх потрібних їй місцях (та ще й одночасно), її 

просторові можливості обмежені. Однак те, через що я люблю, існує через те, 

що я люблю. М. Мамардашвілі називає такий процес інфернальним циклом 

розшуку потрібного по всіх точках простору, де ти  не можеш перебувати, не 

можеш охопити всіх точок простору й від цього ти біжиш, тікаєш.  

На думку філософа, крім фізичних відстаней, існують ще й душевні. До 

таких речей належать і риси жіночого обличчя: «і помада червона темніла 

обличчям розтерта» [149, с. 62], «нащо було зі мною – // руки твої і риси…» 

[149, с. 116], «Очі, зняті із ікони,/Губ тонких // тонкий поріз» [148, с. 76], 

«очі – якщо згадаю – хай тоді будуть сірі» [149, с. 126], «Упадуть на твоє 

лице/відблиск слів і господні вії» [149, с. 131].  
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Як доводить Ж.-М. К’юбільє, у культурі, де панує естетика суб’єкт-

об’єктного типу, еталоном виступає реальність жіночого тіла у всіх проявах – 

від ідеальних конструкцій до конкретності живої плоті. Тому жіноче тіло з 

художнього погляду – гармонійна цілість: «Вибаглива гра об’ємів створює 

унікальне пластичне багатство, завдяки чому кількість ракурсів, що радують 

зір, не просто більша, ніж у будь-якої речі, а справді безкінечна» [70, с. 101-

102]. Загалом ідеться про те, що такий об’єкт сприймається через 

функціональні частини. Тому Ж. Бодріяр робить висновок, що «інша людина 

як об’єкт бажання не може бути зрозуміла у своїй цілісно-особистісній 

одиничності, а лише як щось дискретне» [21, с. 112], стаючи по суті 

парадигмою різних частин свого тіла: «Ця жінка – уже не жінка, а лоно, 

груди, живіт, бедра, голос чи лице, щось одне» [21, с. 113].  

Тож частинами, що означають жінку загалом, є волосся – «і твоє 

волосся на моєму плечі було тоді» [147, с. 77], «Твоє волосся із руки/Текло на 

плечі» [150, с. 8]; плечі – «…звільна плавно від волосся/починається плече» 

[151, с. 83], «виріз плечей і гойдання шовковиць» [147, с. 60], «своїм плечем 

його каратами/зруйнуєш стиль і самоту» [147, с. 81]; ноги – «…потім босі 

ноги в кріслі» [151, с. 83], «Згортаючи пальці свої на твоєму коліні» [150, 

с. 58], «як плаття із ситцю затиснуте між колін» [147, с. 58]; губи – «губи в 

губи вдаряться за мить» [149, с. 110]; груди – «де хліб вода слова вино з 

води/і єресь: твої груди дві звізди» [149, с. 32], «Сен-Жон Пруст // лежить 

на персах» [150, с. 65], «дівочі груди/і та яку звали іра чи віра // і жодного 

значення це не мало» [147, с. 63]; руки, пальці – «руки твої і риси – також 

тонкі доволі» [149, с. 115], «Ти долонями м’якими/Щік моїх сліпих 

торкнешся» [150, с. 66], «Теплі пальці мені поклади/на щоку, або краще на 

дві» [150, с. 47].  

Доречно згадати, що нагота людини означає знятість границь, завдяки 

чому «можливе вільне контактування з іносвітом», – підкреслюють 

Т. Агапкина та М. Валенцова [2, с. 517]. Тобто одяг на тілі (особливо так 

званих хтонічних ділянках) перешкоджає контакту з іншим, але він 
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маркований семантикою невидимості: білим кольором – «сорочка зав’язана 

на животі була біла» [149, с. 35], «мила/ню // точніше зовсім гола/як даная 

чи звізда» [153, с. 89]. Жінка сприймається через поєднання таких окремих 

частин тіла, як плечі, брови, волосся: «…твій вигин плеча брови 

бедра/волосся трепет» [149, с. 53]; вуста, руки, щоки: «йод твоїх темних 

вуст/голі плечі твої» [149, с. 9], «До речі/твої руки, твої плечі – Невимовної 

краси» [150, с. 117], «і пальці наші лягали на щоки дівочі та інші речі/як я 

тепер розумію досить таки невміло» [147, с. 63]. 

Лаура Мулві стверджує, що з точки зору чоловіка «жінка, подана як 

сексуальний об’єкт, є головним мотивом еротичного видовища <…> вона 

тримає погляд, викликає і позначає чоловіче бажання» [203, с. 15]. Тим 

самим жінка «стає “предметом”, утворюючи серію, елементи якої перебирає 

бажання, а означником серії реально є вже не кохана людина як особистість, 

а сам суб’єкт у своїй нарциській суб’єктивності, що колекціонує-еротизує 

сам себе й робить із любовних стосунків самоспрямований дискурс», – 

зазначає Ж. Бодріяр [21, с. 113].   

Таким чином, перед нами ніби матеріальна річ, і щоб володіти нею 

треба усунути чужу присутність. Ж. Бодріяр констатує: «Розпадаючись на 

серію своїх тілесних частин і перетворюючись у чистий предмет, жінка далі й 

сама включається у серію всіх інших жінок-предметів» [21, с. 113]. Це 

твердження найкраще представлено у вірші «Ти…», який критикував 

В. Моренець, назвавши текст «гострим і прикрим дисонансом до духу і букви 

“Трансністрії”» та стверджуючи, що «<…> тут автора, здається, просто 

зрадило почуття такту. Ви ж, пане поете, не претендуєте на лаври Дона Гуана 

(хоч навіть той, пригадується, не вихвалявся списком своїх перемог)?» [95, 

с. 193]. На наше переконання, дарма. Адже тут якраз об’єднано всі типи 

жінок, які утворюють єдиний образ жінки-границі: «…ти// – що зелені очі 

пальці і ніс в чорнилі», «ти – золоті верлібри і кабарне на вустах», «…ти ж// 

– що мотала душу грудень січень і лютий», «…ти – що страждала 

чортзна//де чого і навіщо», «ти – що телефонувала і сопіла вночі», «ти – що 
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кричати будеш –// там собі і кричи», «…ти – що боїшся розголосу і дуже 

добре знаєш/де і який в шухлядах вицвілий компромат», «…ти – що забула 

адресу», «…ти – що і не збиралась бути зі мною…», «…ну і можливо ти ще 

// з ким лежимо зараз» [151, с. 101-102].  

Функція такої жінки, можна сказати, зайти-побути-вийти: «ти 

увійдеш», «шурхеш як білий заєць», а три крапки «…» на початку свідчать 

про ряд «ти» до початку вірша, і про ряд, який і після фіналу не закінчується. 

Об’єднує всі ці образи жінки розщеплений ліричний суб’єкт: «я собі віршик 

пишу» [151, с. 101-102]. Така кількість потенційних об’єктів визначена 

пасивністю розщепленого ліричного суб’єкта. За А. Кузьменко, любовні 

пригоди Дон Жуана не спрямовані на те, щоб спокусити чергову жертву: 

«Кожна нова історія виникає внаслідок сформованих обставин, з якими герой 

не хоче вступати в боротьбу. Усі ці пригоди – своєрідна капітуляція перед 

дійсністю» [68, с. 374]. До того ж, розщеплений ліричний суб’єкт врешті сам 

визнає: «Це тепер я знаю. // Це тепер./Тих Венер було багато надто./Тих 

купальниць, ню, // що розпростер-/лися безсоромно і принадно» [148, с. 107]. 

Проте, річ у циркуляції жінки самої по собі.  

На фоні блукань та мандрів, своєрідної гри, до якої вдається 

розщеплений ліричний суб’єкт («Нам не виграть не нами затіяну гру,/Коли 

навіть зігрієм // у синіх долонях/Величезні сніжинки» [150, с. 112]), жінка 

постає іграшкою – «Я так любив її, // а вона закотилась, як м’ячик» [150, 

с. 43], «жінки як поламані іграшки в хаті…» [149, с. 88]. Фактично навіть 

анатомічно жінка приречена бути тим, на що спрямована дія (об'єкт), а 

чоловік у такому контексті – той, хто спрямовує дію (суб'єкт). Саме в цьому 

Ж.-М. К’юбільє вбачає причину того, що в протиставленні «людина – світ» 

жінка пересунулася з позиції «людини» в позицію «світу», з категорії «того, 

хто пізнає» в категорію «пізнаваного». 

Як уже зазначалось, жінка перебуває для розщепленого ліричного 

суб’єкта в байдужому просторі, тому зустріч із нею для нього не є подією, у 

результаті чого жінка стає важливою лише тоді, коли покидає локус квартири 
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– «Господи ти її бережи/хай вона буде на світі» [149, с. 93], «Я любив тебе. 

Жити удвох/я любив. Доживати віку/біля тебе любив…» [151, с. 74], «а 

єдину ти загубив навік між її морів» [149, с. 48]. Тоді з’являється навіть час: 

«двадцятий вечір тебе немає/далеко ти», «тебе немає тут де ковзала твоя 

рука» [151, с. 89], за межами його досягання – «де водяться кіхоти <…> і я 

тебе люблю» [147, с. 89]. Отож за відсутності жінки, суб’єкт уявляє її, у 

результаті чого забезпечується ще одна функція жінки як границі уявної.   

Розщеплений ліричний суб’єкт вбачає в жінці те, що може зруйнувати 

його власну ідентичність «тотожність із самим собою», а в такому разі те, 

через що любиш, міняється місцем з тим, що любиш. Що любиш, стає 

умовою того, через що любиш, як переконує М. Мамардашвілі. Тобто жінка 

стає умовою шляху, а шлях – це те, без чого немає ліричного суб’єкта, його 

любиш апріорі. Таким чином, постає проблема можливості проникнення між 

світами/просторами – «мені тебе нема тобі/нема мене» [152, с. 29], і ми 

приходимо до проблеми непроникнення по границі: як і через що можна 

проникнути в ІІ тип міфопоетичного простору, вигаданий, який існує лише 

для розщепленого ліричного суб’єкта? Має бути такий простір/точка, де вже 

близько до «втраченої батьківщини».   

М. Мамардашвілі пропонує уявити таку точку в вигляді якоїсь живої 

точки, оскільки головна проблема – лишатися живим, і єдине, чого хоче 

суб’єкт, – це бути живим. Це своєрідна золота середина для розщепленого 

ліричного суб’єкта: бути біля реальної границі, звідки до обох просторів 

найближче («кінь стремено і дівча» [153, с. 56], «а поруч та/яка дісталась як 

трофей», а біля неї «вітру свист» [147, с. 108]), оскільки долати шлях – це 

його призначення – «У мене тільки ти // і ця дорога/Проведена у полі від 

руки» [148, с. 80], про яке відомо одній жінці – «моєї насправді мети/не знає 

ніхто тільки хрестик/на грудях маленький і ти» [152, с. 91]. Розщеплений 

ліричний суб’єкт, подавляє реальну границю зсередини, однак вона 

повертається ззовні, знаменуючи повернення на невідому батьківщину, що 

тотожне смерті.   
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Традиційно жінка зображується і діє в побутових локусах, уособлює 

домашній затишок, проте в текстах київського періоду вона приєднана до 

сакрального типу простору, через що не повинна лишатись у локусі оселі: 

цей простір її витісняє. Суб’єкт весь час перебуває у квартирі, де: «пахне 

ладаном ефір і заказухою моцарта» [151, с. 88], «На підлозі, на стінах – як я 

вже казав –/Пікассо, Модільяні, Мане і Сезанн/І Сар’ян з Налбандяном» [148, 

с. 105]. Сюди жінка ненадовго приходить сама: «о печаль моя двонога/вечір. 

до мого барлога/ти прийшла» [153, с. 33], «цей твій до ниточки прихід» [151, 

с. 79] (що для нього завжди випробування: «чи додому запросити // чи 

умерти перед тим» [149, с. 136], «і чому вона прийшла» [149, с. 135]), і перед 

тим, як зайти, вона теж ініціюється – «запитаєш скільки років – // тільки губи 

і морока» [149, с. 135], «позазирай мені у очі/поговори що бачиш там», 

«повигинайся на канапі/побігай по щоці перстом» [147, с. 78], «Змахни рукою 

– може зможеш ти./Торкнись щокою відстані і ночі» [150, с. 69]; суб’єкт 

доручає їй: «Тож передай, кохана, // суддям, сусідам, сові …/Словом, привіт 

великий // всім» [149, с. 137], оскільки сам він із людьми та й світом не 

перетинається, зосереджений у закритому локусі квартири.  

Розщеплений ліричний суб’єкт багато запитує жінку, але сама вона 

нічого не говорить. Таким чином, спостерігаємо фігуральну німоту – «ти 

мовчала мені двома/золотими, як лід, губами» [149, с. 131], «Шепіт шерхне 

на срібних вустах» [148, с. 79], «Німб з німотою // над нею такою // сія» 

[150, с. 151].  Натомість жіночий голос – різновид музики – «голос <…> 

завжди на голос я ловлюся» [149, с. 115], «і всі твої приголосні спочатку а 

потім усі голосні» [147, с. 58], «Так і будемо разом: // твій голос і твій 

чоловік» [150, с. 24], «Почитай мені вголос, // коли за цим голосом – ніч», 

«хай твій голос звучить // і від того // залізна дорога/Зачекає, знімує/між 

рейок <…> Хай забуде тебе» [150, с. 24], який (як спів сирен перешкоджав 

Одіссею в морі) знімає з неї риси границі та дороги: «хай з плаща твого 

звітриться дим/Привокзальних гудків, // що візьмуть тебе врешті від мене» 
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[150, с. 24], бо коли приходить жінка, то долання шляху відходить на другий 

план: «Псом згорнулася дорога/В придорожньому ярку» [148, с. 76].  

Однак уже було доведено, що простір самоти конститутивний для 

розщепленого ліричного суб’єкта, тому жінку він витісняє – «Лишилося 

втратити ще тебе і порахувати. Тепер усі» [149, с. 112], «Ти залишишся до 

завтра,/Я залишусь назавжди» [148, с. 76]. Як комарі в чарівній казці стають 

у пригоді герою, так і розщепленому ліричному суб’єктові «допомагає» «цей 

вгорі москіт/що спати нам не дасть як слід/якщо захочеш залишиться» [151, 

с. 79]. Оскільки жінка таки прийшла («але якщо прийшла – повір»), то 

повинна знати, що у локусі квартири навіть сліду її тут не лишиться: «слід 

вузький» у просторі його антидому «змела платтям чорним як смола» [151, 

с. 88]. Саме ж проникнення сюди жінки – можливе, оскільки, як встановив 

В. Пропп у процесі аналізу структури чарівної казки, «чоловічий будинок 

заборонений жінкам у цілому, однак ця заборона не має зворотної сили» 

[110, с. 212]. Таким чином, жінка не заборонена в чоловічому будинку. 

Маємо навіть зізнання розщепленого ліричного суб’єкта, чому він не 

приймає жінки: через свого двійника, бо він-другий – «додому жене/цю 

отару на жодному вітрі», «він мовчить… // в прилиманських 

садах/обсипаються вишні червоні/і ходити за ним по слідах/все одно що 

текти із долоні/вздовж відомого вибору в/гетсиманські кварцити і ночі» 

[151, с. 87], його веде дорога («Опівнічні таксі будуть мчати» [150, с. 25], 

«буде кораблик скоро // що буде мила з нами» [150, с. 21]). Двійник домінує, 

тому: «Все, що ти шукала, // ти відшукаєш // іще./Загубленим в часі // просто 

// шукати, чого не буває./Я вже знайшов. Кречет // сяде мені на плече, / В 

руку впаде грива // із потойбічних стаєнь» [150, с. 136]. Навіть коли він ще в 

безпосередній близькості з жінкою-границею, невідома батьківщина, Південь 

(«Заснути в обіймах // і світу позбутись самим <…> і щоб снились/Високі 

дерева і спалений каменем Крим» [150, с. 57]) та дорога («Губами гойдаючи // 

руку жіночу гірку,/Крізь сон відчувати, як сплять береги і корсари» [150, 
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с. 57], «перед сном/Розсипались карти // іще не відкритої масті» [150, с. 58]) 

вже кличуть.  

Поки двійник долає шлях, жодна межа його не зупинить – «Мене 

нікому вже не вбити на льоту…» [151, с. 81], «знаєш люба я мешканець тих 

порожнеч/із яких не буває любові і втеч» [151, с. 78]. Дорога ототожнюється 

зі свободою: «мені хай лишається воля її золоті абсолюти/її криваві тачанки 

копита і чортополохи/її важкі алкоголі її депресії люті» [151, с. 82]. Ці 

рядки  нагадують рядки української народної пісні, де гетьман Сагайдачний, 

що «проміняв жінку на тютюн і люльку», стверджує: 

                       мені з жінкою не водиться,      

                       а тютюн та люлька  

                       козаку в дорозі знадобиться.  

Через таке призначення розщепленого ліричного суб’єкта жінці не 

варто боротися з цим покликом – «ну що ти зробиш? // ну поселишся/зігрієш 

постать крижану/ну зблиснеш зубками веселими/в очах запалиш іскри ну» 

[147, с. 81], він не хоче, аби та його рятувала, змінювала усталений спосіб 

існування: «не рятуй. зупинись край трави» [151, с. 87], тобто фактично – не 

переступай межі. Наблизитися до жінки розщеплений ліричний суб’єкт і собі 

не дозволяє («до тебе не долетіти так міцно тримає життя» [153, с. 122], 

«і така була відстань між нами/десять коней загнати» [151, с. 59]), у 

результаті чого семантики границі набуває і вогонь – «запальничка запалена 

– хай між нами буде щось» [149, с. 136], через який розщеплений ліричний 

суб’єкт із жінкою навіть говорить: «поговоримо вдвох через свічку/через очі 

відведені вбік/через силу текілу і звичку…» [151, с. 67]. Границею є також 

«цих п’ятсот кілометрів//цим всім замело: /жовтим листям дощами 

літами/що між нами лежать…» [151, с. 78], «Між нами – тільки склянка 

чаю» [148, с. 92] чи «одинадцять тисяч метрів» [151, с. 93], тобто все те, що 

не з’єднує.  

Зустрічі з жінкою відбуваються лише вночі/ввечері («наша тисяча і 

одна ніч стане однією дуже довгою ніччю» [149, с. 130]), бо, як доводить 
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Евола Юліус, «ніч – найвдаліший час для проявлення жіночого еросу, до 

виходу на поверхню глибинних сил, прихованих під денним шаром 

індивідуальної свідомості» [179, с. 132], для гріха, який замолюватиме не 

розщеплений ліричний суб’єкт: «О, видубицький отче, за мене 

помолись,/коли вночі з її // плечей згорну волосся» [149, с. 108], «за наш 

безсмертний гріх,/якщо ти справді той, // хто має право – всує…» [149, 

с. 109].  

Саме вночі жінка й покидає квартиру, а вихід із замкнутого локусу 

дому в ніч О. Солнцева називає «шляхом героїні по вертикалі» [131, с. 590], 

який, своєю чергою, є частиною ініціації: «вийде вночі на кухню // тихо доп’є 

вино/одяг свій позбирає» [149, с. 126], «але не зручно якось/все-таки йде 

назавжди // все-таки глупа ніч» [149, с. 127], «тож іди ти/поки жовтий 

місяць світе» [153, с. 34], «Мій ангеле, лети собі, зникай,/вночі для цього 

треба зовсім мало:/ці два крила, що є, // і небокрай,/і цей один, якого вже не 

стало» [149, с. 57], «У небі німому/Вустами і крильми цвісти/тобі як 

нікому» [148, с. 88].  

До бінарних опозицій, характерних для міфопоетичного простору, 

належить також протиставлення холоду/тепла, що ототожнюється зі 

старістю, зимою, смертю, самотою та життям, весною, молодістю відповідно. 

Ю. Лотман із цього приводу писав, що попри несхожість ночі, зими та смерті 

між собою, проте «…їхнє зближення не є метафорою, як це сприймає сучасна 

свідомість. Вони – одне й те саме (точніше – трансформація одного й того ж). 

Згадувані на різних рівнях циклічного міфологічного утворення персонажі та 

предмети досить різні власні імена одного» [85, с. 278]. Тому 

статика/зима/холод ототожнюється зі старістю, де немає місця взаєминам із 

жінкою: «двоє розгублених поглядів майже уже нічиїх/одяг зимовий», «ось 

доказалася казка» [151, с. 77], «Коли час настане // і ти підеш,/І стане 

остаточною самота,/Мовчання рук // і твоїх одеж» [150, с. 142], через це 

обличчя потенційного об’єкта біле: «ще біліше» «снігу нічного» [151, с. 77]. 

Така традиція ототожнення, за О. Фрейденберг, має давню тяглість: «Людина 
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носить у холодну пору й у старшому віці темний одяг, а в молодості та влітку 

– світлий, і їй і на думку не спадає, що вона це робить через семантичну 

тотожність «холоду», «старості» і «теміні» чи «тепла», «молодості» та 

«світла»» [159, с. 178].  

Зима як відсутність жінки («Пальці холодні, твоя відсутність» [150, 

с. 104], «холодне срібло ляга на ковдру мені» [151, с. 89], «чуєш мила/ми –/в 

межах зими» [150, с. 109], «починалася зима // і хотілось жити мало/хто 

проворний – відлетіли: // гуси програмісти і/ти яка була кохана» [152, с. 74], 

«довго зима мела» [151, с. 90]), закінчується лише з моментом приходу весни 

– «і тоді весні/йти межи потоків срібних/йти вона тобі потрібна» [152, 

с. 106], оновлення циклу, який, як правило, позначає поява жінки: «в кімнаті 

холодні – як дрова у боярці – батареї/синиця прилетить на сало – 

пам’ятаєш», «і буде дуже погано якщо ти не приїдеш // і ми не купимо його 

для неї» [150, с. 105], що маркована семантикою тепла: «пошли мені щось 

лист помаранч кольорове фото/з пляжу липневого» [150, с. 104].  

Оскільки переступ границі призведе до втраченої батьківщини, спокою, 

до смерті, де не треба буде долати дорогу, то жінку не можна приймати: «але 

все що буде далі/поруйнує все що є» [151, с. 83], «і що з цим всім щастям 

робити що жити навряд чи дасть» [149, с. 116], її треба заперечити – 

«…тебе нема тебе не було тебе не буде до скону/тебе я придумав увечері 

вчора – не далі» [149, с. 117]. Саме за такої умови з'являється нагадування 

про дорогу: «шурхіт машин виповзає із-під гардинних китиць» [149, с. 117].  

Чарівна казка, у концепції В. Проппа, завершується здобуттям 

нареченої героєм та одруженням з нею. Традиційно весілля ототожнювалось 

із моментом, який відділяв нове життя людини від старого. Не прийнявши 

жінки – майбутнього не буває, бо через неї приходить нове життя. Фактично 

жінка була межею для чоловіка в доросле життя. Для розщепленого 

ліричного суб’єкта після «наближення» до нареченої, знову слідує 

«просторове переміщення між двома царствами» [110, с. 40], оскільки жінка 

покладе кінець блуканням, дорозі: «а потім довго прибиратимеш/мою 
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пилюку золоту <…> мої сліди мені з-під ніг» [147, с. 82]. Мірча Еліаде 

встановив, що у міфології будь-який шлюб пов'язаний з напругою, тому він 

здійснюється через ритуал переходу. Ось чому якщо буде весілля «вкупі з 

молитвою в церкві київського патріархату/і ти – причинна як мінімум – в 

білому увійдеш/і щоб це зробити // кроків // треба не так багато» [149, 

с. 116], то нічого вже не зміниш: «іронія не порятує // досвід і тощо – теж» 

[149, с. 116], тож «треба забути – знаю – // треба й не знати було» [149, 

с. 116].  

Загальний образ жінки творить також панночка – проміжний топос 

між царівною та дівчиною, яка асоціюється зовнішнім виглядом із білим 

кольором – «ти не жінка – панночка мала/що – немов душа – злітає з 

гроба», «біла тінь, любов яка – хвороба», «пізній погляд в зоряний анклав» 

[147, с. 111], «І панночка одна // з кровинкою в устах» [150, с. 95]; вона 

елегантна, витончена. За відсутності панночки до світу розщепленого 

ліричного суб’єкта вривається стара жінка, але її він не приймає: «ти в 

поїзді я в києві // як нудно/як нецікаво як болить нога/на піаніні грає 

поминутно/на третім поверсі // стара як світ // карга/я не люблю всі взяті 

нею ноти» [152, с. 22]. Неприйняття дійсності за відсутності панночки 

поширюється на інший простір аж до території батьківщини – «стоянку не 

люблю яка навпроти/і майже всі у києві дома/я не люблю життя народи 

раси/вітчизну випадає не люблю», через те, що «ти в поїзді і майже всі 

тараси/тобі до лампочки» [152, с. 22]. 

Панночка за семантикою найбільш близька з концептом «митець». Ця 

жінка схожа на нього (знову присутній мотив двійництва) – «Слів майстри, 

// шукаєм слова» [149, с. 65], «знаю звуть її олена // знаю з наших темних 

лав» [149, с. 136], «ти спиш тобі сняться хорей амфібрахій та інші 

потвори» [153, с. 124], бо лише така, як він, зрозуміє і прийме його, лише 

«дочка на залізниці» буде парою «блудному синові» [151, с. 76]. З цього 

слідує, що жінка має бути не зовсім «нормальна»: «і ти будеш трохи дурна/і 

я буду дурнем набитим» [151, с. 97], «жінки випадкові над урвищем в житі 
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трохи» [151, с. 82], «Наші чорні жінки/Вишивали Малевича ніччю» [148, 

с. 15]. 

Таїну концепту «митець» вперше розщеплений ліричний суб’єкт 

розділяє не просто з іншим, а з жінкою, стверджуючи, що таких, як вони, 

взагалі більше не існує: «нас мало мила як нас мила мало/ти в  поїзді я в 

києві // хто ще?» [152, с. 23]. Звідси сліди панночки суб’єкт ототожнює з 

пуантами: «мов пуанти/твої сліди» [151, с. 104]. Проте оскільки панночка – 

це дівчина, то саме від неї найближче до смерті: «біла панночка дивиться з 

гаю/під грудьми – горностай або заєць/тут нікому не можна іти» [151, 

с. 13].  

Бачимо, що жінка – своєрідний двійник ліричного суб’єкта – «Твоя 

щока мого обличчя» [148, с. 93], «ось ти нарешті <…> дівчинко брате» 

[152, с. 96]. Ба більше, розщеплений ліричний суб’єкт навіть називає 

будинок і дорогу, яку долає, «нашою»: «наша кава з автівки наша хата 

/наша дорога додому», «наші нічні розмови/наші нічні голоси/наші чотири 

літа білим заляпані тиньком» [152, с. 109], але цього уже не багато – «лічені 

наші ночі // дні пораховані тишком» [152, с. 109]. До того ж, за 

В. Шинкаренком, і «царівна в казках символізує аніму героя. <…> для 

оволодіння анімою герою необхідний підйом свідомості, який відбувається 

лише в результаті різних випробувань; в результаті кожного з них 

відбувається проникнення несвідомого у свідомість» [171, с. 159].  

Проте, якщо звернутися до досліджень К.-Г. Юнга, то можна 

з’ясувати, що жінка-аніма, таким чином, «є і лишається представницею тієї 

ділянки несвідомого, яке ніколи не може сприйнятись в досягнуту для 

людини цілісність» [178, с. 238]. За К.-Г. Юнгом, анімус та аніма рухаються 

на зустріч одне одному. Єдину відмінність між ними Марія-Луїза Франц 

вбачала в тому, що «анімус, володіючи чоловічою природою, ніби розділяє з 

ним цю схильність. Навпаки, призначення жінки полягає в служінні життю, 

і, справді, аніма  <…> є для чоловіка архетипом життя» [157, с. 176]. Навіть 
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В. Пропп дійшов висновку, що в чарівній казці сам посвячений інколи 

мислиться перевтіленим у жінку: «Найвищий ступінь посвяти включає 

вміння перевтілитись у жінку». І далі: «Його таємне ім’я інколи – жіноче» 

[111, с. 201]. Розщеплений ліричний суб’єкт стверджує, що вони з жінкою не 

виграють цю своєрідну гру: «…Коли навіть назвемо свої імена/Неподільні // 

приблизно як Райнер Марія» [150, с. 113]. Тому те, що суб’єкт «балансував 

на межі» [147, с. 9], що жінка загалом є границею, яка поєднує в собі різні 

категорії та світи, не викликає сумнівів.  

Образ дівчини, весни, молодої сили, яка повертає цикл спочатку, 

з’являється наприкінці кожної збірки київського періоду – «дівка мила дівка 

вража» [147, с. 83], «о де ти дівчинко маро» [147, с. 39], «моя маленька 

донна» [147, с. 88], «срібна дівчинко моя» [152, с. 108], «здивуйся бо ти 

є/молодшою за віком» [147, с. 106], «як темний трьохсотлітній лик/ця юна 

жінка» [153, с. 98], «і молода коза що віршує – можливо останнє зі щасть» 

[149, с. 17], «навіщо ти вумен, дівча/любило старого хрича» [153, с. 92].  

Розщеплений ліричний суб’єкт передбачає ту границю, яка завершить 

його ходіння: «коли золоті мої дні впадуть у опале листя/і амури 

набавляться стрілами/вийде в чомусь може в зеленому необов’язково в 

намисті/ну з вустами там з крилами/і зав’яжеться так що життя 

відмотається наче» [150, с. 153], «зараз все замкнеться в коло» [147, с. 104], 

усвідомлюючи, що цей процес циклічний: «візьмеш дівку сплатиш мито // 

або просто сплатиш ним/за таксі за порожнечу», «за долоні що на плечі // 

може ляжуть десь під вечір/може навіть не на плечі // а поки що – на столі» 

[149, с. 136], «все було. а зараз – знову. // ці олени загадкові <…> це останнє 

на землі» [149, с. 137].  

Фактично після зими, здавалося б завершення, розщеплений ліричний 

суб’єкт знову буде продовжувати долати шлях: «і ти який життя прожив/в 

минулім віці <…> за що тобі це?/ти який був умер колись/в холодну 

глину/воскресни суко і молись/за цю дитину/за ліхтарі таксі мости/двори 

собачі» [153, с. 99]. Тож дівчина стає останньою перепоною на шляху до 
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смерті: «подих який бог мені послав/перш ніж від’єднать від апарату» [147, 

с. 111], «ти – прощальний змах крилом» [147, с. 111].  

Саме в «Хузі» (що за семантикою назви найближче до смерті) образ 

дівчини переважає: «молода коза краси/неземної» [153, с. 7]. Вона – границя 

із чарівного сакрального простору, зі Сходу: «ти звідки з далеку якого/зі 

сходу як диван м’якого/парфумів срібна паранджа» [147, с. 91], у неї – 

«вуста – погибель для буй-тура/і одинадцять чорних кіс/і книжечка: поет 

гафіз» [147, с. 91], «жовте золото з дубаї/тонко шию обіймає/як» [147, 

с. 83].  

Дівчина позначена семантикою вогню, кольору, аромату: «твій одяг 

кольорів жар-птиці/і твої пальчики з кориці» [147, с. 91], «на щоках – любов 

як сажа/на губах – як карта ляже» [147, с. 83]. Таку границю не можливо не 

помітити, оскільки вона передається як через запахові (кориця), так і через 

зорові (сажа – важко відмити й дуже добре видно) образи. Але це рухлива 

границя, де зволікання не доречне, оскільки вона сама йде – «як попутниця в 

трамваї –/встане вийде і немає/холод нігті лак» [147, с. 83], «ти вислизнула з 

наших/низин – тире – вершин» [147, с. 88], переходить в інший тип простору 

– «озирнувся – дівка вража/хоче йти і нігті маже/каже: так і слід» [147, 

с. 83], «тук-тук: широка річка дон/тук: закінчився закордон» [147, с. 91], 

куди тепер розщепленому ліричному суб’єктові треба встигати – «і київ у 

який втечеш…/я б наздогнав тебе але ж…/о Господи яка морока/ця 

старість і жінки востока!» [147, с. 92]. На цій границі позначений і простір 

Трансністрії, жінці ближче до південної землі, навіть до степу: «і ти поїхала 

туди/де п’ють вино замість води/де сиві соргові сади/де чорних птиць із 

бороди/виймає вітер у степах» [153, с. 93].  

Розщеплений ліричний суб’єкт опиняється перед границею, до якої 

інші приходили, дивились, не змігши переступити, перемогти її: «каже: ще в 

минулім віці/veni vidi а не vici…» [147, с. 83], і з острахом розуміє, що коли й 

він не переступить, то не зможе дійти до невідомої батьківщини – «господи 

але ж – тоді…» [147, с. 83], тому наближається до неї якнайближче: «я 
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думаю з тобою вийде <…> завіює нас вдвох з тобою/у парк блукати ідучи» 

[152, с. 100], «вдарять кроки в кам’яниці/теплий погляд по спідниці/наче мед 

по бороді» [141, с. 84].  

Ці інші є тут і досі («він як муха як цеце/голова немов яйце/ходить 

ходить що він хце/з нас оце» [153, с. 96]), теж намагаючись переступити 

межу («ти така ти сторожка/ти колюча ти тонка/наче морда їжака –/ти 

така» [153, с. 96]), вони, відповідно, претендують на землю за нею, що 

помітно тривожить розщепленого ліричного суб’єкта: «там якийсь 

чоловік/буде з тобою жить/кілька моїх століть» [152, с. 102], «тож 

живемо вчотирьох/я – до тебе що присох/він – як бляха архілох/ти і Бог» 

(жінка і Бог – в окремому рядку відмежовані на рівні тексту від інших – Л.Д.) 

[153, с. 97].  

Ця остання дівчина, послуговуючись термінологією Ж. Бодріяра, – 

«естетика зникнення» [22, с. 154], вона сама йде за інші межі: «захотіла 

відлетіла хвіст від тіла свист пером/за дніпро» [153, с. 6], «печаль моя, 

вумен, важка <…> навіщо ти, вумен, пішла/туди, де раніше була» [153, 

с. 92], «де ти кохана так довго була/і яка сила носила/сукні помади твої 

дзеркала/кільчики віршики жменьку тепла…/мила» [152, с. 96], через що для 

розщепленого ліричного суб’єкта з’являються нові перешкоди на шляху – 

«рейси твої касували мені/диктори і снігопади дурні/ось ти» [152, с. 96]. 

Через таку відсутність та алокалізованість суб’єкт почувається погано: «де 

ти я ледве дожив до зими/чорний як фолкнерові томи» [152, с. 96], «стало 

спорожніло поруч», «все забрала позбирала що зуміла що зі зла/на шпалерах 

написала: тут поезія була» [153, с. 6], «краще б ці стіни не знали тебе» [152, 

с. 97].  

Оскільки це останнє, що треба взяти, то розщеплений ліричний суб’єкт 

навіть покидає свій антисвіт, опинившись у чарівному просторі жінки: «над 

убивством биків матадорів у золотом шитій обнові/над кружляннями чайок 

і наших прострочених віз/бачив Бог/ми хотіли любові» [152, с. 62], «літак 

стамбул готель/і вечір як халва/і плечі як халва/і мова загадкова» [153, с. 94], 
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тому юний вік дівчини не важливий: «нічого/і те що вона молода», «і срібні 

монетки за все/на шиї», «й прикрите травою/все те що мій погляд пасе» 

[153, с. 74]. Він навіть допускає можливість приходу інших людей у свій світ 

(«будемо запрошувати сусідів якщо вони будуть не проти/смажитимемо їм 

і собі картоплю на салі» [153, с. 32]), аби тільки дівчина не зникала: «Лишись 

навіки зі мною, // візьми,/Візьми лишись, // якщо зможем, // зі мною» [150, 

с. 49], «ти іще не знаєш ким була/нам з тобою» [153, с. 25]. Проте 

можливість іншого рятівного простору швидко зникає, бо територія 

батьківщини домінує – «у психушці куди нас обох все одно повернули/яку 

звать батьківщиною» [152, с. 63]. 

Біля такої дівчини, останньої границі, встановлюються ще й запахові 

(«парфумів срібна паранджа») та акустичні границі. З приводу цих границь 

Н. Лисюк пише: «У ритуалах акустичні межі встановлюють заради 

забезпечення непроникності свого простору для представників чужого світу, 

натомість відкриття акустичної межі знаменується «божественними» звуками 

– співом та музикою» [76, с. 145]. Тож музика, а часто ще й церковна, дає 

можливість стверджувати, що границю намагаються подолати (звідси мотив 

можливого весілля): «Під оркестри лукаві/На останній межі» [148, с. 42], 

«концерт в соборі собор в мінорі ксьондзи у білім їх майже два» [153, с. 5], 

«нас шукали всі служби // з церковною службою вкупі» [152, с. 62], «якщо 

Господь мені дасть ще трохи часу щоб здійснити цю процедуру» [153, с. 30].  

Проте далі приходить впевненість, що вже не вдасться переступити 

границі («а в тому місті // до якого ти не їдеш/я засну» [152, с. 108], «якщо 

порятунку немає точніше такий порятунок – немає спасу» [153, с. 29]). 

Тому коли скінчиться навіть життя, жінка-границя лишиться: «і ти зі мною 

ми вдвох чорт знає для чого чуємо ці пісні/і що казати концерт скінчиться а 

твої пальці кохана ні» [153, с. 5], «коли ти є, але тебе нема,/коли я з нами 

вдвох, а ти сама» [149, с. 113], «далі – ти сама. // мине/все на світі – сміх і 

лихо…/я тебе залишу тихо/ось дивись:/нема мене» [152, с. 106], «якщо я 
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помру і ти зимуватимеш з кимось одним одна <…> перебираючи букви 

губами пальцями чотки» [153, с. 29].  

Символічною є поява чоток, адже, як зауважує А. Кисляк, «в образі 

чоток, з одного боку, реалізується круг, з другого – лінія-нитка-вісь, на яку 

нанизані явища, включені в загальний світовий порядок» [59, с. 289]. В 

енциклопедії символів зазначено, що чотки одна з «найбільш вживаних форм 

символіки нитки як нитки світу» [69, с. 217]. Таким чином, жінка маркує 

центр світу – «Бачить Бог, а змій не бачить/отже й яблука нема» [148, 

с. 100]. 

Зрештою, знову маємо аналогію з чарівною казкою, де герой викрадає 

царівну з її палацу чи вежі. Так, розщеплений ліричний суб’єкт просить: 

«Кохана, // відчини мені ворота,/Які стоять удвох в самотині./Ми помчимо у 

ніч // конем останнім/До моря, до лиману, в кураї…» [148, с. 77]. Фактично 

йдеться про простір Півдня, до якого жінка опосередково належить, але куди 

так і не приходить розщеплений ліричний суб'єкт: «Є тут одна небезпека – // 

можу спіткнутись об хрест/І можу ще довго до тебе // ногу в степу 

волочити…» [150, с. 137], «Люби, моя украдена, мене…/І шлюбна ніч // з 

татарської могили/Нам чорною долонею/Змахне» [148, с. 77]. 

Таким чином, синтетичний образ жінки-границі («Два камінці колін» 

[150, с. 83], «згубнице біла як лід на мостах і дніпрі/біла мов ключ» [147, 

с. 85], «ти – не жінка // ти <…> скрип дверей в чужу порожню хату» [153, 

с. 111], «ні за вірші мої ні за інші дукати/не знайти <…> руки твої» [152, 

с. 89]) стає границею ще й між життям та смертю – «Пам’ятай, що ти 

єдина./Що, крім тебе, в цьому світі/Не лишилося нікого» [150, с. 107], «і 

ступить у двері і очі розтулить хома/за панночку ніч і за спробу 

переступити» [149, с. 64], «кохана ключиком Петровим/відчинить двері // 

скаже ох» [153, с. 125], «І замком на чорних дверях/Світиться рука/Чиясь» 

[148, с. 84]. Причетність жінки-границі до потойбічного репрезентує 

асиміляцію тридесятого царства з локусом жінки, оскільки, крім різних назв, 

ці локуси не мають жодних специфічних рис [див. 110, с. 365].  



174 

 

Для того, щоб функція жінки як границі працювала, жінка повинна 

зайняти місце в системі міфопоетичного простору. Отож вона постає 

серединним світом, у якому діє розщеплений ліричний суб’єкт, і є, говорячи 

словами О. Бондаревої, «межовим виміром між «небом» – вищою правдою 

мистецтва й віри – і «пеклом» – буденним життям митця у 

постіндустріальному суспільстві» [23, с. 281].  

Лише вона може звільнити розщепленого ліричного суб’єкта від 

долання шляху. Натомість він стверджує, що від цієї втягнутості в простір 

«навіть ти не врятуєш мене» [151, с. 87]. Тобто персонаж збірки йде далі, за 

інерцією – «тихо собі ступаю –/кроки рахує Бог/пальці свої замерзлі/вслід 

мені загинає» [149, с. 122], бо «сорок літ пісок між вій» [151, с. 71], «у нас не 

вийде бо нічого/у нас не вийшло і дорога/гірка» [152, с. 100].   

Отже, в ліриці київського періоду образ жінки перебуває у своєрідному 

міфодискурсі, складаючись із царівни, стихії, старої жінки, іграшки, 

панночки, дівчини та утворюючи єдиний полісинтетичний образ жінки-

границі. Через свою варіативність жінка стає зміщеною границею, після 

прийняття якої відбудеться розкодування бажання Трансністрії як 

сакрального простору. Таким чином робимо висновок, що границею між 

двома видами простору та двома типами розщепленого ліричного суб’єкта є 

саме жінка. І лише прийнявши її – переступивши межу – розщеплений 

ліричний суб’єкт зможе звільнитись.  
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ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО РОЗДІЛУ 

Отже, з’ясовано, що класичний образ дороги набуває в ліриці 

Т. Федюка певних різновидів: він охоплює такі поняття, як стежка, шлях, 

мандрівка. Дорога в поезії київського періоду характеризується цілою 

низкою особливостей і набуває рис шляху-лабіринту, долаючи який 

розщеплений ліричний суб’єкт ініціюється. Шлях у ліриці автора пролягає 

через два типи простору: свій Південь (малу батьківщину, у яку весь час 

подумки вертається розщеплений ліричний суб’єкт) та абстрактно-чужий 

світ, Північ.  

Доведено, що шлях, який долає розщеплений ліричний суб’єкт, є 

внутрішнім шляхом душі, фактично звільненням духу від тілесності – 

горизонтальна проекція шляху довільно трансформується у вертикальну. 

Саме через це шлях стає забезпеченням певної свободи як продуктивного 

джерела іншого життя. Оскільки дорога є межею між різними типами 

простору, а шлях-лабіринт – це модель психічного життя, то шлях є межею 

між народженням і виходом до абсолюту, смертю, яка й передбачає 

абсолютну свободу.  

Встановлено, що розщеплений ліричний суб’єкт може подолати шлях 

лише сам. Самотність стає результатом суперечності суб’єкта з самим собою, 

що призвело до втрати та пошуку самототожності. Такий шлях-лабіринт 

називаємо шляхом до «втраченої батьківщини», тобто, поверненням до 

самого себе.  

Проаналізовано міфопоетичний образ будинку та з’ясовано, що 

традиційний для літератури локус будинку набуває в ліриці Федюка 

своєрідного потрактування: він постає антидомом. Таким чином, мотив 

бездомності, метафізичного сирітства стає ідейним фокусом. Домом для 

розщепленого ліричного суб’єкта є відкритий простір, дорога.  

Досліджено концепти межі та границі, які представлено в ліриці 

київського періоду природними та штучними видами. Для лірики Т. Федюка 

характерне накладання кількох типів меж, а також особливий вид межі – 
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границя індивідуальності (жінка). Розщеплений ліричний суб'єкт перебуває в 

безпосередній близькості з нею, але так і не долає границі, що пов’язано зі 

страхом смерті. Така жінка-границя варіюється як царівна, стара, жінка-

стихія, іграшка, панночка та дівчина; послідовно виконуючи функції 

абсолютної (жінка, яку не приймає розщеплений ліричний суб’єкт), відносної 

(максимально близькість з нею), уявної (за прямої відсутності жінки), 

реальної (подавлює її зсередини, однак вона повертається ззовні, постаючи 

як знак близької смерті) границь.  
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ВИСНОВКИ 

Результати проведеного дисертаційного дослідження, присвяченого 

міфопоетичному просторові у ліриці київського періоду Тараса Федюка, 

органічно вбудовуються в сучасну панораму літературознавчих досліджень, 

доповнюють наші уявлення про українську лірику початку ХХІ ст.  

Аналіз проблематики міфопоетичного простору, її класифікація та 

систематизація дали змогу виявити найбільш значущі методики дослідження, 

персоналії та праці і з’ясувати, що серед них мало робіт, які б розкривали 

особливості простору як самостійної категорії. Отож засновки 

дисертаційного дослідження дали змогу розглянути міфопоетичний простір 

як категорію, що є комплексом міфологічних домінант, які зазнають 

повторної семіотизації та наділяються неповторними значеннями й 

емоційним наповненням, що допомагають виявити закономірності 

художнього світу сучасної лірики, яка стрімко розвивається і змінюється.  

Самоусвідомлення та самоосмислення суб’єкта найкраще 

розкривається через міфологічні структури, у результаті чого актуалізується 

прийняття створеної реальності, у якій антагонізм протиріччя між 

індивідуальним та суспільним зазнає нової міфологічної реакції – 

заглиблення в себе.  

Акцентується увага на зв'язку категорії художнього простору й 

сучасного філософського розуміння простору, а тому необхідності 

міждисциплінарних обґрунтувань (геометрії, психології) категорії простору. 

Установлено, що формально конструювання міфопоетичного простору 

відбувається на базі географічних та геометричних уявлень, які зазнають 

символізації.   

У зв’язку з тим, що просторовій інтуїції притаманна універсальність, 

оскільки на розуміння простору людина наклала бачення свого фізичного 

тіла, доведено можливість досліджувати художній простір окремо від часу 

(опираючись на праці таких дослідників, як С. Бабушкін, Є. Мелетинський, 

І. Роднянська, В. Топоров, М. Гайдеггер, Дж. Кемпбел, К. Леві-Стросс, 
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Дж. Фаріно та ін.) як більш архаїчний конструкт. У ліриці київського періоду 

наявна така апеляція до підсвідомого, за якої редукція часу не дає змоги 

говорити про хронотоп. Уперше запропоновано розробку категорії власне 

простору в контексті сучасної лірики.  

Проаналізувавши відмінності парадигм міфопоетичного простору, 

уточнюємо застосування термінології: локус – це єдність фізичного 

середовища та його осмислення; місце – локус, який завжди передбачає 

присвоєння і трансформацію простору суб’єктом, далі не розкладається і, 

взаємодіючи з простором, не є тотожний йому; місцевість – маршрут 

переміщення, що передбачає єдність обстановки, де відбуваються події, та 

суб’єкта, що їх переживає; територія – це місцевість, на якій поширені певні 

явища. Запропоновано вживати термін «місце» в розумінні «топос», аби 

уникнути різночитання терміна. Встановлено, що Я-місце сприймається 

сакральним, а загальна територія Інших – профанною. 

Визначено поняття міфопоетичного простору: це простір у художньому 

творі, у якому міфологічні домінанти зазнають повторної семантизації 

(наділяються індивідуальними значеннями) та є джерелом емоцій суб’єкта, у 

результаті чого міфопоетичний простір допомагає побачити і збагнути себе – 

проекція себе на світ. З огляду на домінанту емоційного наповнення, 

запропоновано застосовувати стосовно частин міфопоетичного простору 

термін «локомоція». Локомоція – це вибір моделей поведінки для 

конкретного місця, у результаті чого місце отримує емоційне навантаження. 

Уперше висвітлено поетику лірики Т. Федюка з погляду домінування 

простору. Авторський міф є системним на рівні простору таким чином, що 

навіть характерна для такого типу літератури циклічність відтворюється 

через просторовий цикл: Південь – дорога – місто Київ – дорога – Південь. 

Тобто, через просторову циклічність досягається циклічність буття в цілому. 

Звідси певний песимізм, оскільки суб’єкту відкривається наперед визначений 

сценарій, простір, з якого немає виходу.   
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У сучасній поезії ліричний герой набуває над-статусу, який змінюється 

сумою точок зору, тому в роботі послідовно вживаємо термін «ліричний 

суб'єкт», який позначає специфічно модифіковану суб’єктну структуру 

(пластичний тип суб’єкта, що здатен рухатися від внутрішньотекстового 

автора до образу автора, залежно від конкретного твору та міри 

автобіографічного в ньому). 

Ліричний суб’єкт структурує простір свого міфу за матрицею власних 

структур; вибудовує його не лише семантично, а й емоційно – наділяє 

міфопоетичний простір значеннями та емоцією. Виділено такі риси, 

характерні для міфопоетичного простору в ліриці київського періоду 

Т.Федюка:  

- міфопоетичний простір перебуває між реальністю та свідомістю 

розщепленого ліричного суб’єкта таким чином, що, з одного боку, його 

формує розщеплений ліричний суб’єкт, а з другого, сам міфопоетичний 

простір формує розщепленого ліричного суб’єкта, у результаті чого 

відбувається подвійна семантизація;  

- міфопоетичний простір має особливий спосіб побудови (складається з двох 

типів: міського антисвіту (І тип), що репрезентує хаос, розташований на 

Півночі, й південної землі (ІІ тип), семантично наближеної до раю, 

розташованої на Півдні), завдяки якому забезпечується доступ із одного типу 

простору в другий так, що, залишаючись автономними й рівноцінними, вони 

взаємодіють між собою як єдиний простір;  

- міфопоетичний простір постає як індивідуальна символізація, яка не може 

бути зрозуміла Іншому, тому генерує лейтмотиви самотності та самоти;  

- омріяний край, Трансністрія, стає символом (простором «втраченої 

батьківщини», виростає до масштабів Всесвіту) та елементом самототожності 

розщепленого ліричного суб’єкта;  

- у міфопоетичному просторі наявна велика кількість меж (які часто 

накладаються: камінь і поріг, міст і річка, ліс і річка) та персоніфікована 

границя, яку не вдається подолати; 
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- дорога завдяки емоційному наповненню постає як локус домашній, бажаний, 

необхідний для підкріплення свободи; Південь – сакрумом, де перебуває Бог, 

раєм, у центрі якого наявне джерело хаосу – степ; Північ – профанною 

територією;  

- шлях-лабіринт є межею між народженням і виходом до абсолюту, смертю, 

яка передбачає абсолютну свободу (через що шлях стає забезпеченням 

свободи як продуктивного джерела іншого життя) та самотність (що стає 

результатом суперечності розщепленого ліричного суб’єкта із самим собою 

та призводить до втрати й пошуку самототожності).  

Самотність постає в текстах київського періоду як усамітнення 

(навмисне уникання інших людей, аби зосередитись на собі/своєму шляхові); 

бездомність (певна неприкаяність розщепленого ліричного суб’єкта); 

приреченість (лише сам може подолати свій шлях); збереження самості 

(архетипна відособленість існування «Я» від інших) та стан душевної 

ізольованості, з якого немає виходу. 

Міфопоетичний простір має вертикальну (внутрішній, зовнішній 

простір і границя) та горизонтальну (дальній світ, ближній світ, межа між 

ними) проекції, а фінальний простір проектується у вічність. Така його 

особливість вимагає відповідної суб’єктної структури, через що з’являється 

образ двійника. Двійник як Інший дає можливість іншого життя ліричному 

суб’єкту. Таким чином, коли ліричний суб’єкт наближається до Півдня, він 

заглиблюється в себе, оскільки омріяний край Трансністрія належить 

внутрішньому просторові. Тобто чим далі, тим більше ліричний суб’єкт собі 

не належить, розчахнувшись між світами. Зважаючи на такі особливості 

лірики Т. Федюка, у роботі запроваджено термін «розщеплений ліричний 

суб'єкт».  

Метою, яка змушує розщепленого ліричного суб’єкта долати свій 

шлях, є відновлення «втраченої батьківщини» (тобто, прагнення знайти собі 

місце у світі), де він зможе віднайти абсолютну свободу. Проте абсолютна 

свобода передбачає смерть, через що розщеплений ліричний суб’єкт так і не 
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приходить до цього центру, він прагне лишатися якомога довше живим. Така 

модель лише частково відтворює сюжет традиційного міфу, тому можна 

стверджувати, що міфопоетична модель Т. Федюка – результат рецепції 

постнекласичного типу мислення. 

Традиційний образ дороги як просторового орієнтиру набуває у 

творчості Т. Федюка певних різновидів: він охоплює такі поняття, як стежка, 

шлях, мандрівка і стає шляхом-лабіринтом, долаючи який розщеплений 

ліричний суб’єкт проходить ініціацію. Такий шлях є внутрішнім шляхом 

душі, фактично звільненням духу від тілесності – горизонтальна проекція 

шляху довільно трансформується у вертикальну.  

Досліджено наявні варіанти локусу будинку в ліриці київського 

періоду, визначено особливості міської квартири як антидому, оселі. 

Квартира – це занурення у внутрішній простір, але він сприймається 

негативно через міфопоетичний міський простір хаосу, тоді як розщеплений 

ліричний суб’єкт захоплений ідеєю сакрального ідеального простору. 

Тотальна бездомність обумовлена саме своєрідним типом ліричного суб’єкта, 

двійника-мандрівника, який живе відкритим простором і вважає домом усю 

природу, довкілля. Це й визначає особливий вид житла, у якому ладен 

перебувати розщеплений ліричний суб’єкт, – дім-дорога. Це гібридна модель 

межі, яка характеризує сучасну лірику; натомість структура дому 

заперечується як така. 

Розкрито специфіку концепту межі, його семантику та втілення у 

збірках київського періоду. Запропоновано розрізняти поняття «межа» 

(зафіксоване місце, що розділяє статичні простори) та «границя» (найвища 

точка межі, яку не можливо подолати). 

Різні типи межі та границі, представлені в ліриці київського періоду 

природними та штучними видами, при цьому накладаються (камінь та поріг, 

ліс та жінка, міст та річка); а також, крім штучних і природних меж, в 

аналізованій ліриці наявна границя особистості (жінка), що поєднує в собі, 

але одночасно й розмежовує, два зовсім різних простори. Жінка кодована 
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територією, вона стає територіальним знаком, який вбиває свої знамена в 

тіло.  

Через не прийняття жінки-границі розщепленим ліричним суб’єктом, 

вона стає варіативною (царівна, стара, жінка-стихія, іграшка, панночка й 

дівчина) та виконує функції абсолютної, відносної, уявної, реальної  границь. 

Розщеплений ліричний суб'єкт, перебуваючи в безпосередній близькості з 

нею, так і не долає границі, що пов’язано зі страхом смерті, яку не може 

подолати жива свідомість.  

Отже, дисертаційна робота досягла поставленої мети й завдань – було 

вперше досліджено категорію простору в сучасній ліриці та з’ясовано, що 

простір залежить від того, ким себе вважає ліричний суб’єкт і яке місце він 

займає в ньому. Наукова новизна дослідження, його теоретичні положення і 

практичні результати мають значення для подальших досліджень у сфері 

теорії літератури, міфопоетики та художнього простору. З’ясування 

суперечностей у теоріях простору, сформованих від античності до ХХІ ст., 

дали змогу розкрити перебіг еволюції змістів категорії простору, й 

необхідність його осмислення в термінах міфопоетики. 
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Додатки 

Додаток 1. Схема математичного моделювання часу та простору 

                                          Час   t 

 

                                                                                                                                                             

·А (x, t) 

 

                                                                                                                 x                                                          

Простір                                      ·В (x, t1) 

 

 

 

Точки А (х, t) і В (x, t1) мають різний час, з чого видно, що вони не можуть 

перебувати в одному просторі (це два різні об’єкти) 

 

Схема художнього моделювання часу та простору 

                                        час   t 

 

 

 

 

               · А (х, t)              · В (x1, t)          

                                                                                   простір                  x 

 

Точки А (х, t) і В (x1, t) мають однаковий час, але їхні просторові 

координати різні. 
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Додаток 2. Схема напрямів міфопоетичного простору в ліриці 

Т. Федюка  

 

 

                                        Північ 

профанний простір           підземка 

 

 

 

 

 

Захід                                          земля                                                          Схід 

                                          Жінка-границя                                    сакральний простір 

 

 

 

 

                                                 небо 

                                               Південь 

 

По вертикалі: підземка – земля – небо.  

По горизонталі: І тип просору– границя-жінка – ІІ тип простору (у 

просторовій парадигмі жінка і земля накладаються). 
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Додаток 3. Схема градації простору відносно назв збірок  

 

 

 

Пустеля (книга «Обличчя пустелі», 2005) 

 

 

                                      земля Трансністрія (книга «Трансністрія», 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Горище (книга «Горище», 2009) 

 

 

 

Хуга 

 

                                           Хуга (книга «Хуга», 2011) 
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Додаток 4. Схема розщепленого ліричного суб’єкта  

 

                                                   Я 

 

 

     Я                                                                           Двійник 

 

       

 

Я                  Двійник                                           Я                  Двійник 
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Додаток 5.  

Структура І (профанний) типу міфопоетичного простору 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профанний простір, антипростір  

Місто  

 
Квартира  

Кімната  

Я 
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Структура ІІ (сакрального) типу міфопоетичного простору 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сакральний простір 

Південна земля  

Трансністрія  

Степ / хаос 

Двійн

ик 
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Схема 6. Етапи становлення міфопоетичного простору 

 

                          3 р. символізації     2 р. символізації   1 рівень символізації       

міфопоетичний простір              міф                  свідомість                 Я 

 

 

 

 

 

 

 

                                    зворотна символізація (4 рівень)                Інший    

 

 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


