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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

 Латиноамериканський літературний процес ХХ століття становить 
плідний ґрунт для гуманітарних досліджень – не лише через потребу 
представити значну кількість невивчених явищ та процесів, але й через гостроту 
методологічних проблем його сучасної рецепції. Парадигма 
латиноамериканського роману визначається специфічним локальним 
історизмом і характерною часопросторовою свідомістю, далекими від більшості 
традиційних епістемологічних моделей, що їх застосовували до вивчення 
латиноамериканського контексту до недавніх пір. 

Своєрідність латиноамериканського міфологізму полягає у творенні 
нової, “гібридної” міфології, що формувалася разом із латиноамериканським 
культурним простором, яким ми знаємо його зараз. На синкретичності та 
гібридності латиноамериканської міфологічної інфраструктури наголошують 
такі знані дослідники, як Р. Гонсалес Ечеваррія, Ф. Аінса, А.Ф. Кофман та інші. 
Гібридною її називаємо на тій підставі, що вона характеризується змішанням 
різноманітних джерел генези у синхронічному аспекті та їхнім нашаруванням у 
діахронії, а синкретичною – оскільки демонструє комплексне виявлення 
самодостатніх або навіть принципово відмінних образів мислення, світоглядних 
принципів. 

Актуальність дослідження. У сучасному культурному та науковому 
контексті міф розглядається як повноцінна епістемологічна категорія. Тенденція 
до реміфологізації – явища, що стверджує циклічний принцип розвитку 
культури та актуальність міфу в усвідомленні закономірностей соціального 
життя, – пожвавилася у літературі ХХ століття та триває й сьогодні. Спроба 
міждисциплінарного дослідження текстів Варгаса Льйоси за методологічними 
принципами французької міфокритики, на підставі постмодерністських 
часопросторових концепцій, із залученням постколоніальної та культурно-
антропологічної критики видається особливо перспективною в умовах сучасної 
плюритопічності та трансгресії текстів, дискурсів, гуманітарних дисциплін. 

Зважаючи на безумовну політичну значущість гуманітарних студій, аналіз 
будь-якого літературного процесу, зокрема за методами постколоніальної 
критики, сьогодні вимагає звернення до соціополітичного тла певної культури. 
Цей аспект мало досліджений на теренах України та у Східній Європі. За 
радянських часів чи не єдиною ґрунтовною україномовною роботою з 
латиноамериканської літератури була монографія Ю.В. Покальчука “Сучасна 
латиноамериканська проза” (1978). Для сучасних українських дослідників 
латиноамериканське письмо останньої третини ХХ століття теж відносно 
маловивчений матеріал, рідко залучаються до розвідок і тексти ХХІ століття.  
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Менше з тим, серед праць із вітчизняної латиноамериканістики необхідно 
відзначити кандидатську дисертацію О.М. Дякун “Міфологічний дискурс прози 
Мігеля Анхеля Астуріаса” (2004), а також монографії І.О. Оржицького “Ми – 
правда і світло, обернене в камінь... Література країн Андійського регіону 
(Перу, Болівія, Еквадор) у ХХ столітті: Етнокультурний аспект” (2006) та 
“Етно-національна й культурна своєрідність літературного процесу в країнах 
Андійського регіону (Перу, Болівія, Еквадор) у 20-х – 80-х роках ХХ століття” 
(2016) та “Етно-національна й культурна своєрідність літературного процесу в 
країнах Андійського регіону (Перу, Болівія, Еквадор) у 20-х – 80-х роках ХХ 
століття” (2016). У останній монографії Оржицький розширює огляд літератури 
зазначеного регіону (зокрема Перу) в межах методологічної парадигми, заданої 
в попередній роботі, та поглиблює аналіз творчого доробку Варгаса Льйоси. 

У сучасному західноєвропейському та американському літературознавстві 
питання досліджене ширше, однак не втрачає актуальності. Гегемонний 
принцип у рецепції латиноамериканської літератури вдається поступово долати, 
і постколоніальний проект у цьому напрямку активно розробляють зокрема такі 
визначні літературознавці, як К. Дьєгес, Ф. Аінса, К. Монсіваіс та інші. У межах 
постколоніальних студій у латиноамериканському романі другої половини ХХ 
століття вбачають підрив колоніальної моделі “центр-периферія”, визнають 
політичну та естетичну значущість внеску представників нового 
латиноамериканського роману (К. Фуентес, Х. Рульфо, Х. Кортасар, 
Г.Г. Маркес, М. Варгас Льйоса, А. Карпентьєр, Ж. Амаду та інші), а також 
текстів молодого покоління політично активних постмодерністів (С. Сардуй, 
Д. Ельтіт, Р.Х. Морено-Дюран, К. Пері Россі) та представників 
латиноамериканського постбуму (М. Пуіг, І. Aльєнде, Л. Есківель).  

Зв’язок роботи з науковими темами. Проблематика дисертаційного 
дослідження виконана в межах наукової теми, яка розробляється Інститутом 
філології КНУ імені Тараса Шевченка “Мови та літератури світу: взаємодія та 
самобутність”, затвердженої Міністерством освіти і науки України (номер 
державної реєстрації 11 БФ 044-01), а також комплексної науково-дослідної 
теми кафедри зарубіжної літератури “Сучасне літературознавство: перехрестя 
інтерпретацій” (протокол № 12 від 24.03.2016). 

Мета і завдання дослідження. Робота має на меті на матеріалі творів 
М. Варгаса Льйоси визначити методологічний ґрунт міфаналізу 
латиноамериканського роману другої половини ХХ століття та 
продемонструвати практичний потенціал цього методу. Досягнення зазначеної 
мети передбачає виконання наступних завдань: 
!! висвітлити основні проблеми та суперечності у теоретизації поняття міфу; 

визначити практично доцільне значення поняття міфу як епістеми 
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сьогодення, що дозволяє розкрити роль міфотворчості у сучасній культурі 
та зокрема в літературі Латинської Америки; 

!! окреслити роль “латиноамериканської філософії” та відповідної 
світоглядної парадигми у становленні літератури континенту; 

!! виявити функції міфологічного та шляхи реміфологізації у 
латиноамериканській соціополітичній та культурній парадигмі; 

!! у короткому огляді генези перуанської літератури з часів колонізації до 
сьогодення виокремити аспекти, ключові для наукової рецепції 
міфотворчості та історизму в латиноамериканському романі ХХ століття; 

!! на матеріалі романів Маріо Варгаса Льйоси системно проаналізувати 
шляхи та способи актуалізації архетипів, архаїчних міфологем, способи 
реміфологізації індіхеністської первинної образності, класичних 
літературних мотивів; 

!! виявити особливості взаємодії історії, міфу та фікції у 
латиноамериканському романі другої половини ХХ століття у ході 
інтерпретації романних наративів Варгаса Льйоси; 

!! дослідити логіку політичного у письмі Варгаса Льйоси, визначити 
смислотворчу функцію автоміфологізації у межах його концепції 
політично ангажованого письма. 
Об’єкт дослідження – романи Маріо Варгаса Льйоси: “Місто і пси” 

(1963), “Зелений дім” (1966), “Цуценята” (1967), “Тітонька Хулія і писака” 
(1977), “Війна кінця світу” (1981), “Оповідач” (1987), “Витівки кепського 
дівчиська” (2006). Художні тексти відібрано відповідно до завдань дослідження 
на основі високого ступеня репрезентативності матеріалу в аналізі 
міфодискурсу Варгаса Льйоси, з урахуванням тематичного розмаїття та з метою 
якнайповніше висвітлити  еволюцію творчості письменника. 

Окрім художніх творів, залучені літературно-критичні статті, філософські 
та політичні есе, літературознавчі праці, публічні промови, мемуари Варгаса 
Льйоси: “Роман” (1966), “Література – це вогонь” (1967), 
“Латиноамериканський роман у сучасності” (1970), “Габріель Гарсія Маркес: 
Історія боговбивства” (1971), “Таємна історія роману” (1971), “Питання 
конкісти” (1990), “Правда брехні” (1990),  “Реальність письменника” (1991), 
“Риба у воді” (1993), “Листи молодому романістові” (1997), “Цивілізація 
спектаклю” (2012)  тощо. 

Предмет дослідження – специфіка міфодискурсу романів Маріо Варгаса 
Льйоси у його системі політично ангажованого письма 

Теоретичні та методологічні засади дослідження. У сучасних 
гуманітарних студіях необхідною умовою є трансдисциплінарність, оскільки 
ключова мета літературного аналізу й зокрема міфокритики – виявлення 
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геокультурної динаміки і аналіз політичного аспекту письма з метою 
переосмислення соціальних закономірностей, часто проблемних та 
неоднозначних. З огляду на це у дослідженні взято міждисциплінарний 
методологічний вектор. 

Культурно-антропологічну перспективу дослідження міфодискурсу 
Варгаса Льйоси засновуємо на низці концепцій К.Г. Юнга, Н. Фрая, а також на 
теорії Уявного Г. Башляра та структурній антропології Ж. Дюрана із його 
Режимами Уявного і типологією героя. Задля аналізу картини світу в 
історичному аспекті також актуалізуються ідеї О. Шпенглера. Окрім того, 
стосовно центральних проблем дисертації критично переосмислені здобутки 
таких дослідників міфу, як М. Еліаде, М. Бодкін, Е. Касірер, Е. Морен та інші. 
Серед вітчизняних та радянських досліджень з теорії міфу цінними були праці 
А.Є. Нямцу, Є.М. Мелетинського, Г.Ф. Драненко, О.В. Пронкевича, 
Т.В. Бовсунівської. Матеріал для культурно-антропологічного підходу дозволяє 
виявити рецептивна критика, а саме ідеї про роль читача У. Еко та зокрема його 
теорія текстуальної кооперації, концепція історії рецепцій літературного тексту 
Г.Р. Яусса, концепція рухомої точки зору В. Ізера, його ідея про співтворчість. 

Логіку політичного у романному просторі Варгаса Льйоси досліджуємо за 
принципами постколоніальної критики. Зокрема залучається теорія культурної 
антропофагії, або канібалізму, О. де Андраде, концепція лімінального простору, 
розвинута Г. Бгабгою, ідея неперекладності як визначальна для рецепції 
постколоніального письма (Е. Ептер, Д. Дамрош). Окрім того, стали у нагоді 
постмодерністські концепції часу та простору (Ж. Делез і Ф. Гваттарі, 
С. Жіжек), теорії влади П. Бурдьє і М. Фуко, постфукіанські соціологічні теорії, 
зокрема концепти гегемонії Е. Лаклау та постгегемонії Дж. Агамбена.  

До уваги взяті розвідки радянських та українських латиноамериканістів 
(Г.А. Едоян, Л.Н. Арутюнов, І.А. Тертерян, В. Кубілюс, М.Н. Епштейн, 
В.Б. Земсков, Ю.В. Покальчук, І.О. Оржицький та інші). У аналізі міфологічної 
інфраструктури романів Варгаса Льйоси застосовується класифікація 
міфообразів російського літературознавця А.Ф. Кофмана. 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що дисертація є першою 
спробою в Україні представити романістику Варгаса Льйоси як поліаспектне 
літературне явище, а також дослідити міфотворчість перуанського автора на 
перетині міфаналізу та постколоніальної критики. 

У письмі М. Варгаса Льйоси специфічний латиноамериканський історизм 
та міфологічна свідомість поєднуються з постмодерною інтелектуалізацією, а 
особисте (чи радше локальне) як політичне стає формою оприявнення 
універсального, надкультурного. У роботі запропонований комплексний 
теоретичний підхід до аналізу такої взаємодії історії та міфу у 
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латиноамериканському романі другої половини ХХ століття, зокрема у відносно 
новому для українського літературознавства  аспекті письма Варгаса Льйоси. 

Aналіз корпусу письма Варгаса Льйоси виявляє поступовий вихід 
письменника у постмодерний міфодискурс і дозволяє усвідомити амбівалентну 
концепцію письма як політичного жесту та інструменту збереження 
колективної пам’яті. Дослідження цих вимірів латиноамериканського роману 
другої половини ХХ століття у розмаїтті його жанрів, що зазвичай 
передбачають широке міфологічне розгортання, уможливлює поглиблення 
рецепції міфологічного тла, а отже актуалізує культурно-антропологічну 
функцію літературознавчого дослідження. 

Теоретичне значення роботи полягає в тому, що вона є внеском до 
загального корпусу досліджень латиноамериканського роману ХХ ст. та його 
місця у світовій літературній парадигмі, а також однією з перших спроб 
комплексного міфаналізу прози М. Варгаса Льйоси у вітчизняному 
літературознавстві. Поєднання міфокритичного та постколоніального підходів 
виявило продуктивність у дослідженні сучасних латиноамериканських 
художніх текстів. 

Практичне значення роботи. Дослідження може стати в нагоді при 
підготовці лекцій та семінарів із сучасної латиноамериканської літератури, а 
також для перекладу романів і публіцистичних текстів М. Варгаса Льйоси 
українською мовою. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійним дослідженням. 
Одержані результати й висновки сформульовані безпосередньо авторкою 
роботи. Будь-які форми використання першоджерел та досліджень інших 
науковців позначені посиланнями, що викладені у списку використаних джерел. 
Публікації за темою дослідження – одноосібні. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації 
були викладені у доповідях на 8 конференціях, з них 5 міжнародних і 3 
всеукраїнських. Міжнародні наукові конференції: Present and Future of Philology 
in the Era of Globalization (Спільнота за культурний і науковий прогрес у 
Центральній і Східній Європі, Будапешт, 25 липня 2015 р.); Focus on Fathers: 
Fatherhood in Contemporary Discourse (Вроцлавський університет, Вроцлав, 4-5 
вересня 2015 р.); “Поетика дому” (КНЛУ, Київ, 17-18 березня 2016 р.), The 
Many Languages of Comparative Literature – ХХI Всесвітній Конгрес 
Міжнародної Асоціації Порівняльного Літературознавства (Віденський 
університет, 21-27 липня 2016 р.); “Видовищні форми ігрової культури: 
літературні проекції” (КНЛУ, Київ, 16-17 березня 2017 р.). Всеукраїнські 
наукові конференції: “Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі 
сучасних філологічних студій” (КНУ імені Т. Шевченка, Київ, 11 квітня 2013 
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р.); “Філологічна наука в інформаційному суспільстві” (КНУ імені Т. Шевченка, 
Київ, 10 квітня 2014 р.); “Дух нового часу у дзеркалі слова і тексту” (КНУ імені 
Т. Шевченка, Київ, 8-10 квітня 2015 р.). 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 9 наукових праць, 
серед них 5 статей у фахових виданнях, затверджених МОН України, 3 cтатті у 
міжнародних періодичних фахових виданнях, 1 монографія у міжнародному 
неперіодичному фаховому виданні. 

Структура дисертації підпорядкована послідовному розв’язанню 
поставлених проблем. Робота складається з трьох розділів і десяти підрозділів. 
Загальний обсяг роботи – 219 сторінок, основна частина дисертації становить 
191 сторінку. Список використаної літератури налічує 205  позицій. 

    
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

    
У ВСТУПІ обґрунтовано актуальність і наукову новизну обраної теми, 

визначено мету, завдання і методологічні засади дослідження, окреслено 
предмет і об’єкт літературознавчого аналізу, а також наведено дані про 
апробацію основних положень дисертації.  

У першому розділі “МІФ ЯК ЕПІСТЕМА СЬОГОДЕННЯ: ФОРМА, 
СЕНС, ФУНКЦІЯ” проведено теоретизацію ключового понятійного апарату 
дослідження, загальний огляд і аргументацію методології дисертації. 
Представлено основні принципи міфокритичного аналізу літературних текстів, 
що будуть застосовані у дослідженні творчості перуанського письменника 
М. Варгаса Льйоси. 

У підрозділі 1.1. “Проблематизація понять “міф” і “архетип” у 
світовому і вітчизняному літературознавстві” визначено горизонт значень 
поняття “міф” у літературознавстві, здійснено огляд відповідних досліджень 
світових і вітчизняних науковців. Архетип як одиниця побудови міфу у ході 
історично-літературного розвитку зсувається із площини психології в царину 
культурної антропології і літературної критики, де отримує вільніше 
розгортання і стає необхідним інструментом “міфологічного обґрунтування” за 
К.Г. Юнгом – сприяє інтерпретації суспільного та індивідуального буття через 
міф за умови інтелектуального зусилля та залучення сфери Уявного. 

Одна з наріжних суперечностей у проблематизації поняття “міф” 
принагідно цього дослідження полягає у складності вибору достатньо місткого 
розуміння міфу, що корелювало б з латиноамериканськими літературними 
практиками та дозволило б уникнути обмеженого тлумачення сутності міфу в 
аналізі сучасної літератури. Так само підлягає сумніву тенденція до 
радикального розрізнення термінів “міф”, “легенда”, “казка”, “сказання” з 
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метою ієрархізації цих явищ культури; конструктивною видається парадигма, у 
межах якої легенда, оповідка, сказання є типами міфу і володіють рівноцінним 
міфотворчим потенціалом поряд із сакральним міфом. Шлях до вирішення 
проблеми на користь ефективного залучення функцій міфу – услід за 
К.Г. Юнгом, Н. Фраєм, О.Ф. Лосєвим  усвідомлювати міф як наратив про 
порядок речей: виникнення світу, людини, героя, природних і соціальних 
закономірностей, типу відносин тощо; особливий модус організації дійсності, 
що формується за презумпцією буквальності (Н. Фрай) і вимагає відповідної 
міфологічної рецепції. 

У підрозділі 1.2 “Сфера Уявного як територія міфу: Методологія 
Г. Башляра і Ж. Дюрана” запропоновано критичний огляд матеріалу, що став 
методологічною основою для подальшого міфаналізу романів М. Варгаса 
Льйоси у цій дисертації, доведена доцільність застосування підходів Башляра і 
Дюрана до прочитання текстів перуанського автора. Цінність епістемології 
Башляра полягає, перш за все, у постуляції онтологічного характеру образу: 
саме образи, що генеруються у сфері Уявного, передують людській психіці та 
формують зв’язки з оточуючим світом; такі образи наділені здатністю до 
сигніфікації й трансформують дійсність.  

Теорію Башляра про траєкти поглибив Ж. Дюран і з 1960-х років розвинув 
її до масштабів теорії Режимів Уявного, котра і склала інструментарій для нашої 
міфокритичної розвідки. Міфаналіз Дюрана є екстраполяцією міфокритики на 
суспільні процеси шляхом концептуалізації міфологічних рядів і дає 
можливість простежити культурну динаміку міфологічного. Виведення 
міфокритики на культурно-антропологічний рівень видається ефективним 
методом роботи з об’єктом дослідження, адже орієнтує рецепцію на осмислення 
політичних та естетичних викликів доби,! як це успішно продемонструвала на 
матеріалі французької літератури українська дослідниця Г.Ф. Драненко. 

У підрозділі 1.3. “Методологічна перспектива дослідження міфу у 
світовій літературі другої половини ХХ століття – початку ХХІ 
століття” визначена роль міфу як епістеми сьогодення. З огляду на тенденцію 
до реміфологізації та в умовах кризи постмодернізму можна зробити висновок 
про те, що сучасна свідомість у низці світоглядних принципів відсилає до 
елементів архаїчної міфологічної свідомості – від сприйняття часу і простору до 
визначення суб’єктності та феноменологічних відношень, – хоча оперує новим 
епістемологічним апаратом. Окрім того, свідоме прагнення сучасних авторів і 
дослідників до реміфологізації як способу створити нові великі наративи у добу 
метамодернізму повертає міфові значення точки відліку та епістемологічну 
валентність. Відтак, у дослідженні латиноамериканської міфологічної 
парадигми та її місця у культурі та історії континенту в нагоді стають 
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постнекласичні філософські теорії: концепції часопростору, суспільства, 
суб’єкта, тексту (Ж. Делез, Ф. Гваттарі, М.Фуко, Ж. Женет, Б. Венсан, 
Т. Вермюлен, Р. ван ден Аккер) формують інструментарій аналізу міфодискурсу 
у романному просторі М. Варгаса Льйоси.  

У другому розділі “ЛАТИНОАМЕРИКАНСЬКИЙ ЛІТЕРАТУРНИЙ 
ПРОЦЕС ЯК ПОШУК ІДЕНТИЧНОСТІ.  ПИСЬМО МАРІО ВАРГАСА 
ЛЬЙОСИ У КУЛЬТУРНІЙ ПАРАДИГМІ КОНТИНЕНТУ” окреслено 
основні вектори аналізу латиноамериканських текстів другої половини ХХ 
століття, розглянута постать перуанського письменника М. Варгаса Льйоси та 
специфіка його художніх наративів. 

У ході огляду латиноамериканської літературної традиції стає очевидним, 
що одну з ключових ролей у ній відіграє деколонізація культури. З середини ХХ 
століття перуанські автори від Х.М. Арґедаса до М. Варгаса Льйоси декларують 
своє письмо як різною мірою ідеологічно ангажоване, тобто як вияв 
громадянської свідомості, і стверджують у ньому відродження 
латиноамериканської міфології – гібридного культурного явища, що довгий час 
сприймалося як маргінальне. Щоб окреслити місце М. Варгаса Льйоси у 
літературному процесі континенту та виявити сутність його концепції 
політично ангажованого письма, у підрозділі 2.1. “Міфологізація історії Перу: 
соціополітичні аспекти” аналізуємо розвиток ідентитетного питання у 
літературі континенту від колоніальних тенденцій у XVIII-XIX cтоліттях до 
звільнення письма від європейської гегемонії у ХХ ст. 

Загалом, перуанська література значною мірою визначається тенденцією 
до міфологізації національної історії, що у різні часи відбувалася у різних 
ідеологічних напрямках. Так, О.В. Пронкевич називає таке явище 
меланхолійним моделюванням національного ландшафту. Генезу перуанської 
літератури та літературної критики супроводжувало прагнення до пошуку 
“бажаної” ідентичності. У зв’язку з цим довгий час – аж до кінця XIX століття – 
перуанська література у всьому розмаїтті напрямів (класицизм, романтизм, 
реалізм) і течій (від костумбризму до інкаїзму) характеризувалася ностальгією 
за колоніальним минулим: парадокс, властивий колонізованій свідомості. 
Паралельно розвивався індіхенізм, і у першій третині ХХ століття ця тенденція 
істотно вплинула на формування політичної програми у літературі та специфіку 
культурної деколонізації Перу. Так, у романах С. Алегрії, Г. Чурати, 
Х.М. Арґедаса, М. Варгаса Льйоси відбувається зрощення тубільної міфології, 
західної філософії, авангардного наративу, ствердження мультилінгвізму.  

Поступово міфологізм історичного та національного очищується від 
ідеалізму. В умовах сучасного глобалізму латиноамериканський культурний 
контекст позначений  потребою у подоланні внутрішніх суперечностей та 
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зовнішньої екзотизації цього самого контексту задля пояснення суті 
латиноамериканської ідентичності. До певної міри, перуанському письменнику 
М. Варгасу Льйосі це вдається. У його текстах зустрічаємо іронічну 
трансформацію “бажаного” образу Перу та Латинської Америки та критичний 
погляд на історичну та суспільну дійсність.  

У підрозділі 2.2. “Латиноамериканська міфологія у сучасній рецепції: 
від “канібалізму” до постгегемонії” запропоновано погляд на літературний 
процес ХХ ст. у країнах Латинської Америки як на процес переприсвоєння 
ідентичності. Він позначений зокрема свідомим очищенням мотивів, 
запозичених із європейської культури, від їх первинного наповнення, 
асоційованого з метрополією. Актуалізацією цього принципу є концепція 
“канібалізму” бразильського модерніста О. де Андраде як спосіб подолання 
колоніальної травми, реміфологізації та пошуку нових наративів. Аналіз форм 
та ознак культурного “канібалізму” у романах М. Варгаса Льйоси здійснюється 
у третьому розділі дисертації. Синкретичний характер латиноамериканської 
міфології та особливості часопросторових зв’язків у літературах країн 
Латинської Америки (нелінійність, умовність, фрагментарність, лімінальність, 
замкнено-розімкнений характер тощо) суголосні постмодерністським 
концепціям часопростору, викладеними у підрозділі 1.3, і стверджують 
епістемологічну функцію міфу у сучасності. 

У підрозділі 2.3. “Проблематизація латиноамериканізму в радянському 
і вітчизняному літературознавстві” пропонуємо критичний  огляд доробку 
західних, радянських, українських, російських літературознавців. Незважаючи 
на ідеологічну ангажованість радянських досліджень, варто відзначити 
усвідомлення літературознавцями того часу ключової ролі мультикультурного 
фактору у становленні латиноамериканського роману, синкретичного характеру 
його генези, плюриверсальної природи латиноамериканського сприйняття.  

Глибоко зондує латиноамериканські гештальти зокрема дослідниця 
І.А. Тертерян, котра згадує зокрема про властиву новому 
латиноамериканському роману деконструкцію ілюзії наслідування дійсності та 
деконструкцію самої дійсності – характерну ознаку письма Варгаса Льйоси. У 
свою чергу, синкретизм латиноамериканського світогляду, а також 
епістемологічну роль міфу в ньому, увиразнив російський літературознавець 
А.Ф. Кофман. Системний підхід до аспекту латиноамериканської літератури, 
котрий Кофман називає “міфологічною інфраструктурою” – системою стійких 
елементів у взаємодії, становить інтерес у межах цього дослідження і 
застосовується у аналізі романів Варгаса Льйоси у третьому розділі дисертації. 

Розглянуті історичні умови та світоглядні принципи пояснюють 
складність політичного та естетичного (само-)визначення перуанських 
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письменників ХХ століття. У підрозділі 2.4. “Маріо Варгас Льйоса у 
латиноамериканському літературному процесі другої половини ХХ 
століття” у відповідних параметрах простежено ідеологічну еволюцію 
Варгаса Льйоси, а також досліджено біографічний чинник, що відігравав 
визначну роль у формуванні концепції літературної творчості перуанського 
письменника. У свою чергу, проблематизація національного та етнічного 
питань, що з’являється у більшості художніх текстів Льйоси, оголює 
інтерсекційну природу дискримінації у латиноамериканському суспільстві та 
виявляє соціальну спрямованість громадянської позиції Варгаса Льйоси.  

Попри концепцію “демонів” Льйоси, котру нерідко критикують за 
анахронізм чи надмірну схематичність, та його ідею політично ангажованого 
письма як акту перетворення дійсності, перуанському автору не властивий 
утопізм світоглядних принципів. У зв’язку з неоднозначністю публічного 
іміджу Льйоси та непостійністю його політичних переконань, літературна  
критика почасти виявляє у творах перуанця загострений політичний та етичний 
вектори. Критика дослідників із лівими політичними поглядами зокрема 
спрямована на помірковану риторику Льйоси відносно індіхеністського питання 
й тим самим сама по собі відкриває питання репрезентацї Іншого у дослідженні 
художнього дискурсу Варгаса Льйоси, а також виявляє хиткі межі між 
політичною коректністю та прагненням до об’єктивності у артикулюванні 
етнічних і класових проблем.  

Письмо Варгаса Льйоси випробовує різноманітні способи “перебудови 
дійсності”, що їх досліджено у третьому розділі “ДЖЕРЕЛА, ФОРМИ ТА 
ФУНКЦІЇ МІФОЛОГІЧНОГО У РОМАНАХ МАРІО ВАРГАСА 
ЛЬЙОСИ”. Аналіз письма перуанського автора проведено у динаміці від 
самовизначення суб’єкта у просторі універсуму (підрозділ 3.1. “Міф Героя: 
Топологія постколоніальної суб’єктності у романі “Зелений Дім”) через зв’язок 
історичної дійсності та міфологізації історії (підрозділ 3.2 “Міф Історії: 
Трансформація історичної дійсності та міфології у романі “Війна кінця світу”) 
до структури соціальних відносин у сучасному світі (підрозділ 3.3 
“Символічний аспект міжособистісних стосунків у сюжетах М. Варгаса Льйоси: 
Міф Любові”). Аналітична перспектива в кожній із частин передбачає рух від 
загального порядку речей, типології суб’єкта та відносин – закономірностей, 
відображених у первинних  дієсхемах, – до глибшого розгортання цих 
закономірностей у соціумі, відтвореного М. Варгасом Льйосою. 

У дослідженні також присутній порівняльний компонент: до аналізу 
залучається зокрема письмо Ф. Верфеля (ключові аспекти: політично 
ангажована література, дисциплінарна влада), Х.М. Арґедаса 
(автобіографічність, індіхенізм), Дж. Джойса (ініціація, дисциплінарна влада). 
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Головним чином порівняльний аналіз актуалізується у підрозділі 3.2, де 
завданням було розглянути закономірності соціальної поведінки персонажів. Це 
відповідає методологічним принципам дисертації, оскільки порівняльний 
аспект є важливим інструментом міфокритики у антропологічній перспективі 
(Ж. Делез, О. Шпенглер, М. Бахтін) та в межах постколонільної агенди 
(Г. Чакраворті Співак, Г. Бгабга, Е. Ептер) і виправдовує себе у досліджені 
космополітичного та соціально активного письма М. Варгаса Льйоси. 

У підрозділі 3.1. “Міф Героя: Топологія постколоніальної суб’єктності 
у романі “Зелений Дім” запропоновано постколоніальну інтерпретацію 
просторових вимірів “Я”, опозиції “природа – цивілізація” та 
біоантропоморфного міфу – важливого елементу латиноамериканських 
літературних сюжетів. Визначені критерії міфологічного у романі, здійснено 
аналіз наративу згідно з класифікацією структурних елементів міфу та 
принципом сегментації наративу К. Леві Стросса, типологією міфів Л. Сенсільо, 
а також згідно з класифікацією рівнів міфологічного за Р. Хара. 

Леві-Стросс, аналізуючи групи міфів, доходить висновку, що кодам, котрі 
скріплюють собою великі семантичні підрозділи у міфологічній свідомості, 
належить роль категорій міфологічного мислення. На матеріалі роману 
доведено, що ця функція міфологічних кодів є ключем до тлумачення 
міфопоетичного шару, третього типу міфічної оповіді, ключового для 
культурно-антропологічної рецепції. У романі “Зелений Дім” архетип дому, 
одного з центральних образів у свідомості суб’єкта, актуалізується у тісному 
зв’язку з динамікою образу протагоніста-номада, котрий діє головним чином у 
межах Денного Режиму Дюрана та трансформує у собі міф Прометея, орфічний 
міф,  апокаліптичну образність. 

Міфаналіз тексту Льйоси за принципами теорії Уявного Г. Башляра і 
Ж. Дюрана приводить до висновку, що простір, територія, жива і нежива 
природа вписуються в актантну модель роману “Зелений Дім” особливим 
чином: протистоять вторгненню чужинця й долучаються до так званого 
канібалізму нового латиноамериканця. У просторовому вимірі – через 
територіальний поділ, опозицію ландшафтів, антропоморфні якості природи – у 
новому латиноамериканському романі також розкривається проблема “свій – 
чужий” і зокрема тубільне питання. Ця дихотомія та місце Іншого у 
латиноамериканському проекті з переприсвоєння власної культури виявляється 
і в лінгвістичному коді – через різні мови і говірки, різницю контекстів і 
комунікативні провали, промовисті імена і топоніми, гібридизацію іспанської 
мови як вияв мовного канібалізму. Таким чином латиноамериканські 
письменники покоління буму і зокрема М. Варгас Льйоса активно відтворюють 
латиноамериканську міфологію, новий тип простору і новий тип героя. 
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У підрозділі 3.2. “Міф Світу: Трансформація історії та міфології у 
романі “Війна кінця світу” розглянуто шляхи міфологізації історії і героя, 
показано способи, у які відбувається нашарування біблійного, національного, 
масового, авторського міфів. Латиноамериканську історію і 
латиноамериканський міф у тексті Льйоси пропонуємо сприймати як 
взаємопов’язані й рівноцінні за своєю легітимністю сили, що компонують 
локальний культурний дискурс, а тому міфокритичний підхід і принципи 
рецептивного методу можуть стати важливими інструментами збереження 
пам’яті через реінтерпретацію історичного роману та біблійної міфології.  

“Війна кінця світу” – історичний роман постмодернізму. Існує тенденція 
до визначення цього жанру як історіографічного роману або історіографічного 
метароману, що продовжує розвиток жанру історичного роману, однак 
відходить від деяких установок напрямку, іронічно відображаючи його 
недоліки, і тяжіє не до пародіювання традиції, а до її переосмислення.  

У дисертації обґрунтовано наступну закономірність: як 
латиноамериканський світогляд завжди був наділений міфологізмом незалежно 
від пожвавлення або послаблення тенденції до реміфологізації у Європі, а також 
концентрував у собі низку рис, властивих постмодерністській філософській 
парадигмі, – так само латиноамериканський художній історизм – від cartas de 
relación (листів, у яких хронікери-колонізатори описували захоплені території)  
до нового латиноамериканського роману и постбуму – завжди був певною 
мірою “історіографічним” у сенсі “тлумачення подій через художнє 
оформлення”, за Г. Вайтом, та у сенсі “пошуку шляхів освоєння реальності, 
розуміння минулого і сьогодення”, за Л. Гатчеон. Автори переосмислювали 
історичну дійсність через успадковане від іспанського Золотого Віку fingimientо 
(прикидання, симуляція), ставлячи під питання поняття істинності, витворювали 
гібридну міфологію та шукали нові ідентичності, а у ХХ столітті починають 
свідомо здійснювати це у критичний, іронічній, ігровій перспективах (О. де 
Андраде, Х.Л. Борхес, представники магічного реалізму та нового 
латиноамериканського роману, зокрема М. Варгас Льйоса).  

Серед прикладів такої ігрової, іронічної реміфологізації у романі “Війна 
кінця світу” – подвоєний образ Христа у образі проповідника Антоніо та 
журналіста й активіста Галілео Галля,  а також травестія апокаліптичної 
міфології. Христос Нового Світу – це новий Христос, Христос-метис, бунтар і 
анархіст. У Варгаса Льйоси накладання біблійної топіки на 
латиноамериканський культурно-історичний контекст акцентує потенціал 
культурної канібалізації з метою “повторення-з-відмінністю” і, відтак, 
переприсвоєння латиноамериканським культурним дискурсом нової гібридної 
ідентичності. 
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 Роман Льйоси “Війна кінця світу” зіставлений з текстом Ф. Верфеля 
“Сорок днів Муса-Дага” у таких аспектах, як політично ангажоване письмо та 
наративні стратегії героїзації в історичному романі. Для героїв Льйоси та 
Верфеля характерна “новалістичність”, вияви комплексу Прометея і архетипу 
месії. Утім, на відміну від європейського героя, латиноамериканський 
протагоніст рідко буває суто Денним або Нічним: для нього характерний 
протеїзм. 

Суб’єктність латиноамериканського героя у суспільному вимірі 
розглянута у підрозділі 3.3. “Символічний аспект міжособистісних 
стосунків у сюжетах М. Варгаса Льйоси: Міф Любові”. Оскільки 
міжособистісні відносини є виявом дисциплінарної влади, закономірності 
функціонування суспільства закладаються саме на рівні стосунків родини, пари, 
колективу – і на цьому ж рівні відбиті в літературних сюжетах Варгаса Льйоси. 
В них любов, пристрасть, захоплення десакралізуються, позбавляються 
романтичного ореолу, постаючи як взаємозалежність двох суб’єктів, інколи 
нездорова та деструктивна. 

У пунктах 3.3.1. “Ініціація як вияв дисциплінарної влади у романі “Місто і 
пси” та 3.3.2. “Любов до Іншого і номадична суб’єктність у романі “Витівки 
кепського дівчиська” проаналізовано функціонал архетипосфери перуанського 
автора, зокрема вияви аніми та анімуса, Едіпів комплекс і комплекс Прометея, 
спільний для героїв багатьох творів Льйоси, роль фігури Батька тощо. У 
контексті відносин влади особливий критичний потенціал зосереджує у собі 
процес ініціації як ствердження символічного порядку. Заперечення 
символічного порядку може знаменувати подорож героя.  

Концепція подорожі, переосмислена на епістемологічних засадах 
постмодернізму, та відповідне уявлення про сучасного номада як про анонімну 
суб’єктність у постійній трансгресії стали опорними точками у дослідженні 
подорожі героя у романах Варгаса Льйоси. Цей мотив накладається на процес 
дорослішання, міжособистісні стосунки та загалом життєвий шлях персонажів і 
виявляє їхню номадичну фрагментарну ідентичність. Оскільки ефективний 
міфаналіз вимагає дослідження міфологічного тла у його типологічних зв’язках, 
ініціацію та автобіографічний чинник з’яви цього мотиву у М. Варгаса Льйоси 
досліджено в порівнянні з сюжетами Х. М. Арґедаса,  Ф. Верфеля, Дж. Джойса. 

Аналіз романів М. Варгаса Льйоси дозволяє пересвідчитись у тому, що у 
творах перуанського автора органічно поєднані латиноамериканський світогляд 
і сучасне космополітичне письмо. Окрім того, така характеристика ще раз 
вказує на культурний канібалізм як одну з ключових наративних стратегій у 
новому латиноамериканському романі. 
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Висновки. Результатом дослідження способів міфотворчості у 
романістиці перуанського письменника Маріо Варгаса Льйоси стало 
встановлення функцій реміфологізації у латиноамериканському романі другої 
половини ХХ століття та виявлення взаємозв’язків між первинною образністю 
та зображенням закономірностей соціальної поведінки у політично 
ангажованому письмі. Реміфологізація у Варгаса Льйоси виявляє як  
космополітичні тенденції, так і суто латиноамериканське відчуття lo real 
maravilloso (чудесної реальності), а отже є репрезентативним матеріалом для 
міфаналізу латиноамериканського роману другої половини ХХ століття. 
Міфологізація у Льйоси не є національною міфологізацією у ідеологічному 
сенсі, не служить утопії про “бажаний”, ідеальний простір. Натомість наративи 
перуанського письменника деміфологізують національну історію засобом 
деконструкції історичної дійсності та залучення авторської міфотворчості. 

У дисертації досліджені образи різних типів героїв Варгаса Льйоси: 
архетиповий музикант Ансельмо та японський контрабандист Фусія у магічно-
реалістичному романі “Зелений Дім”, легендарний проповідник Антоніо і 
фікційний персонаж Галілео Галль у історичному романі “Війна кінця світу”, 
різні іпостасі автобіографічного протагоніста у визначному ранньому тексті 
“Місто і пси” та одному з пізніх творів, постмодерністському любовному 
романі “Витівки кепського дівчиська”, а також героїв інших романів, що 
згадувалися у ході аналізу основних текстів. 

Заглиблення у систему мотивацій героя засобом дослідження 
міфологічного тла приводить до висновку, що протагоністів і антагоністів у 
романах Варгаса Льйоси поєднує різний ступінь номадичності. Ця якість 
властива постмодерному персонажу, але також відрізняє нового героя у 
латиноамериканській літературі – не лише перуанській, адже Льйоса пише й 
про події в інших країнах континенту (Бразилія, Куба тощо). У цьому випадку 
послаблена національна специфіка культурного процесу у країнах Латинської 
Америки підсилюється інтелектуальним потягом Льйоси до універсалізації 
своїх спостережень за історичними і культурними явищами. 

Новий герой у новому латиноамериканському романі – як місцевий, так і 
чужинець – виражає водночас і реактивність, і фрустрацію. Практично усі 
згадані герої у романах Льйоси знаходяться у постійному русі-становленні, і 
їхня метафізична або цілком фізично зреалізована подорож у пошуку 
ідентичності виявляє хоч і гібридний, однак усе ж кіхотизм. Аналіз 
міфодискурсу Льйоси показує, що подвижницького ідеалізму та  екзальтації не 
позбавлені й автобіографічні персонажі. Їхній міфологізм завжди синкретичний, 
навіть дещо колажевий. Таким чином, стає очевидним наступне: образність, що 
оточує героя сучасної літератури, рідко буває іманентно Денною або Нічною (за 
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класифікацією Дюрана), а демонструє сутність героя відповідно до обставин. 
Така закономірність ще раз акцентує і той факт, що героя – і автобіографічного, 
й історичного, й суто фікційного – доцільно аналізувати подібно до Маски, а не 
як певну сталу фікційну суб’єктність. Суб’єктність льйосівського героя-номада 
є якраз категорією умовною і відповідає постмодерній просторовій парадигмі, 
що розгортається за принципом ризоми. 

Персонажі Льйоси знаходяться у мережі взаємозалежностей: відстежуючи 
їх, можна розкрити закономірності організації різних суспільств і соціальних 
груп – від перуанської сельви до Франції, від повій та військових до 
аристократів і вірян. Їх автор, обізнаний у історії й політиці, маскує позірно 
побутовим тлом. Автобіографізм у Льйоси також слугує його політичній агенді: 
автор ніби прищеплює своїм персонажам ту чи іншу систему моральних 
мотивацій і демонструє, що з ними станеться за певної конфігурації історичних, 
соціальних, політичних передумов. Такий “хамелеонний” автобіографізм не 
лише позбавляє мемуарну прозу одновимірності, а й вказує на потенціал 
збереження колективної пам’яті. 

Простір своїх сюжетів Льйоса відтворює зокрема через категорію травми. 
Міфопоетика простору у наративах Льйоси формує для читача ангажованого 
письма курс на культурну деколонізацію континенту. Це питання сьогодні на 
часі, оскільки повна деколонізація так і не була здійснена поза художніми 
наративами та активістською риторикою, попри те, що необхідна для цього 
постгегемонна свідомість нарешті дозріла. Образ зґвалтованої Америки у 
романах Льйоси та творах інших авторів ХХ століття не втратив актуальності. 
Разом з тим, задля подолання травми необхідно активно вбудовувати цей 
контекст у глобальний діалог, і будь-який дослідницький проект у цій царині 
робить внесок у постгегемонний вектор відносин у суспільстві. 

Усвідомлення взаємозв’язку історії і міфу дозволяє розкрити функції 
реміфологізації біблійної та зокрема апокаліптичної образності у текстах 
Варгаса Льйоси, де вона іронічно трансформується. Біблійний міф – своєрідна 
матриця міфу, що демонструє його ключову функцію як телеологічного 
наративу й керівництва до дій. Цю специфіку біблійного коду Льйоса інтегрує в 
латиноамериканський хронотоп. Результатом міфаналізу такого багатошарового 
тексту стає обґрунтування логіки політичного (у широкому сенсі поняття) через 
актуалізацію первинної образності. У цьому антропологічному висліді й полягає 
кінцева мета міфаналізу, проведеного в дисертації. 

Таким чином, у ході дисертаційного дослідження виявлено, що міфаналіз 
латиноамериканського роману у поєднанні з постколоніальною критикою на 
матеріалі текстів Маріо Варгаса Льйоси доводить ефективність 
міждисциплінарного підходу у літературознавстві та підтверджує 
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антропологічний потенціал міфокритики. Подальшої розробки потребує 
питання історизму в романах Варгаса Льйоси, а також вияви досліджених 
наративних особливостей у драмах перуанського автора.  

Окрім того, перспективними напрямками подальшого дослідження у цій 
царині можуть бути: вивчення афро-перуанської ідентичності у інтерсекційному 
аспекті; порівняльний аналіз текстів латиноамериканських письменників у 
міфокритичній перспективі; дослідження способів трансформації розглянутих у 
дисертації аспектів латиноамериканської картини світу та її національних 
варіантів у кіномистецтві та масовій культурі в порівнянні з літературними 
текстами.      
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АНОТАЦІЯ 

Сембе К.А. “Міфодискурс романів Маріо Варгаса Льйоси”. – Рукопис.
   

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за 
спеціальністю 10.01.04 – література зарубіжних країн. – Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка МОН України. – Київ, 2017.  

 
У дисертації здійснено системний міфокритичний аналіз романів 

перуанського письменника Маріо Варгаса Льйоси. У центрі дослідження –
способи та функції реміфологізації у латиноамериканській літературі другої 
половини ХХ століття, відбиті у політично ангажованій прозі Варгаса Льйоси. 
Методологія поєднує в собі міфокритику К.Г. Юнга, Г. Башляра, Ж. Дюрана, а 
також рецептивну та постколоніальну критику, елементи культурної 
антропології, структуралізму та постструктуралізму.  

У роботі обґрунтована роль міфу як епістемологічної категорії сучасного 
культурного дискурсу. Огляд літературного процесу Перу з ХVIII століття до 
сьогодні виявив тенденцію до пошуку національних міфів і нових 
ідентичностей через побудову літературної традиції. Крізь призму 
латиноамериканської історії і міфу, взаємопов’язаних дискурсотворчих сил, на 
матеріалі романів М. Варгаса Льйоси проаналізовані постколоніальна 
суб’єктність і просторовість – категорії, що стали інструментами деколонізації у 
латиноамериканській літературі. Осмислення міфологізму героя і простору в 
письмі М. Варгаса Льйоси відкриває критичний погляд на утопію культурного 
канібалізму і шлях до реалістичного розвитку проблеми субалтерна в умовах 
постгегемонії. 
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Сембе К.А. “Мифодискурс романов Марио Варгаса Льосы”. –
Рукопись. 

Диссертация на соискание учёной степени кандидата филологических 
наук по специальности 10.01.04 – литература зарубежных стран. – Киевский 
национальный университет имени Тараса Шевченко МОН Украины. – Киев, 
2017.  

 
В диссертации проведён системный мифокритический анализ романов 

перуанского писателя Марио Варгаса Льосы. В фокусе исследования – способы 
и функции ремифологизации в латиноамериканской литературе второй 
половины ХХ века, отражённые в политически ангажированной прозе Варгаса 
Льосы. Методология сочетает в себе мифокритику К. Юнга, Г. Башляра, 
Ж. Дюрана, а также рецептивную и постколониальную критику, элементы 
культурной антропологии, структурализма и постструктурализма. 

В работе обоснована роль мифа как эпистемологической категории 
современного культурного дискурса. Анализ литературного процесса Перу с 
ХVIII века до наших дней обнаружил тенденцию к поиску национальных мифов 
и новых идентичностей посредством создания литературной традиции. Сквозь 
призму латиноамериканской истории и мифа, взаимосвязанных 
дискурсообразующих сил, на материале романов М. Варгаса Льосы 
исследованы постколониальная субъектность и пространственность – 
категории, ставшие инструментами деколонизации латиноамериканизма. 
Осмысление мифологизма героя и пространства в письме М. Варгаса Льосы 
открывает критический взгляд на утопию культурного каннибализма и путь к 
реалистическому развитию проблемы субалтерна в условиях постгегемонии. 
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литература, миф, мифокритика, новый латиноамериканский роман, перуанская 
литература, постколониальна критика 
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SUMMARY 

Sembe, K. Mythological Discourse in the Novels by Mario Vargas Llosa. – 
Manuscript. 

A dissertation submitted to Taras Shevchenko National University of Kyiv 
(Institute of Philology, speciality 10.01.04. Literature of Foreign Countries) in 
fulfillment of the requirements for the degree of Candidate of Philology. – Kyiv, 
2017. 

 
The present dissertation is the first monographical paper in Ukraine to offer a 

systematic mythocritical study of Mario Vargas Llosa’s novels. The research brings 
together myth theory, postcolonial approach, cultural anthropology, elements of 
poststructuralist methoology, and reader-response approach in order to explore the 
many routes of 20th-century remythologization in Latin America and the journey of 
the continent’s new heroe reflected in Vargas Llosa’s multifaceted and politically 
committed fiction. Although conducted in the area of Latin American Studies, the 
research also makes an attempt to track the process of myth-making and self-
mythologizing in various ideologically committed authors native to distinct cultural 
paradigms of the 20th century (from M. Vargas Llosa and J.M. Arguedas to J. Joyce 
and F. Werfel), since introducing elements of comparative analysis into the study of 
Llosa’s mythopoesis proved both an indispensable and inevitable stage of 
anthropological analysis in literature. 

The study on the chosen topic required redefining myth as an epistemological 
category in the contemporary cultural discourse. Following the ideas of N. Frye, 
C. Lévi-Strauss, A. Losev, M. Eliade, and some other Founding Fathers of the myth 
theory, myth is to be understood first and foremost functionally, as a specific narrative 
that explains the state of things, i.e. creation of the world and humanity, emergence of 
natural and social laws, certain kinds of relationships etc. Myth is a mode of 
organizing reality, that is based on what we call ‘presumption’ of literacy, and 
requires  respective mythological perception.  

Through contemporary desacralisation of myth, symbolic and semantic 
canonicity has been questioned and subverted. Reception of authors’ myths requires 
syncretic and flexible tools capable to cope with both theoretical and practical 
challenges of today. The urge of mentioned physiognomic contemplation has 
manifested the return of the Prodigal Son in the person of humanity to the myth, 
which has reclaimed its sense-forming function in most humanitarian discourses and 
is indeed a powerful episteme of today.  

The transgression between archetypal criticism and myth criticism lies in 
finding relations between myth and semantic elements directed by myth. Through 
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universality of décor mythique intrpduced by G. Durand a mythocritical approach is 
linked to various methods in literary criticism, anthropology, other social and even 
natural sciences, thus becoming fully transdisciplinary. From this arises the 
Durandian notion of mythanalyse that is, in fact, an extrapolation of myth criticism to 
social processes by means of conceptualising mythological paradigms within 
mythologemes. This allows to recreate cultural dynamics of the mythological and 
reveal the laws of cultural diversity. 

In order to carry out mythanalyse of postcolonial writing by a Peruvian author 
Mario Vargas Llosa, the dissertation addresses Peruvian literary tradition from the 
18th сentury to the present as a constant search for national myths and new identities. 
Through Latin American history and myth, that are to be viewed as interconnected 
and equally legitimate discursive forces, the research explores postcolonial 
subjectivity and spatiality, both radically rhizomatic. For Vargas Llosa, writing not 
only allows for a protest against the system and disciplinary power but also gives an 
opportunity to generate an alternative reality by means of creative re-modifying and 
imaginary ‘deforming’ the world in the narrative.  

While anxious to create a fictional world, we see Llosa writing, narrating, 
inventing, literally and metaphorically traveling to known and unknown places, 
creating protagonists in his works, becoming the protagonist himself, and stressing 
his mission as creator. A line this vague between the true and fictitious as well as a 
special approach to history in fiction are not only Llosa’s narrative staples but 
important features of Latin American literary tradition, with the many influences 
from aurisecular fingimiento and (post-)colonial remythologizing of the history. 

The paper suggests a political close-up of Latin American time and space – 
physical as well as historical and imaginary – and tackles Vargas Llosa’s ways of 
narrating these. Key analytical vectors of the present research, which are the narrative, 
the hero, and the chronotope, are mutually determined and, thus, to be worked on in a 
strong correlation. A critical take on the physical space as a decolonizing force 
opposing invasion of the Other and even the author’s hybris is a way to rethink 
utopias of cannibalism and seek a realistic posthegemony exodus for the subaltern. 
The Imaginary chronotope, in turn, allows for entering a realm of apocalyptic 
mythology, where heroic and messianic features of Llosa’s protagonists do not spare 
them from postmodern deterritorialization. Armed with Durand’s anthropology of the 
Imaginary, the study navigates Llosa’s narratives following his nomadic heroes to see 
how strategies of power are reflected, perpetuated, and undermined in the fictional 
world. 

 
  Key words: archetype, Latin American literature, myth, myth criticism, new 

Latin American novel, Peruvian literature, postcolonial studies, Vargas Llosa Mario 


