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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження і стан її наукової розробки. Художня 

словесність початку ХХІ століття ознаменована актуалізацією авторських 

рефлексій над проблемами сучасного суспільства, спричинених його ціннісною, 

цивілізаційною, культурною й національною реoрієнтaцією, що пов’язана 

насамперед із особистісним самовизначенням людини в глобальному світі. 

Проблема національної ідентичності українців, що відзначалась 

актуальністю на різних історико-культурних етапах, порушувалась у творах і 

теоретичних працях вітчизняних письменників, філософів, істориків, 

літературознавців ХІХ-ХХ століть: М. Костомарова, П. Куліша, Т. Шевченка, 

І. Франка, М. Грушевського, Лесі Українки, В. Стефаника, Д. Чижевського, 

Є. Маланюка, Ю. Липи, Л. Костенко, В. Симоненка, В. Стуса, М. Поповича та 

інших. Значний інтерес у науковців викликала вона в першому десятилітті ХХІ 

століття, про що свідчить поява низки літературознавчих розвідок С. Андрусів, 

І. Дзюби, М. Жулинського, О. Забужко, П. Іванишина, Ю. Мариненка, 

Н. Мафтин, В. Моренця, О. Пахльовської, Я. Поліщука, Л. Сеника, Н. Шумило. 

Зацікавлення питаннями ідентичності продиктовано новими історичними 

умовами, у яких особистісне і національне самовизначення кожного українця 

стало необхідністю, набувши загальнонаціонального масштабу і всесвітнього 

розголосу, особливо внаслідок останніх подій в Україні (Революція гідності 

2013-2014 рр., військові дії на сході країни). Паралельно зі зростанням уваги 

світової спільноти до українців цей історичний етап відзначається також 

розвінчанням нав’язаних стереотипів, на основі яких в представників інших 

національностей зазвичай формувалося уявлення про українську націю. 

Сучасна ситуація характеризується ще й тим, що ця проблема актуалізується в 

умовах, які пов’язані з викликами глобалізаційних процесів, до яких 

долучається й Україна, водночас долаючи наслідки свого історичного минулого. 

Тому необхідність національно-екзистенційного самовизначення українців у 

період глобалізації, що, на думку М. Жулинського, стане “культурно-духовним 

імунітетом перед загрозою космополітичної ерозії”¹, є беззаперечною.  

Прикметно, що спроби концептуалізувати й тематизувати проблему 

української самоідентифікації на початку нового тисячоліття простежуємо в 

письменників, які належать до різних національних літератур та культурно-

цивілізаційних систем (української, британської, американської). Це, вважаємо, 

зумовлено загальносвітовою актуальністю питання ідентичності, яке шукає 

своїх вирішень у контексті міжкультурних взаємин. Вивчення цієї проблеми 

вимагає комплексного дослідження та ґрунтовного теоретичного осмислення, 

зважаючи на її інтердисциплінарний характер та унікальність, що визначається 

специфікою національно-культурного контексту, у якому вона реалізується. 

Проблема ідентичності в своїй основі – глибоко діалогічна, тому виявляє себе 

через бінарні опозиції “Я –Ти”, “своє – чуже”. Зважаючи на це, виправданим є 

 
1 

Жулинський М. Як вгамувати духовну спрагу, або пошуки шляхів набуття втраченої Батьківщини / 
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М. Жулинський // Духовна спрага по втраченій Батьківщині. – К. : КМ “Академія”, 2002. – С. 11. 

 

звернення саме до компаративних студій, які оперують широким 

методологічним інструментарієм, що забезпечить адекватне дослідження цієї 

проблеми в літературному дискурсі.  

Питання української самоідентифікації, настільки географічно 

різноманітно представлене в новітній світовій літературі, ще не було предметом 

дослідження саме в площині компаративістики. Визначені для дослідження 

романи О. Забужко, І. Роздобудько, М. Левицької і Дж. Фоера висвітлюють цю 

проблему на тлі глобалізаційних проблем початку ХХІ століття з урахуванням 

культурно-історичних умов становлення української нації. Вважаємо, що 

порівняльно-типологічне дослідження обраних нами романів на ідейно-

тематичному і поетикальному рівнях сприятиме вивченню українського 

контексту в сучасному світовому мультикультурному просторі та актуалізації 

рецептивних процесів української та англомовної літератур у системі 

міжлітературних взаємин. Цим визначається актуальність запропонованого 

дослідження.  

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

Дисертацію виконано в межах комплексної теми “Літературний процес та 

творча індивідуальність письменника: компаративний аспект”, яку розробляє 

кафедра світової літератури і порівняльного літературознавства ДВНЗ 

“Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” 

(Державний реєстраційний номер 0112U000597). Тема дисертації затверджена 

вченою радою ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника” (протокол №8 від 3 жовтня 2014 року).  

Мета дисертації – дослідити художнє втілення проблеми української 

самоідентифікації в англомовній та українській прозі початку ХХІ століття крізь 

призму порівняльно-типологічного аналізу. Досягнення мети передбачає 

виконання низки завдань: 

 здійснити синтез західних і вітчизняних досліджень ідентичності як 

міждисциплінарної проблеми;  

 виявити типологічні спільності в художній реалізації феномену 

української самоідентифікації на тематичному, структурному, 

образному рівнях аналізованих романів; 

 здійснити типологічний аналіз архетипів та символічних образів, які 

репрезентують українську самоідентифікацію в досліджуваних 

творах; 

 дослідити репрезентацію образу “українця” в оптиці імагології та 

рецептивної естетики на матеріалі англомовної прози; 

 вивести типологічно спільну модель художнього відтворення 

процесу української самоідентифікації героїв зіставлюваних романів. 

Об’єкт дослідження становлять романи українських художників слова, 

зокрема О. Забужко “Музей покинутих секретів” (2009) та І. Роздобудько “Я 

знаю, що ти знаєш, що я знаю” (2011), британської письменниці М. Левицької 

“Історія тракторів по-українськи” (2005), “Два фургони” (2007) й 
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американського автора Дж. Фоера “Все освітлено” (2002). 

Предмет дослідження – аналогії та відмінності художнього відтворення 

проблеми української самоідентифікації на ідейно-тематичному і 

поетикальному рівнях досліджуваних романів. 

Теоретико-методологічна основа дисертації. Дисертація виконана на 

основі теоретичних засад компаративістики, висвітлених у працях В. Будного, 

Л. Грицик, Р. Гром’яка, Т. Денисової, А. Діми, Д. Дюришина, Ф. Жоста, 

М. Ільницького, Е. Касперського, В. Матвіїшина, Д. Наливайка, І. Неупокоєвої, 

Г. Ремака та інших. У дослідженні широко застосовуються здобутки іноземних 

та вітчизняних теоретиків проблеми ідентичності: З. Баумана, Е. Вілсона, 

Е. Гідденса, Н. Громакової, І. Дзюби, Е. Еріксона, М. Заковоротної, 

М. Козловець, С. Кримського, Ч. Кулі, Н. Мадея, Дж. Міда, Л. Нагорної, 

М. Скринника, Е. Сміта, Ч. Тейлора, З. Фройда, Е. Фромма, В. Ядова. Узято до 

уваги ключові положення праць із теорії та історії літератури (М. Бахтіна, 

М. Жулинського, П. Іванишина, Ю. Коваліва, Ю. Лотмана, Н. Мафтин, 

М. Моклиці, О. Пахльовської, Я. Поліщука, А. Ткаченка, Н. Шумило), філософії 

та історії (С. Кримського, Ж. Лакана, П. Нора, П. Рікера, М. Поповича, 

В. Солдатенка, О. Тоффлера), культурології та етнопсихології (Л. Артюр, 

В. Євтуха, К. Леві-Строса, Ю. Липи, С. Плачинди, М. Тейлора, В. Яніва) щодо 

досліджуваної теми. У процесі архетипного аналізу романів опрацьовано 

теоретичні концепції Ґ. Башляра, Л. Дербеньової, Н. Зборовської, 

Е. Мелетинського, А. Нямцу, С. Павличко, Я. Поліщука, О. Сліпушко, Н. Фрая, 

Д. Фрезера, К. Юнґа. Урaховано елeменти герменевтичного, рецептивного 

пiдходів до інтерпретації художніх творів (Г. Гадамера, Ж. Дерріди, В. Ізера, 

Г. Клочека, О. Червінської, Г. Яусса), а також концепції “відкритого твору” 

(У. Еко) та “герменевтичного кола” (Г. Гадамера, Ф. Шлейєрмахера).  

Методи дослідження. У дисертації використано комплексну методологію: 

порівняльно-типологічний підхід, що дозволив застосувати метод типологічних 

зіставлень (уможливив зіставлення досліджуваних творів у синхронічній 

площині з метою виявлення подібних і відмінних тематичних, образних, 

стилістичних рис); принципи культурно-історичної школи (для аналізу та 

порівняння закономірностей сучасного літературного процесу та їхню 

зумовленість і детермінованість суспільно-історичними обставинами); 

біографічний метод (використано з метою простежити взаємозв’язок певних 

біографічних моментів із світоглядною парадигмою авторів, що знайшов своє 

художнє відображення в поетиці досліджуваних романів); психоаналітичний 

метод (застосований для вивчення архетипів у романах, аналізу чинників 

характеротворення персонажів); засади філософської антропології, 

герменевтичного, рецептивного та імагологічного підходів (дали змогу 

зіставити та проаналізувати подібності й відмінності авторського мислення, 

створених образів і сюжетів відповідно до антропологічної теорії та імагології, 

детермінувати унікальність досліджуваних романів, їхню інтерпретацію і 

рецепцію). Крім того, було застосовано методи систематизації,  класифікації, 

аналізу та синтезу, описовий.  

Наукова новизна роботи полягає в постaновці і літературознавчій 
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рoзробці актуалізованої проблеми, яка ще не отримала свого всебічного 

виcвітлення в сучасному вітчизняному порівняльному літературознавстві. У 

дисертації вперше в компаративній площині на основі значної кількості 

теоретичних і методологічних джерел досліджено проблему української 

самоідентифікації у світлі глобалізаційних процесів на матеріалі романів 

української, британської, американської літератур. Уперше міждисциплінарну 

проблему самоідентифікації розглянуто у форматі типологічного зіставлення 

поетикальних особливостей романів. Процес української самоідентифікації 

героїв досліджуваних романів узагальнено в типологічно спільній моделі, яка 

формується в оптиці авторської і читацької рецепції.  

Практичне значення результатів дослідження полягає в тому, що 

матеріали та висновки дисертації можуть використовуватися: 1) для подальшої 

розробки питань ідентичності в міждисциплінарному дискурсі; 2) для курсів 

світової літератури початку ХХІ століття у вищих навчальних закладах, 

загальноосвітніх школах, гімназіях, ліцеях; 3) у створенні спецкурсів з вивчення 

і дослідження міжнаціональних літературних зв’язків, зокрема українських, 

британських, американських, у галузі порівняльного літературознавства; 4) у 

викладанні курсу “Сyчасна література крaїн, мова яких вивчaється” на 

факультетах іноземних мов; 5) під час написання навчальних посібників, 

магістерських, дипломних, курсових робіт. 

Особистий внесок здобувача. Робота є повністю самостійним системним 

та комплексним компаративним дослідженням із власним виробленим 

методологічним підходом.  

Апробація результатів дослідження здійснювалась у формі доповідей на 

наукових міжнародних (“Що водить сонце й зорні стелі”: поетика любові в 

художній літературі” (Бердянськ, 2012); “Семантика мови і тексту” (Івано-

Франківськ, 2012); “Польські, білоруські, російські та українські літературні 

зв’язки” (Луцьк, 2013); “Скарбниця розуму: інтелектуальний дискурс 

літератури” (Бердянськ, 2013); “Філологія, мистецтвознавство і культурологія: 

тенденції розвитку” (Новосибірськ, 2013); “Актуальні проблеми історичної та 

теоретичної поетики” (Кам’янець-Подільський, 2015)) і всеукраїнських 

(“Літературний процес: структурно-семіотичні площини” (Київ, 2012), ІІІ 

Султанівські читання “Актуальні проблеми літературознавства в компаративних 

вимірах” (Івано-Франківськ, 2013)) наукових конференціях та на звітно-

наукових конференціях кафедри світової літератури і порівняльного 

літературознавства Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника (Івано-Франківськ, 2012–2014 рр.). 

Публікації. Основні положення дисертації викладено в 10 публікаціях, 6 із 

яких уміщено у фахових виданнях України, 2 – у закордонних виданнях. Усі 

публікації одноосібні. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, чотирьох 

розділів, висновків і списку використаних джерел, який налічує  

324 позиції. Загальний обсяг дисертації – 226 сторінок, з них основного тексту – 

195 сторінок. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
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У Вступі обґрунтовано актуальність та наукову новизну обраної теми, 

означено мету й основні завдання дослідження. Окреслено об’єкт і предмет 

дослідження, теоретико-методологічну основу. Подано відомості про апробацію 

роботи, її зв’язок із науковими програмами, публікацію результатів 

дослідження, структуру й обсяг праці. 

У першому розділі – “Загальнотеоретичний та літературознавчий 

аспекти проблеми самоідентифікації” – осмислено основні теоретичні 

аспекти досліджуваної проблеми в парадигмі сучасної компаративістики. 

Підрозділ 1.1. – “Самоідентифікація й ідентичність: проблеми 

інтерпретацій і термінології” – складається з двох пунктів. У пункті 1.1.1. 

“Історіографія теорії ідентичності” представлено актуальні напрями, теорії та 

концепції дослідження феномену ідентичності. З’ясовано, що впродовж 

ХХ століття вектор дослідження проблеми ідентичності змінювався. Спочатку 

процеси самоідентифікації були предметом вивчення психології та 

обмежувалися суто психоаналітичними теоріями (У. Джеймс, М. Ейнсворт, 

М. Клейн, З. Фройд). Революційні зміни в психологічній науковій думці 

середини-кінця ХХ століття відбулися після публікацій праць Е. Еріксона, який 

першим почав розглядати ідентичність у міждисциплінарній поліаспектності. 

Аналіз знакових праць ученого дав змогу систематизувати основні положення 

його теорії, які висвітлюють культурно-історичну, психосоціальну, аксіологічну 

складові проблеми самоідентифікації. Важливим внеском у розвиток теорії 

ідентичності стали розробки представників інтеракціонізму та когнітивної 

психології про діалогічну природу “самості” (теорія “соціальних ролей” 

Е. Гофмана, “дзеркального Я” Ч. Кулі, “самості” Дж. Міда) та ідеї діалогу 

М. Бахтіна, який вважав, що людське “Я” пізнає себе в ідентифікаціях з 

“Іншим” через діалог на всіх його можливих рівнях. 

Нового соціально-психологічного змісту та інтелектуально-філософського 

наповнення набуває проблема самоідентифікації в кінці ХХ – на початку ХХІ 

століття, у добу глобалізації, що висвітлено в пункті 1.1.2. – “Питання 

самоідентифікації в період глобалізаційних змін”. У результаті аналітичного 

огляду розвідок З. Баумана, Е. Гідденса, Е. Фромма і Ч. Тейлора було визначено 

так звані “перешкоди” на шляху до самоідентифікації сучасної людини: 

фрагментарність буття; тотальний “індивідуалізм” і “соціальний атомізм”; 

експансія “інструментального мислення” і нарцисизм; псевдосвобода вибору. Ці 

перешкоди ускладнюють процес самоідентифікації, призводять до кризи 

ідентичності, що простежено в досліджуваних художніх творах. 

З’ясовано, що в сучасній українській науковій думці поняття ідентичності 

найчастіше розглядається в контексті національного самовизначення і 

збереження автентичності української культури (І. Дзюба, В. Євтух, 

М. Жулинський, Ю. Ковалів, С. Кримський, М. Козловець, М. Скринник та 

інші). Генеза поняття національної ідентичності докладно представлена в 

літературознавчих монографіях С. Андрусів, О. Астаф’єва, П. Іванишина, 

Ю. Мариненка, В. Моренця, Л. Сеника, Н. Шумило та інших і ґрунтується на 

художньому й літературно-критичному матеріалі кінця ХІХ – початку-середини 

ХХ століття. Здійснений синтез західних та вітчизняних досліджень теорії 
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ідентичності дозволив сформувати теоретичну основу дисертаційного 

дослідження.  

Підрозділ 1.2. – “Культурно-історична складова проблеми 

самоідентифікації” – представлений двома пунктами. У пункті 1.2.1. 

“Історична й національна пам’ять як константа формування ідентичності 

української нації”, беручи за основу напрацювання вітчизняних та іноземних 

дослідників, сформульовано власну інтерпретацію понять історичної та 

національної пам’яті. Доведено, що як історичний, так і художній дискурси 

зберігають пам’ять, історичну й національну. Тільки історія використовує 

факти і формує наукове знання, а література інтерпретує факт в ідею через 

образи, символи й формує естетичне світовідчуття. Висловлено припущення, 

що константою формування української ідентичності є “справедлива пам’ять” 

про історичне минуле нації. 

У пункті 1.2.2. “Архетипи і проблема самоідентифікації”, апелюючи до 

теоретичних висновків К. Юнга, Н. Фрая, Д. Фрезера, синтезовано, що 

архетипи виявляють універсальні, глибинні, автентичні, несвідомі потяги, 

знання, переконання, які в сучасності трансформуються в символи, традиції, 

ритуали, задають людині зразки і норми поведінки, визначають моральні 

цінності, відкривають сакральність духовних смислів культури. Беручи за 

основу теоретичні розробки функціонування архетипів у літературознавчому 

дискурсі Л. Дербеньової, Н. Зборовської, Є. Мелетинського, М. Моклиці, 

С. Павличко, О. Сліпушко підкреслено, що архетипний аналіз творів дозволить 

виявити характерні риси українського психотипу, менталітету, тобто 

належність героя до певної культурної, національної системи духовних значень 

та смислів (національна ідентичність), а також особливості його мислення та 

взаємовідносин з іншими героями та світом (особистісна ідентичність). 

Сформовано методологічний підхід, який включає наукові досягнення 

історії, культурології, етнопсихології і дозволяє простежити втілення проблеми 

української самоідентифікації на поетикальному рівні художніх творів. 

У підрозділі 1.3. – “Проблема української самоідентифікації у світлі 

компаративних рефлексій і методологій” – висвітлюється сучасний стан 

методології компаративних студій. Розглядаються  актуальні методи й підходи, 

які застосовуються в цьому компаративному дослідженні. 

Підкреслено, що проблема самоідентифікації, яка феноменологічно 

поширилася в різних наукових дискурсах кінця ХХ – початку ХХІ століття, 

може знайти ефективне прочитання і вирішення саме в дослідницькому полі 

компаративістики. Проаналізувавши теоретичні міркування В. Будного, 

Ф. Жоста, Е. Касперського, Д. Наливайка, визначаємо порівняльно-

типологічний метод як домінантний в роботі. Доведено, що саме цей метод за 

більш глибокого вивчення структурної та художньо-стильової специфіки 

досліджуваних романів дозволить виявити типологічні подібності й відмінності 

в розкритті проблеми української самоідентифікації. 

Використано засади антропологічної теорії, зокрема ідею етнографів-

антропологів Е. Тайлора і Е. Ленга про подібність психології і мислення різних 

народів. Проаналізовано внесок Р. Гром’яка, В. Ізера, Г. Клочека, 
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О. Червінської, Г. Яусса в розробку методології рецептивної естетики. 

Застосовано також герменевтичний метод інтерпретації текстів (Г. Гадамер, 

Ж. Дерріда, Ф. Шлейєрмахер), зокрема концепт герменевтичного кола, який 

допоможе не лише декодувати тексти романів, а й осягнути загальну 

інтенціальну сутність творів. У дослідженні використано здобутки науковців у 

сфері імагології (Л. Грицик, Г. Дизеринк, Д. Наливайко, М. Тайлор), 

методологічні підходи якої дозволяють здійснити порівняльний аналіз 

створених образів “Свого” та “Іншого”, що відтворюють художню 

репрезентацію української ідентичності в рецепції англомовних та українських 

письменників. 

Другий розділ дисертації – “Проблема минулого у творах англомовних 

та українських письменників” – присвячений порівняльному аналізові 

проблемно-тематичного та філософсько-психологічного зрізів романів 

О. Забужко (“Музей покинутих секретів”), І. Роздобудько (“Я знаю, що ти 

знаєш, що я знаю”), М. Левицької (“Коротка історія тракторів по-українськи”), 

Дж. Фоера (“Все освітлено”) з метою виявлення типологічних спільностей в 

художній реалізації феномену української самоідентифікації в культурно-

історичній парадигмі.  

У підрозділі 2.1. – “Збереження пам’яті про минуле як необхідна умова 

самоідентифікації людини в сучасному світі в досліджуваних романах” – 

висвітлено основні аспекти взаємозв’язку проблеми ідентичності і з проблемою 

збереження пам’яті про минуле. Здійснено екстраполяцію теоретичного і 

семантичного значень понять “історична пам’ять”, “національна пам’ять” на 

художній простір. 

Простежено, що проблему минулого та ідентичності англомовні й 

українські письменники репрезентують через оприявлення позапросторового 

пласта романів – забутого/загубленого світу минулого героя і його нації. Цей 

світ постає своєрідним джерелом знань і фактів, автентичних значень і смислів, 

які становлять основу історичної і національної пам’яті персонажа, але 

відокремлені від реального виміру гранями “вимушеного” чи “успадкованого” 

забуття. Відтак відзначено провідну авторську ідею, що реалізується на ідейно-

тематичному рівні та виявляє себе як типологічна спільність романів: 

самоідентифікація можлива за умови збереження пам’яті про минуле і 

прийняття його як свого особистісного і національного.  

Порівняльно-типологічний аналіз зазначеної проблеми здійснюється за 

принципом бінарної опозиції “пам’ять – безпам’ятство”. У площині художнього 

світу романів ця опозиція виразно проявляється через контрастні образи. Одні 

герої визначають для себе важливим знати своє минуле, бо приходять до 

усвідомлення того, що сучасна людина не може обійтись без такого знання-

орієнтира (Дарина й Адріян в О. Забужко, Юстина і фрау Шульце в 

І. Роздобудько, Джонатан й Алекс в Дж. Фоера, Надя в М. Левицької). Інші – 

протистоять тиску минулого, не бажаючи повертатися до болючих сторінок 

історії і розкривати їх (Бухалов у О. Забужко, мати Юстини в І. Роздобудько, дід 

у Дж. Фоера і Вєра в М. Левицької). Персонажі творів становлять собою 

когорту “безпам’ятних”, але для одних безпам’ятство є вибором, а для інших – 



9 
 

спадком. Фундаментальна різниця між ними полягає в тому, що перші 

вибирають забуття, а інші шукають виходу з нього, прагнучи самоідентифікації.  

Як для українських, так і для англомовних письменників тема історичної 

пам’яті пов’язана насамперед з темою індивідуальної пам’яті та ідентичності, 

необхідності для кожного індивіда знати своє коріння і свою історію. У цьому 

аспекті помічено деякі збіжності сюжетних схем творів, адже протагоністи всіх 

романів намагаються розкрити таємниці минулого своєї сім’ї, що нерозривно 

пов’язано з історичним минулим усієї нації і є важливим у процесі  

особистісної та національної самоідентифікації героїв. 

У підрозділі 2.2. – “Діалог минулого і сучасного в романах О. Забужко 

“Музей покинутих секретів”, М. Левицької “Історія тракторів по-

українськи” і Дж. Фоера “Все освітлено” – увагу зосереджено на 

порівняльному аналізі діалогу минулого і сучасного в досліджуваних романах. 

Простежено, що цей діалог сприяє переходу від наявної парадигми замкненості, 

незнання і боязні відхиляти завісу минулого до прийняття його героями як 

необхідного ідентифікаційного маркера.  

Діалог минулого і сучасного виступає типологічно спільною формою 

художнього втілення проблеми самоідентифікації в досліджуваній прозі. Згідно 

з теорією діалогу М. Бахтіна та ідентичності Е. Еріксона, Дж. Міда, Ч. Кулі “Я” 

пізнає себе в ідентифікаціях з “Іншим”. Тому діалог минулого і сучасного 

служить художнім засобом, що актуалізує проблематику минулого, нерозривно 

пов’язану з процесами самоідентифікації героїв. Означений діалог виявляє себе 

через спогади, речі-символи, сни, листи в романах, а його результатом є 

визнання провини, прощення і примирення героїв із минулим. 

Найбільш плідним полем діалогу минулого і сучасного в романах є спогади 

героїв. Принцип ретроспективи уможливлює діалог минулого і сучасного в 

романі О. Забужко, переносячи героїв в інший темпоральний вимір на крилах 

спогадів Бухалова. За допомогою цього діалогу українська письменниця 

моделює ключову проблему самоідентифікації на рівні внутрішніх переживань 

героя, який так і не знаходить сил для прийняття важливої частинки свого “Я” – 

родинного минулого і власної ідентичності. Проте свою роль – зв’язної ланки 

між двох часових просторів – Бухалов виконує, адже його “місія” полягала в 

тому, щоб знайти і передати історію тим, хто збереже її. В англомовних романах 

учасники діалогу минулого і сучасного досягають своїх намірів – спогади й 

отримана правда про минуле (особисте й національне) приймаються через 

визнання провини (дід у Дж. Фоера) та прощення-примирення (Вєра й Надя у 

М. Левицької, Алекс і Джонатан у Дж. Фоера). Отже, герої отримують 

можливість самоідентифікації.  

Іншим фактором, що зближує досліджувані романи, є використання 

письменниками різноманітних речей, які провокують героїв на діалог. У 

поетикальній проекції вони стали символами, що перетворили фактаж на ідею, 

яка надала діалогу певної інтенції. Речі-символи, що сприяють, а подекуди 

забезпечують діалог минулого і сучасного, розглянуті відповідно до такої 

класифікації: а) речі-символи як поштовх до діалогу (зазвичай зберігають 

емоційний зв’язок між минулим і сучасним – світлини); б) речі-сигніфікатори 
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(карта, пам’ятник, перстень); в) субститути, що розкривають символіку назв 

творів у площині діалогу (музей, трактор, світло). 

Порівняльний аналіз романів дав можливість виокремити такі типологічно 

спільні різновиди діалогу минулого і сучасного: внутрішній діалог (мікродіалог 

зі своїм “Я”); віртуальний діалог, що відбувається між героями в межах 

категорій “пам’ять – безпам’ятство”; контамінантний діалог і діалог автора й 

читача.  

У підрозділі 2.3. – “Модифікація української ментальності як результат 

кризи ідентичності в романах О. Забужко “Музей покинутих секретів”, 

М. Левицької “Коротка історія тракторів по-українськи” і Дж. Фоера “Все 

освітлено” – зіставлення романів дало підстави говорити про типологію 

авторського мислення і типологічний збіг у художній реалізації проблеми кризи 

ідентичності і похідної від неї модифікації ментальності.  

Незважаючи на певну культурно-цивілізаційну відмінність між 

українською авторкою та англомовними письменниками, картина українського 

світу вражає подібністю штрихів відтворення. Маніпуляції пам’яттю і 

національною свідомістю, знецінення людського життя і людини як такої, страх, 

з яким жили десятки років українці у ХХ столітті, позначаються на 

ментальному та емоційному рівнях героїв. Одночасно крах ідеологій, 

переоцінка духовних і моральних цінностей, вироблених віками, і заміна їх на 

щойно сформовані маскультурою, як показують автори, формують нові умови 

існування людини в глобалізованому суспільстві. Письменницька парадигма 

мислення продукує два мотиви, які розкривають проблему модифікації 

ментальності внаслідок кризи ідентичності: 1) вплив минулого, де відбулися 

зміни в ментальному коді поколінь; 2) відсутність усвідомленої національної й 

особистісної ідентифікації, що зумовлює беззахисність героя перед викликами 

гомогенного глобального світу. 

Мотив укарбовування в генетичну пам’ять наслідків минулого реалізується 

через актуалізацію в художньому просторі творів болючих подій з історії 

України й світу – Голодомору, Другої світової війни, Голокосту. Так, 

“результатом” Голодомору, як показує О. Забужко і М. Левицька, стали 

успадковані ментальні риси “голоду”, тому вже в нових соціальних умовах – 

одні герої ненаситно “гребуть” матеріальні багатства (Вадим в О. Забужко, 

Валентина в М. Левицької), а інші живуть в умовах тотальної економії та 

заощадження (Гощинські в О. Забужко і Маєвські в М. Левицької). Наслідком 

Другої світової війни і Голокосту письменники показують підміну понять 

“сильний” і “живучий”, що спричиняють поширення індиферентності, бажання 

вижити будь-якою ціною – зрадою, національною амнезією, відмовою від свого 

“Я” (Вадим, Бухалов в О. Забужко, дід у Дж. Фоера). Другий мотив 

безпосередньо зумовлений попереднім: герої з модифікованою ментальністю, 

які не успадкували традиційних моральних цінностей, легко піддаються 

впливам “інструментального мислення”, “індивідуалізму”, “нарцисизму” і 

наслідують стратегії “туриста”, “бродяги”, “гравця” і “фланера”, що служать 

ціннісними орієнтирами сучасного світу.  

За допомогою художньої реалізації мотиву модифікації української 
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ментальності письменники змогли органічно акумулювати виміри минулого, 

теперішнього і майбутнього в їх нерозривному зв’язку, що відобразило 

філософію авторського мислення, втілену в головній ідеї романів – необхідності 

самоідентифікації. 

У третьому розділі – “Архетипи як  поклик із глибин минулого для 

детермінації сучасного в романах О. Забужко, І. Роздобудько, Дж. Фоера й 

М. Левицької” – предметом аналізу постають архетипи, які виявляють себе в 

творах через опозиційні образи, символи, знаки і є дієвим поетичним засобом 

реалізації проблеми самоідентифікації в досліджуваних художніх текстах. 

У підрозділі 3.1. – “Архетип землі як константа української 

ідентичності в структурі українських та англомовних романів” – 

досліджується кореляція архетипу землі із первнями української ідентичності.   

Архетип землі є домінантною складовою у структурі всіх досліджуваних 

романів. Він реалізує себе у двох площинах – “безґрунтів’я – бажання 

закорінитися” і “земля як фатум” – та розкривається на образно-символічному, 

сюжетному, інтенціальному рівнях творів. У першій площині архетип 

відображається у свідомості героїв через потяг до Землі-Батьківщини, 

належності до землі, у якій залишилось коріння предків, як запоруки 

віднайдення і розуміння себе в сучасному світі. На рівні інтенціальної 

спрямованості романів цей архетип оприявлюється в площині “земля як 

фатум”. У цьому випадку він функціонує як інваріант підсвідомості героїв, 

зберігаючи їх зв’язок із рідною землею. 

У романах І. Роздобудько, М. Левицької і Дж. Фоера архетип землі виявляє 

себе у підсвідомості героїв, що перебувають далеко за межами своєї етнічної 

батьківщини і взагалі ніколи не бачили її. Герої І. Роздобудько і Дж. Фоера – 

Юстина і Джонатан – на певному етапі свого життя відчули внутрішню 

порожнечу, духовне і ментальне “безґрунтів’я”, відсутність кореня – 

батьківщини. Бажання, яке виникає на підсвідомому рівні, проектується у 

свідоме та осмислене рішення героїв віднайти ту частину свого “Я”, яку 

зберігає батьківська земля. Повернення на рідну землю – це шлях до 

самоідентифікації і, як показано в романах, – фатум, якого не змінити. 

“Фатумність”, яку відчуває героїня М. Левицької Надя, полягає в тому, щоб 

пройти шлях своєї української самоідентифікації. Вже британка за паспортом і 

власним самовизначенням героїня під впливом обставин відчуває потребу 

віднайти свої праоснови, свою ідентичність, свій український “корінь”.   

Якщо в романах І. Роздобудько, М. Левицької, Дж. Фоера стан 

“безґрунтів’я” спричинений перш за все тим, що герої перебувають за межами 

своєї батьківщини, то деякі герої роману О. Забужко відчувають “безґрунтів’я”, 

перебуваючи в Україні. Їхнє “безґрунтів’я” – це стан людини, яка не бажає 

встановити зв’язок зі своїм минулим, стан, за якого вона вибирає життя лише в 

дні сьогоднішньому (Бухалов, Вадим). Аналогічний стан внутрішньої 

“незакоріненості” характерний для героїв американського роману Дж. Фоера –

 діда й Алекса. Живучи на українській землі, вони залишалися 

“безґрунтівними”, адже перший відмовився свідомо від своєї ідентичності і 

втратив зв’язок із землею, на якій народився, а другий успадкував цей стан від 
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діда. Проте обидва герої, на відміну від Бухалова, проходять шлях української 

самоідентифікації, повертаючись на рідну землю в Трачімброд і приймаючи 

свою національну ідентичність разом із пам’яттю про минуле. 

У ході індуктивно-дедуктивних спостережень образно-символічного рівня 

досліджуваних творів виявлено спільну для всіх письменників сигніфікацію 

архетипу землі через відповідні символи.  

У підрозділі 3.2. – “Архетип жінки – Мадонни і Блудниці – в 

досліджуваних творах: порівняльно-типологічний підхід” – з’ясовано, що 

архетип жінки в романах “Музей покинутих секретів” О. Забужко, “Я знаю, що 

ти знаєш, що я знаю” І. Роздобудько, “Історія тракторів по-українськи” 

М. Левицької, “Все освітлено” Дж. Фоера декодує свій смисл через опозицію 

образів Мадонни і Блудниці, виявляючи архетипні риси, властиві українській 

жінці. Мадонна виявляє свій зміст через такі форми: материнство; берегиня 

затишку, культурного спадку, сімейних цінностей; стражденність-жертовність; 

Блудниця – через падіння, гріховність, приреченість на страждання. Мадонні 

властива холістичність особистості, а Блудниця має можливість вийти з 

означеної парадигми і відкрити в собі імпліцитну Мадонну. 

У процесі аналізу архетипного виміру досліджуваного художнього 

дискурсу було виявлено, що образи Мадонни й Блудниці генерують в інших 

героїв (Наді в М. Левицької, Дарини в О. Забужко, Юстини в І. Роздобудько) 

ідентифікаційний досвід на особистісному, національному й загальнолюдському 

рівнях. Героїні, яких умовно відносимо до Блудниць, як і їхній праобраз Марія-

Магдалина, знаходять у собі силу змінити конвенційне та традиційне уявлення 

про екзистенцію жінки і, переживши кризу, трансформують свою свідомість у 

пошуках трансцендентного змісту життя (Ліста у Фоера, Валентина в 

Левицької, Геля і Рахеля в О. Забужко, Оксана в І. Роздобудько). Через образ 

Мадонни письменники розкривають здатність української жінки до 

самопожертви задля дитини, коханого чоловіка чи задля вищої мети – істини, 

батьківщини, нації. 

Відмінності, що виявляються в ході типологічного аналізу, стосуються 

індивідуального авторського художнього втілення опозиції Мадонна –

 Блудниця. О. Забужко творить образ сучасної української жінки: сильної 

особистості, яка готова бути матір’ю, дружиною, берегинею затишку і водночас 

борцем за національне становлення своєї країни (Геля, Дарина). У романах 

І. Роздобудько, М. Левицької і Дж. Фоера – це жінка, яка стражданням, 

прощенням, покорою виборює майбутнє для своєї сім’ї, роду (Оксана в 

І. Роздобудько, Людмила в М. Левицької, Ліста в Дж. Фоера). Свою життєву 

місію така жінка бачить у передачі духовного спадку іншим поколінням, що 

забезпечить збереження ідентичності. 

У підрозділі 3.3. – “Архетип Самості як проекція ідентичності героїв: 

типологія художнього мислення українських та англомовних письменників” 

– увага акцентується на компаративному дослідженні проблеми 

самоідентифікації людини у проекції архетипу Самості й дотичних до нього 

Персони і Тіні. 

Самість як єдність і гармонія свідомого і безсвідомого досягається в 
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результаті індивідуації. Процес самоідентифікації (індивідуації, за К. Юнгом) 

передбачає інтеракцію з іншими архетипами особистісної структури, 

найчастіше з Персоною і Тінню. Ці архетипи за своєю природою протистоять 

Самості, а подекуди можуть і витісняти її. Беручи до уваги функціональні 

характеристики та особливості архетипу Самості та Персони, прослідковано, 

що в досліджуваних творах їхній зміст розкривається через знак “Ім’я”, яке 

передає індивідуальну сутність свого носія і транслює певні риси етнохарактеру 

його національної спільноти, а також може служити певною “маскою” для героя 

в соціумі.  

У романах О. Забужко, Дж. Фоера, М. Левицької ім’я виступає важливим 

сигніфікатором процесу самоідентифікації як на особистісному, так і на 

національному рівнях. У ході типологічного зіставлення романів установлено, 

що ім’я як транслятор значень архетипу Самості слід розглядати у ролі 

абстрактно-символічного знаку в такій дуальній єдності: 1) ім’я як належність 

до роду/етносу – національна ідентичність; 2) ім’я як відображення Самості – 

досягнута особистісна ідентичність, чи Персони – недосягнута. Яскрава 

типологічна спільність, яка виявляється між романами О. Забужко та 

Дж. Фоера, виражає себе у виборі імен для героїв, що повторюються в їх 

родоводі і стають маркерами їхнього “Я”, адже ідентифікують своїх власників з 

їхніми предками та певною етнічною чи національною спільнотою –

 українцями, євреями (Адріян в українському романі, Сафран та Алекс – в 

американському). Водночас ім’я, окрім того, що може слугувати 

ідентифікатором людської сутності, також має силу впливати або змінювати 

ідентичність людини. Це є іншою властивістю цього знаку, що часом служить у 

романах відображенням не так Самості, як Персони або Тіні. Яскравими 

прикладами таких персонажів є Бухалов з роману О. Забужко та дід Алекса у 

творі Дж. Фоера. Чужа ідентичність Бухалова посіла місце автентичної 

ідентичності цього персонажа – Самість замінюється Персоною. Дід Алекса в 

романі Дж. Фоера свідомо змінює своє ім’я і відмовляється від родової 

ідентифікації – Персона витісняє Самість, від якої залишається лише Тінь. 

Продуманим є вибір британською письменницею імен Вєри й Наді для своїх 

героїнь. Авторка імпліцитно використовує їхні значення для передання своєї 

інтенції в романі, адже віра і надія – це архетипні риси етнохарактеру українців. 

Ці імена служать авторською проекцією української ідентичності героїнь, 

оскільки є повсякчасним нагадуванням їм про їхню самість. 

У четвертому розділі – “Художнє втілення проблеми самореалізації в 

досліджуваній англомовній та українській прозі” – здійснено порівняльно-

типологічне зіставлення українських та англомовних романів з метою виявити 

типологічні збіги авторської рецепції процесу української самоідентифікації 

через концепти “успішність” і “самореалізація” на батьківщині та в еміграції.  

У підрозділі 4.1. – “Образ “успішної людини” як оцінний критерій 

самоздійснення героя в українських та британських романах” – 
досліджується художня інтерпретація концепту “успішність” та обґрунтовується 

доцільність розглядати самоздійснення і самоідентифікацію як взаємозалежні 

процеси, опираючись на праці У. Джеймса, Е. Еріксона, К. Хорні. Сучасний світ 
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створює і пропагує масовий образ “успішної людини”, для якої горизонти 

успіху і самореалізації вже задані: цілковите зосередження на собі, пов’язане з 

індивідуалізмом та поширенням “інструментального мислення”, “риторики 

самоздійснення”. 

У романах української письменниці І. Роздобудько “Я знаю, що ти знаєш, 

що я знаю” та британської письменниці М. Левицької “Коротка історія 

тракторів по-українськи” і “Два фургони” актуалізується авторське осмислення 

самоідентифікації емігранта в “чужому” середовищі. Результатом художньої 

креації авторів є емігрантський світ, у якому герої, прагнучи досягти бажаного 

“життєвого успіху”, що за суттю відповідає сучасним тенденціям глобального 

світу, втрачають власну ідентичність. Обидві письменниці маніфестують, що в 

гонитві за матеріальними статками, бажанням самореалізації в новому світі 

герої маргіналізуються внаслідок морального й національного знеособлення, 

підміни істинних цінностей “інструментальною” життєвою позицією. Тому 

психічний стан героїв, які потрапляють в інфернальний емігрантський світ, 

відзначається емоційною напругою, спричиненою антагонізмом внутрішнього 

прагнення залишитися собою та зовнішніх впливів самоздійснення, що 

вимагають відходу від автентичного “Я”. 

Своє художнє відображення ця проблема знаходить і в романі О. Забужко. 

Її герої також борються за свою самореалізацію, але на батьківщині, стикаючись 

з аналогічними труднощами: примарними образами “успішних людей”, які 

маніпулюють людською свідомістю та руйнують традиційні моральні ідеали 

суспільства. Як українські, так і британська письменниці розглядають 

осмислену особистісну і національну самоідентифікацію як умову становлення 

героїв, що реалізується в романах за схемою: мета-мрія (бажання досягнути 

успішності) – вибір ціннісних орієнтирів (процес самоздійснення і 

самореалізації в еміграції та на батьківщині) – успішність (ідентичність). 

У підрозділі 4.2. – “Українська ідентичність в рецепції М. Левицької і 

Дж. Фоера” – здійснюється порівняльна обсервація художньої репрезентації 

образу українця як іманентного сегмента художнього світу в американському та 

британських романах. 

Розглядаючи романи “Все освітлено” Дж. Фоера та “Коротка історія 

тракторів по-українськи і “Два фургони” М. Левицької  в контекстуальному полі 

“автор – художній твір – читач” (Р. Гром’як, В. Ізер, О. Червінська, Р. Яусс), 

виявилено типологічні спільності авторської рецепції української ідентичності.  

Типологічно споріднює аналізовані тексти вибраний письменниками 

спосіб художнього відтворення процесу пізнання і розкриття образу “Іншого” 

(українця), відображений у змістовій та духовно-естетичній матриці романів. 

Він реалізується через застосування аналогічного інструментарію: мови, що 

передає культурний та семіотичний код представників іншої нації; деталей в 

описі зовнішності, рис характеру; зображення українського топосу; іронічного 

подання українців – та характеризується дивергентністю рецепції британкою 

Надею й американцем Джонатаном героїв-українців. Іронія в початковому 

сприйнятті й креації українського ідентифікаційного іміджу Надею і 

Джонатаном – це осмислений авторський хід, спрямований на нівеляцію часто 
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обманної дії стереотипних уявлень про “Іншого”. У процесі пізнання українців 

змінюється сприйняття їх і героями романів, і читачем. Романи відображають 

розвій світоглядної парадигми самих українців, які замислюються над 

питаннями екзистенції, важливості національної самоідентифікації в 

мультикультурному світі. Як показують письменники, відбувається перехід від 

розгубленості й спроб ототожнити себе з “чужими” культурними образами до 

виразного розуміння необхідності формування власної національної 

ідентичності. Британська письменниця й американський автор генерують у 

своїх романах образи українців та України, що тільки ступають на шлях 

самоідентифікації, будуючи свої романи за законами “відкритого” тексту. 

 

У Висновках узагальнено основні результати дослідження.  

1. На основі синтезу західних і вітчизняних досліджень обґрунтовано 

необхідність розглядати процес самоідентифікації та кінцевий результат – 

ідентичність – у сукупності культурно-історичного, психосоціального, 

аксіологічного аспектів. Ураховуючи напрацювання З. Баумана, Е. Гідденса, 

Ч. Тейлора і Е. Фромма, встановлено, що в глобалізованому світі процеси 

самоідентифікації зазнають девіації через впливи “інструментального 

мислення”, “індивідуалізму”, “культури нарцисизму”, визначаючись 

стратегіями “паломника”, “туриста”, “бродяги” і “фланера”, що підтверджують 

досліджувані художні твори. 

У сучасній українській науковій думці поняття ідентичності здебільшого 

розглядається в контексті національного самовизначення (С. Андрусів, І. Дзюба, 

М. Жулинський, П. Іванишин, М. Козловець, М. Скринник та інші). Вважаємо, 

що фундамент національної тожсамості закладають “справедлива” історична 

(П. Рікер) і національна пам’ять. Опираючись на праці вітчизняних та 

іноземних дослідників, запропоновано власну інтерпретацію термінів 

“самоідентифікація” та “ідентичність”. Самоідентифікацію трактуємо як процес 

ототожнення суб’єкта з культурно-історичним, духовним і традиційним 

досвідом нації, який усвідомлено приймається ним і втілюється в екзистенційні 

переконання, ідеї, цінності та зразки для наслідування. Ідентичність – результат 

самоідентифікації, усвідомлене розуміння своєї тожсамості, засвоєне на 

прийнятті як свого духовно-культурного надбання попередніх поколінь, які 

об’єднують суб’єкта з тими/чимось, з ким/чим він себе ідентифікує і є 

свідченням його унікальності й відмінності від інших, не тотожних йому 

суб’єктів.  

2. У результаті порівняльного аналізу досліджуваних творів було 

встановлено, що проблему української самоідентифікації як вітчизняні, так і 

англомовні письменники нерозривно пов’язують із вирішенням таких питань: 

1) минулого, а саме “справедливої пам’яті”, історичної і національної, яка 

забезпечує основи ідентичності; 2) повернення до своєї автентики – традицій, 

релігії, мови, тобто слідування власному ментальному коду; 3) визнання і 

прийняття своєї відмінності від інших на засадах рівності і взаємної поваги. 

Порівняльно-типологічний підхід в аналізі досліджуваних романів дав 

підстави виснувати, що проблему минулого, яка виявила себе на тематичному, 
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структурному й образному рівнях, маючи спільним знаменником подібні 

суспільно-історичні обставини, було репрезентовано завдяки застосуванню 

авторами аналогічних художніх прийомів: бінарної опозиції “пам’ять – 

безпам’ятство”, різних форм діалогу, появою образів “хранителів секретів”.  

Із розвитком сюжетів “Короткої історії тракторів по-українськи” 

М. Левицької і “Все освітлено” Дж. Фоера проблема збереження пам’яті про 

минуле поступово з інтернаціональної перейшла в українську площину, 

відображаючи культурно-історичні та ментально-психологічні особливості 

української самоідентифікації. Доведено, що в цьому контексті картину 

українського світу в усіх досліджуваних творах було відображено таким чином: 

замовчувана, незнана, перекручена, забута історія унеможливлювала 

збереження справедливої пам’яті про минуле, а отже, спричинила 

ідентифікаційні злами між поколіннями, нецілісне, фрагментарне розуміння і 

сприйняття світу та себе в ньому і перешкоджала особистісній і національній 

самоідентифікації героїв. Актуалізація діалогу минулого і сучасного послужила 

інструментом для встановлення зв’язку між різними темпоральними світами, а 

отже, забезпечила можливість самоідентифікації. Укарбовування в генетичну 

пам’ять наслідків минулого в поєднанні із викликами сучасності, такими, як 

“інструментальне мислення”, “індивідуалізм”, втрата свободи, українські та 

англомовні письменники показали як основну причину модифікації 

ментальності героїв-українців. 

3. Підсвідоме слідування героями своєму ментальному коду й українській 

ідентичності письменники пов’язують з “дією” архетипів, які в романах 

оприявлюють свій зміст через художні образи. Архетип Землі кодифікується в 

типологічних площинах “безґрунтів’я” – “потреба закорінення” і “земля як 

фатум” через символи “відірваного листка”, “якоря” (І. Роздобудько), “секрету” 

(О. Забужко), “трактора” (М. Левицька), “Трачімброду” (Дж. Фоер). Психічний 

стан “безґрунтів’я” демонструє шлях внутрішнього самозречення героїв, для 

яких питання “закорінення” (української самоідентифікації) стає життєво 

необхідним (фатумом).  

Архетип Жінки виявляє себе як іманентний елемент художнього світу 

українських та англомовних романів. Доведено, що архетипна стражденність, 

жертовність, а також сила і витривалість, притаманні українській жінці, 

успадковуються на генетично-ментальному рівні, формуючи національний 

генотип (Надя, Валентина в романі М. Левицької, Соня, Юстина в романі 

І. Роздобудько, Дарина в романі О. Забужко). Архетипний образ Мадонни в 

романах є уособленням сакральності жінки, що постає носієм духовного 

досвіду роду й нації і через материнство та передання національної пам’яті 

забезпечує нерозривність часів і збереження національної ідентичності 

(Людмила в М. Левицької, фрау Шульце в І. Роздобудько, Ліста в Дж. Фоера, 

жінки минулого в О. Забужко). Образ Блудниці утаємничує в собі потенціал 

досягнення холістичності Мадонни (Оксана в І. Роздобудько, Геля і Рахеля в 

О. Забужко, Валентина в М. Левицької, Августина в Дж. Фоера).  

Архетип Самості проявив себе в антиномічній взаємодії з архетипами 

Персони і Тіні через Ім’я, яке було використане письменниками як 
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ідентифікаційний маркер. У романах О. Забужко і Дж. Фоера ім’я передає, з 

одного боку, належність до роду/етносу (національна ідентичність). З іншого, 

письменники демонструють, що відмова від свого імені і прийняття чужого 

змінює ідентичність героя. У такому випадку ім’я служить виразником змісту 

архетипу Персони і свідчить про неможливість самоідентифікації для героя, 

який залишається жити з Тінню автентичної ідентичності. Стратегія вибору 

імені для своїх героїв британською письменницею М. Левицькою відзначена 

символічністю та національною домінантою, які імпліцитно передають 

архетипні риси етнохарактеру українців.  

4. У світоглядному аспекті спільність авторських поглядів О. Забужко, 

І. Роздобудько, М. Левицької і Дж. Фоера проявляється у філософському 

осмисленні категорії “успішність”: справжній успіх досягається тоді, коли 

людина знаходить мужність не піддаватися зовнішнім впливам, а, визначившись 

у своїй національній тотожності, створює власну модель успішної людини. 

Доведено, що підміна автентичних моральних цінностей “інструментальним 

мисленням”, індивідуалістичною мораллю сучасності спричиняє деградацію 

українській душі, що унеможливлює повноцінність процесу становлення героїв, 

перетворюючи їх на “туристів”, “фланерів”, “гравців” і лише подекуди 

“паломників” (за З. Бауманом).  

Аналіз романів М. Левицької і Дж. Фоера крізь оптику імагології і 

рецептивної естетики виявив типологічні збіги та відмінності у художній 

репрезентації образу українця. До ідейно-змістових збігів віднесено 

відтворення авторами образу українців, що став стереотипним у свідомості 

представників інших народів: не вельми освічений і з відчуттям власної 

меншовартості, прагненням матеріальних статків, кращого життя за кордоном, 

готовністю бути “іншим”. Проте письменники в процесі розвитку сюжету 

вдаються до спроб розширити горизонт сприйняття цього образу. Тому іронічне 

зображення українців змінюється на спробу розкрити і зрозуміти їх внутрішнє 

“Я”, світоглядну парадигму. Функціональна відмінність полягає в 

індивідуально-авторському художньому вираженні, що корелює з 

особливостями культурної та національної ідентичності письменників. Так чи 

інакше, британська письменниця М. Левицька й американський автор Дж. Фоер 

створюють ідентифікаційний імідж України, яка, як і самі українці, перебуває в 

процесі самореалізації і самоідентифікації на світовій арені.  

5. Результати порівняльного дослідження узагальнено в певній типологічно 

спільній моделі української самоідентифікації героїв, яку письменники бачать 

таким чином: знання конкретних історичних фактів становить основу 

історичної пам’яті, вони формують певні ідеї, які стають базою пам’яті 

національної. Відтак історична й національна пам’ять забезпечують зв’язок з 

минулим окремої спільноти або ж цілої нації. Водночас архетипи забезпечують 

інший, безсвідомий зв’язок індивіда з колективним досвідом предків. Він 

неусвідомлено приймається людиною і визначає певною мірою її 

світосприйняття, спосіб мислення, поведінку, допомагає ідентифікувати себе з 

глибинними основами народу, закладеними в традиції, ритуали. Знання фактів 

та усвідомлення національних ідей, традиційних моральних цінностей, що 
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служать орієнтирами в глобалізованому світі, письменники подають як основу 

формування особистісної ідентичності. Тільки в результаті завершеного 

процесу особистісної самоідентифікації стає можливою самоідентифікація 

національна, адже вона не даність, а осмислений вибір.  

Сучасний стан і перспективи розвитку міжнаціональних літературних 

взаємин актуалізують потребу типологічного вивчення проблем ідентичності 

загалом і української зокрема. Запропоновані результати роботи не претендують 

на вичерпність, але можуть стати поштовхом до подальших досліджень процесу 

української самоідентифікації, наприклад в еміграції, порівняно з процесами 

самоідентифікації інших народів.  
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АНОТАЦІЯ 

Волковецька Н. В. Проблема української самоідентифікації в 

англомовній та українській прозі початку ХХІ століття. – На правах 

рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук 

зі спеціальності 10.01.05 – порівняльне літературознавство. – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. 

У дисертації здійснено системний порівняльний аналіз художнього 

втілення проблеми української самоідентифікації на матеріалі англомовної та 

української прози початку ХХІ століття. У сучасному вітчизняному 

порівняльному літературознавстві вперше актуалізована проблема досліджена в 

контексті глобалізаційних процесів із урахуванням культурно-історичних умов 

становлення української нації. Під кутом зору рецептивної естетики та 

імагології здійснюється типологія художньої презентації образу українця як 

іманентного сегменту художнього світу в американському та британських 

романах. У результаті порівняльного зіставлення досліджуваних романів 

О. Забужко, І. Роздобудько, М. Левицької і Дж. Фоера на ідейно-тематичному й 

поетикальному рівнях виявлено подібні риси художнього відтворення 

досліджуваної проблеми, узагальнені в типологічно спільній моделі, яка 

відображає авторську і читацьку рецепцію самоідентифікації героїв. 

Відмінні риси полягають в індивідуально-авторській манері втілення 

зазначених проблем відповідно до своєрідності національної парадигми 

мислення кожного письменника.  

Ключові слова: самоідентифікація, ідентичність, історична пам’ять, 

національна пам’ять, архетип, рецепція, типологія, імагологія, Інший. 
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Волковецкая Н. В. Проблема украинской самоидентификации в 

англоязычной и украинской прозе начала ХХІ века. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук 

по специальности 10.01.05 – сравнительное литературоведение. – Киевский 

национальный университет имени Тараса Шевченко. – Киев, 2015. 

В диссертации осуществлён системный сравнительный анализ 

художественного воплощения проблемы украинской самоидентификации на 

материале англоязычной и украинской прозы начала ХХІ века. В оптике 

рецептивной эстетики и имагологии совершена сравнительная обсервация 

художественной презентации образа украинца как имманентного сегмента 

художественного мира в американском и британских романах. В результате 

сопоставления романов О. Забужко, И. Роздобудько, М. Левицкой и Дж. Фоера 

на идейно-тематическом и поэтологическом уровнях были обнаружены 

схождения в художественной реализации исследуемой проблемы, которые 

составили основу типологически общей модели украинской 

самоидентификации. Различные черты определяются индивидуальной 

авторской манерой воплощения исследуемой проблемы, обусловленной 

своеобразием национальной парадигмы мышления каждого  писателя. 

Ключевые слова: самоидентификация, идентичность, историческая 

память, национальная память, архетип, рецепция, типология, имагология, 

Другой. 

 

SUMMARY 

Volkovetska N.V. The Problem of Ukrainian Self-Identification in the 

English and Ukrainian Prose of the beginning of the XXI century. – Manuscript. 

Thesis submitted for the Candidate Degree in Philology. Speciality 10.01.05 – 

Comparative Literature. – Taras Shevchenko National University of Kyiv. – Kyiv, 

2015. 

The Thesis focuses on the comparative analysis of the problem of Ukrainian 

self-identification in the Ukrainian novels by O. Zabuzhko, I. Rozdobudko as well as 

in the novels by the British author M. Lewytska and American writer J. Foer. 

The research exposes the problem of identity in its correlation with the issues of 

the Ukrainian past and Globalization challenges in the artistic worlds of the cited 

novels. Thus, the first chapter “General Theoretical and Literary Aspects of the 

Problem of Self-Identification” presents main historiosophical theories and 

interpretations of the specified notions. It provides a general understanding of the 

process of self-identification by investigating psychological, philosophical, 

sociological and anthropological discourses. By its nature the idea of self-

identification requires interdisciplinary examination. The researcher extrapolates on 

this issue of the literary works through the concepts of “historical memory”, “national 

memory” and the key conceptual idea of archetypes. The reasoning of the choice of 

methodological base of the investigation is given in this chapter as well. 

The second chapter deals with the problem of past raised in the English and 

Ukrainian novels. The comparative-typological analysis of the investigated prose 

allows to deduce that the problem of past that has been revealed on thematic, 
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structural and imagery levels dealing with the similar social and historical 

circumstances of the Second World War, Holodomor and the Holocaust was 

presented in the novels with the help of the analogical literary devices: binary 

opposition “memory – forgetfulness”, different forms of the dialogue, symbolic 

images of the “secrets holders”. The analysis of the philosophical-psychological 

insights of the novels proved the connection between the “fair memory” of one’s 

nation’s past and the ability of national self-identification of the person. At the same 

time, the authors show that unsolved problems of the past effect the inner, mental 

world of their heroes and result in the mentality modifications for new generations. 

That’s way the knowledge of historical past by heroes preserved in the national 

memory was shown in the novels as the keystone of the both personal and national 

identity. 

In the third chapter the relations of archetypes with the self-identification 

process are traced. The researcher’s attention is focused on the ways the archetypes 

reveal themselves through opposing images, symbols, signs in the analyzed novels. 

The special meaning for the Ukrainian world view is conveyed by the archetype of 

Land. It is exposed in the novels in two literary planes to render the subconscious 

connection of the person with the land of his ancestors (motherland) and as a result – 

his identity. Other archetypes discussed in the chapter are the archetype of a Woman 

and of Self. The prior reveals its meaning through opposing images of Madonna and 

Harlot. Madonna personifies archetypal sacredness of a mother as a life giver and the 

one who connects past and future generations. This is an example of transferring 

identity, as She is a carrier of wisdom and moral values of the nation. Harlot 

expresses the potential development to the holy ideal of the Madonna. The 

characteristic features of these archetypal images are shown as the ones that respond 

to the genotype of the Ukrainian nation. The archetype of Self is the ideal image that 

can be achieved by the heroes as the result of their personal and national 

identification.  

In the fourth chapter the typological juxtaposition of the novels reveals a number 

of similarities and differences in the way the problems of self-realization and self-

identification are exposed. We trace some similarities in the philosophical and ethical 

ways of interpreting the concept of “success” by the authors. The writers show 

success and self-realization of the heroes through achieved identity. This is in 

contrast with the globalized image of “a successful person” based on the stereotypes, 

“instrumental thinking” and “individualism”. The differences are noted in the ways 

the authors depict the influences of a modern globalized world on the hero’s self and 

his/her understanding of the self-realization. In addition, the British and American 

authors created an analogical paradigm of the reception of the image of a Ukrainian: 

a move from the stereotype to its partial or total leveling and destruction due to 

getting to know “the Other” and to depicting his/her identity. 

The results of the given research are synthesized in the typological similar 

model that presents the process of the Ukrainian self-identification of the heroes in 

the investigated novels by the Ukrainian, British and American writers. 

Key words: self-identification, identification, historical memory, national 

memory, archetype, reception, typology, imagology, the Other.  


