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ВСТУП 

 

Художня словесність початку ХХІ століття ознаменована актуалізацією 

авторських рефлексій над проблемами сучасного суспільства, спричиненими 

його ціннісною, цивілізаційною, культурною й національною реорієнтацією, що 

пов’язана насамперед з особистісним самовизначенням людини в глобальному 

світі. 

Питання особистісної і національної самоідентифікації у ХХІ столітті 

постає гостро, адже в глобалізованому суспільстві кожен опиняється перед 

вибором: слідувати взірцям та ідеалам, продукованим маскультурою, які 

спрощують інтеграцію у глобальну спільноту, але часом мають своїм 

результатом культурно-національне знеособлення особистості, чи приймати за 

орієнтир культуру і цінності попередніх поколінь, що зберігатимуть 

національні, етнічні, традиційні особливості та межі.  

Суспільство, що живе в епоху криз, чи то економічної, чи політичної, чи 

екологічної, сьогодні робить й саму людину їхньою заручницею. Однак 

найгострішою для людини, на нашу думку, є “криза ідентичності” (Е. Еріксон), 

у якій вона не може зрозуміти та осмислити саму себе. Російський дослідник 

Г. Тульчинський так описує сьогоднішню ситуацію: “Сучасна людина 

знаходить деталі свого образу, знайомі властивості, зв’язки, структури, але 

тільки не саму себе. Рухається в напрямку до себе, але ніколи не досягає себе 

<…> Це деперсоналізація, знікчемнення “Я” переходить у знікчемнення і 

розпилення реальності” [220, 383]. Така віртуально-фіктивна реальність не 

спроможна забезпечити зв’язок часів, стійкі особистісні відносини, а тому 

створює сприятливий ґрунт для розриву духовних, моральних ідентифікаційних 

схем генерацій. Прагнучи відповідати вимогам сучасного світу, людина 

опиняється у своєрідній пастці тенет глобальної однорідності, перетворюючись 

із суб’єкта на об’єкт соціального впливу. Як результат такої гомогенізації і 

стандартизації та відмови від традиційних принципів та установок формується 
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тип людини, що здатна дотримуватися лише загальних моделей поведінки й 

способу життя, які їй пропонують іззовні. А уніфіковані та однотипні люди 

легше піддаються маніпуляції й впливу, тому важчою для них буде можливість 

самоідентифікації.  

Проблема національної ідентичності для української нації була актуальною 

завжди. Як зазначає літературознавець С. Андрусів, існування українства 

протягом століть було життям “на межі смерті”, “безнастанною турботою про 

збереження національної самототожності” [2, 8]. Тому ця проблема знаходила 

своє відображення на різних культурно-історичних етапах у творах і 

теоретичних працях письменників, філософів, істориків, літературознавців: 

М. Костомарова, П. Куліша, Т. Шевченка, І. Франка, М. Грушевського, 

Лесі Українки, В. Стефаника, Д. Чижевського, Ю. Липи, Є. Маланюка, 

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 та інших. 

Зацікавлення питаннями ідентичності диктується 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 зазвичай формувалося 

уявлення про українську націю у представників інших національностей. 

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 
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“культурно-духовним імунітетом перед загрозою космополітичної ерозії” [85, 

11], є беззаперечною.  

Прикметно, що спроби концептуалізувати й тематизувати проблему 

української самоідентифікації на початку нового тисячоліття простежуємо в 

письменників, що належать до різних національних літератур та культурно-

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

зумовлено загальносвітовою актуальністю питання ідентичності, що 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 у своїй основі – глибоко діалогічна, тому виявляє себе 

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

доцільно звертатися саме до компаративних студій, які оперують широким 

методологічним інструментарієм, що забезпечить адекватне дослідження цієї 

проблеми в літературному дискурсі.  

Питання української самоідентифікації, настільки географічно поширене в 

новітній світовій літературі, ще не було предметом дослідження саме в площині 

компаративістики. На нашу думку, визначені для порівняння 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.  

Вибір творів, які розглядатимемо в дисертаційному дослідженні, 

обґрунтовуємо тим, що вони об’єднані спільною проблемою самоідентифікації 

українців, вирішення якої як українські, так і англомовні письменники бачать у 
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відновленні справедливої історичної пам’яті та поверненні до своїх витоків як 

запоруки повноцінного майбутнього. Крім того, досліджувані романи 

відзначаються високою художньою цінністю, про що свідчать нагороди, інтерес 

критиків і дослідників з різних країн, популярність серед читачів і наявність 

численних перекладів. Скажімо, роман “Музей покинутих секретів” (2009) 

О. Забужко, кандидата філософських наук, лауреата Поетичної премії Global 

Commitment Foundation Департаменту культури м. Мюнхена, визнано 

Найкращою книжкою 2010 року, нагороджено літературною премією 

Центральної Європи “Angelus” (2013) і перекладено кількома європейськими 

мовами. Роман М. Левицької “Коротка історія тракторів по-українськи” (2005) 

номінувався на різні літературні премії, включаючи Man Booker Prize, здобув 

досить престижні нагороди (Saga Award for Wit (2005); Orange Prize for Fiction, 

shortlist (2005), Bollinger Everyman Wodehouse Prize (2005), Waverton Good Read 

Award (2005/6)) і перекладений 38 мовами світу. Роман Дж. Фоера “Все 

освітлено” (2002) здобув три досить престижні премії (New York Public Library 

Young Lions Fiction Award (2003), Guardian First Book Award (2002), PEN/Robert 

W. Bingham Prize (2004)) і став бестселером New-York Times (2002). Роман “Я 

знаю, що ти знаєш, що я знаю” (2011) І. Роздобудько, неодноразової лауреатки 

премії “Коронація слова” (2000; 2001; 2005), конкурсу ім. Князя Юрія 

Долгорукого і відзнаки “Золотий письменник України” (2012), ще не став 

об’єктом вагомих наукових досліджень чи міжнародних нагород, але, 

враховуючи зацікавленість ним читачів та актуальність проблематики, до якої 

звертається авторка, він, на нашу думку, заслуговує на увагу. 

У дисертації взято до розгляду дослідження творчості О. Забужко: питання 

ґендерного аспекту прозових і поетичних творів (В. Агеєва, Є. Баран, 

Я. Голобородько, Т. Гундорова, Н. Зборовська, Л. Таран, Т. Тебешевська-Качак, 

Г. Улюра, С. Філоненко); проблеми жанрової специфіки, мови, стилю, 

структури прози письменниці (В. Агеєва, Н. Громова, Є. Кононенко, 

Л. Масенко, С. Павличко, Я. Поліщук, Т. Тебешевська-Качак), а також 

компаративні розвідки Н. Громової (у зіставленні з прозовими творами 
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Ю. Андруховича), І. Стешин (із прозою А. Картер), О. Ромазан (із поезією і 

прозою С. Плат). Великий літературознавчий доробок становить романістика 

І. Роздобудько: функціонально-стилістичні особливості жанрових форм 

досліджують Я. Голобородько, Л. Старовойт, Є. Повєткін, К. Владимирова; 

поетика, художньо-архітектонічні особливості філософсько-психологічні 

аспекти прози є об’єктом літературознавчих зацікавлень А. Галича, Т. Качак. 

Однак, ані “Музей покинутих секретів” О. Забужко, ані “Я знаю, що ти знаєш, 

що я знаю” І. Роздобудько з точки зору суто проблеми самоідентифікації в 

сучасному критичному дискурсі не розглядалися. 

Коментар до творчості британської письменниці М. Левицької невеликий і 

здебільшого рецензійного характеру: М. Соколянський [203], Я. Поліщук [183], 

О. Михед [153]. Проте в американській періодиці знаходимо статтю 

британського науковця Х. Філдінг, котра веде мову про ідентичність 

британську і проблеми асиміляції в романі “Коротока історія тракторів по-

українськи” [281], а Н. Уотсон розглядає цей роман з погляду теології [319]. 

Роман Дж. Фоера “Все освітлено” став предметом зацікавлень деяких 

українських (О. Бежан [14], Т. Денисова [59], Т. Остапчук [170], Т. Потніцева 

[184], Ю. Ткачук [215]) і зарубіжних критиків (Ф. Коладо-Родрігез [272], 

М. Фоер [280], А. Гіртсма [286], І. Катчановскі [294], Л. Пропст [310], 

О. Карасік [103]). Особливо цінними для нас стали роботи Т. Денисової, 

Т. Потніцевої, у яких дослідниці визначають проблему особистісної та 

національної самоідентифікації центральною.  

Водночас вартий уваги факт, що обоє іноземних авторів так чи інакше 

генетично пов’язані з Україною, адже батьки письменників емігрували за 

кордон у період Другої світової війни. Це, можливо, зумовило те, що у своїх 

перших творах М. Левицька та Дж. Фоер розповідають про Україну та 

українців. В обох письменників спрацював генетичний код, адже романи – це 

не просто спосіб відкрити не знану світом Україну, але також шлях до пізнання 

себе: робота над творами зумовила їх приїзд на історичну батьківщину. Таким 

чином, вважаємо, що походження письменників послужило поштовхом до 
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створення англомовних романів на українську тематику із ключовою 

проблемою особистісної та національної самоідентифікації людини. 

Актуальність теми дисертації обумовлена, з одного боку, усе більшою 

увагою науковців різних сфер до феномену самоідентифікації, а з іншого – 

браком ґрунтовних досліджень цього процесу, що виявив себе як 

міждисциплінарна проблема на рубежі ХХ-ХХІ століть. Оскільки це питання в 

літературознавстві все ще залишається відкритим, бачимо нагальну потребу 

дослідити проблему української самоідентифікації, різноаспектно представлену 

в новітній світовій літературі саме в площині компаративістики, яка дозволяє 

залучати досвід різних галузей. Вважаємо, що проблему української 

самоідентифікації, втілену в досліджуваних художніх творах, доцільно 

розглядати в порівняльно-типологічному зіставленні, що сприятиме вивченню 

українського контексту в сучасному світовому літературному процесі та 

актуалізації рецептивних аспектів української та англомовної літератур на 

основі міжлітературних взаємин. 

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

Дисертаційне дослідження 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;  
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 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 митців художнього 

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 

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. Дисертацію виконано на 

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

Л. Грицик, Р. Гром’яка, Т. Денисової, А. Діма, 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 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 
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(С. Кримського, Ж. Лакана, П. Нора, М. Поповича, П. Рікера, В. Солдатенка, О. 

Тоффлера), культурології та етнопсихології (Л. Артюр, В. Євтуха, К. Леві-

Строса, Ю. Липи, С. Плачинди, М. Тейлора, В. Яніва) із досліджуваної 

проблематики. 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. Фрайя, Д. Фрезера, 

К. Юнґа. Урaховано елeменти герменевтичного, рецептивного пiдходів до 

інтерпретації художніх творів (Г. Гадамера, Ж. Дерріда, 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 у вивченні архетипів у романах, аналізі чинників 

характеротворення персонажів); засади філософської антропології, 

герменевтичного, рецептивного та імагологічного підходів (дали змогу 

зіставити та проаналізувати подібності і відмінності авторського мислення, 

створених образів та 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 одержаних результатів полягає в постaновці і 

літературознавчій рoзробці актуалізованої проблеми, яка ще не отримала свого 
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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 роботи 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, який ураховує міждисциплінарний характер 

зазначеної теми дисертації. 

Апробація результатів дослідження здійснювалась у формі виступів 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: 
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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 ім. Василя 

Стефаника (Івано-Франківськ, 2012–2014). 

Структура та обсяг роботи. Дослідження складається зі вступу, чотирьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел (324 позиції), додатків. 

Загальний обсяг дисертації становить 226 сторінок, з яких основного тексту – 

195 сторінок.  
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РОЗДІЛ 1 

 

ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНИЙ ТА ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИЙ АСПЕКТИ 

ПРОБЛЕМИ САМОІДЕНТИФІКАЦІЇ 

 

Сучасний світ, у якому глобальні тенденції не тільки ведуть до інтеграції 

національних культур, але й розмивають традиційні етнічні вектори розвитку 

окремих спільнот, спричиняють “кризу ідентичності” людського “Я” [77]. 

Вихід із неї, на думку багатьох сучасних науковців, можливий через процеси 

самоідентифікації і досягнення національної, особистісної ідентичності [6; 213; 

241; 287]. Тому самоідентифікація людини як проблема психології у ХХ 

столітті та антропологічна метапроблема ХХІ століття знаходить своє яскраве 

відображення у творах різних національних літератур.  

Порівняльне літературознавство, за твердженням українських 

компаративістів, “чутливо відгукується на виклики часу” [24, 8] і долучається 

до розв’язання завдань, що “висуваються нинішньою епохою і 

набувають актуальності, яка далеко виходить за межі дисципліни” [160, 39]. 

Крім того, компаративістські методології, що охоплюють також методики 

соціологізму, психологізму та історизму, дозволять відстежити культурні, 

історичні та національні особливості сприйняття і відтворення проблеми 

української самоідентифікації в українських та англомовних романах. Тому 

вважаємо доцільним саме в контексті компаративних зіставлень розглянути 

зазначену тему на матеріалі творів чотирьох письменників – О. Забужко, 

І. Роздобудько, М. Левицької і Дж. Фоера.  

1.1. Самоідентифікація й ідентичність: проблеми інтерпретацій і 

термінології 

1.1.1. Історіографія теорії ідентичності. Актуальність проблеми 

ідентичності та її неоднозначність викликали неабиякий інтерес науковців 

різних сфер. У результаті в наукових артикуляціях є значна кількість 
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інтерпретацій і тлумачень указаних понять. Звернімося спочатку до 

енциклопедичних потрактувань досліджуваних термінів. 

Так, філософська енциклопедія подає таке визначення ідентичності: 

“категорія соціально-гуманітарних наук (психології, соціальної філософії, 

культурної антропології, соціальної психології та ін.), що використовується для 

опису індивідів і груп як відносно стійких, тотожних самих собі цілісностей” 

[164]. У філософському словнику зазначено, що поняття “ідентифікації (від ср.-

лат. Identificare – ототожнювати, уподібнювати, установлювати збіги) – 

глибинна потреба людини до уподібнення, до пошуку об’єкта поклоніння, що 

досягається через значні зусилля” [230]. Своєю чергою, у психології циркулює 

таке визначення ідентичності: “відчуття тотожності людини самій собі, 

відчуття цілісності, образ себе, що сприймається у всіх його характеристиках, 

якостях і відношеннях до навколишнього світу” [135]. А дефініція ідентифікації 

подається так: “емоційно-когнітивний процес неусвідомленого ототожнення 

суб’єктом себе з іншим суб’єктом, групою, зразком” [200, 176]. У культурології 

та соціології поняття “ідентичності” та “ідентифікації” функціонують у тому ж 

семантичному полі. Відмінність простежується лише в акцентах наукових сфер: 

у культурології їх трактують як тотожність чи ототожнення людиною себе з 

культурним багажем її навколишнього середовища, а в соціології – з іншими 

його представниками [15; 21; 133]. Водночас терміни “ідентифікація” та 

“самоідентифікація” часто вживають як синоніми, концептуальне розрізнення 

яких полягає в суто конотативному акцентуванні того, ким саме здійснюється 

ототожнення: “самоідентифікація – ідентифікація особою себе з іншою особою 

чи явищем” [316].  

Стрімке поширення термінів у різних наукових дискурсах викликає 

полеміку серед науковців. Так, Р. Брюбейкер, Ф. Купер вважають, що термін 

“ідентичність” включає надмірну кількість інших понять і не в змозі об’єктивно 

висвітлювати і передавати їх. Тому, на думку вчених, він потребує або заміни, 

або звуження рамок наукового і повсякденного його застосування [270]. Р. Рауз, 

Р. Хендлер також порушують питання “легітимності” використання цього 
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терміна як універсального в міждисциплінарному дискурсі [290; 312]. Так, 

Р. Хендлер вважає, що ідентичність не можна екстраполювати на інші культури 

й часи, як робить це західна наукова думка і традиція, оскільки це не 

універсальний концепт, а, власне, творіння суто західного світу [290]. 

Кардинально протилежної думки дотримуються З. Бауман, Е. Гідденс, 

М. Зьокефелд, А. Тоффлер та інші сучасні науковці. “Ідентичність – за словами 

М. Зьокефелда – …беззаперечно стала глобальним поняттям, всюдисущим не 

лише в різних частинах світу, а й у різного роду дискурсах” [313, 531]. Подібну 

думку висловлюють також українські науковці І. Дзюба, М. Жулинський, 

В. Євтух. Учені вважають, що ідентичність стала фундаментальною проблемою 

сучасності, яка досягла глобальних масштабів саме у ХХ-ХХІ століттях, а 

також доводять онтологічну потребу людини будь-якої історичної епохи в 

самоідентифікації [66; 84; 92]. У їхніх працях підкреслено важливість проблеми 

ідентичності для української нації, яка в різні історичні періоди боролася за 

свою самобутність. 

Отже, багатоаспектність понять “ідентичність” та “самоідентифікація”, 

неузгодженість у сферах їх застосування свідчать про їхню складність та 

неоднозначність. Тому, маючи на меті сформувати теоретичну базу нашого 

дослідження, вважаємо необхідним звернутися до історіографії цих термінів, а 

також розглянути та проаналізувати особливості процесу самоідентифікації в 

умовах глобального світу. 

Так, поняття “ідентичність” та “криза ідентичності” починають домінувати 

в науковому обігу, починаючи із 50-х років минулого століття, завдяки працям 

американсько-німецького психолога Е. Еріксона [76; 77]. Саме його чимало 

вчених уважають творцем теорії ідентичності [90; 115; 158; 187]. Водночас сам 

науковець покликається на У. Джеймса та З. Фройда як своїх попередників [77, 

28-32]. Так, Е. Еріксон зазначає, що американський психолог і соціолог 

У. Джеймс (1842-1910) першим обґрунтував відчуття особистісної тотожності, 

яку він вважав основою характеру. Вона, на думку вченого, забезпечує 

індивідові відчуття самоповаги і цілісності власного “Я”. За У. Джеймсом, 
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характер, що трактується Е. Еріксоном як ідентичність, – це  “відчуття власної 

активності і життєвої сили” [цит. за: 77, 28]. Як складову своєї Я-концепції 

У. Джеймс визначав самооцінку людини, вважаючи, що вона залежить від того, 

ким людина хоче стати, якою бачить себе в цьому світі. Саме з позиції 

досягнутого чи ні ідеалу людина може оцінювати власні успіхи і невдачі [цит. 

за: 204, 60-61]. Самооцінку як компонент ідентичності пізніше розглядала 

К. Хорні. Американський психоаналітик бачила вирішення проблеми 

ідентичності в самореалізації особистості. На думку дослідниці, людина 

постійно прагне до саморозвитку, бажає ототожнення себе зі своїм ідеальним 

“Я”, а для цього їй необхідно подолати конфліктність, сегментованість 

сучасного буття [цит. за: 134].  

З. Фройд (1856-1939), на відміну від У. Джеймса, уже використовував 

терміни “ідентичність” та “ідентифікація”. Він трактував ідентифікацію як 

процес несвідомого ототожнення одного суб’єкта з іншим, а ідентичність як 

власне результат психологічного механізму цього ототожнення [238, 425-440.]. 

За З. Фройдом, на ідентифікаційні процеси завжди має вплив батьківське 

“Суперего”, а також відчуття страху, яке, на думку вченого, служить мотивом 

ідентифікації людини [239]. 

Наступники З. Фройда розвивали поняття ідентичності, розширюючи його 

смислові межі. Так, М. Клейн увів термін “проективна ідентичність”, А. Фройд 

– “захисна ідентичність”, М. Ейнсворт, Дж. Боулбі, М. Малер розглядали 

ідентифікацію як рівень інтерналізації,  що допускає можливість ототожнення з 

іншими [90, 54]. Проте культурно-історичний чи соціальний контексти під час 

самоідентифікації не становили предмета дослідницьких рефлексій учених. 

Незначне розширення контексту дослідження ідентифікаційних процесів у 

сферу соціології простежено в працях неофрейдистів (А. Адлер, А. Кардінер, 

Г. Салліван, К. Хорні, Е. Фромм, Г. Юнг). Варто відзначити впровадження 

понять “базова структура особистості” або “базовий тип особистості” 

А. Кардінером [цит. за: 195, 49] та “індивідуація” К. Юнгом [101, 170], що 

враховують впливи навколишнього середовища на самоідентифікацію людини. 
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Однак саме розробка Е. Еріксоном його теорії ідентичності спричинила 

революційні зміни в психологічній науковій думці середини-кінця ХХ століття 

[217; 292; 298; 303]. Тому вважаємо доцільним розглянути теорію ідентичності 

Е. Еріксона детальніше.  

Беручи до уваги надбання своїх попередників, американський учений не 

просто враховує соціальну сторону ідентичності чи торкається її, а майстерно 

розкриває ту значну роль, яку відіграє в самоідентифікації людини навколишнє 

середовище. Продовжуючи теоретичні розробки фройдівського психоаналізу, 

він, за словами О. Столяренко, бачить своє завдання в тому, щоб привернути 

увагу до здатності людини переборювати життєві труднощі психосоціального 

характеру, адже будь-яка особиста чи соціальна криза є випробовуванням, яке 

забезпечує розвиток особистості [209].  

Е. Еріксон виділив вісім стадій становлення ідентичності. Науковець 

уперше показав процес творення ідентичності й довів, що вона конструюється 

протягом усього життя і є змінним феноменом [77]. На кожному такому етапі 

людина стоїть перед певним вибором у розвитку своєї особистості, який 

зазвичай є полярним. Такий вибір, а точніше, поворотні моменти в житті 

трактуються Е. Еріксоном як “кризи ідентичності”. Подолання цих криз або 

неможливість упоратись з ними забезпечує позитивний чи негативний розвиток 

особистості, а отже, успішний або невдалий досвід самоідентифікації [171]. 

Учений доводить, що ідентичність – це психосоціальний феномен. Тому, на 

його думку, важливо для особистості сформувaти таку внутрiшню цiліснiсть, 

щоб межі її завжди залишалися відкритими. Якщо такі межі виникають, вони 

загрожують реконструкції цілісності людського “Я” та є ознакою “тотальності 

психіки”, що може бути інклюзивною та ексклюзивною і загрожувати 

перетворенню людини в “тоталітарну особистість”, межі внутрішнього світу 

якої обмежені [45, 328-343; 77; 249]. А така особистість навряд чи спроможна 

подолати кризу ідентичності, а отже, втрачає здатність усвідомленої 

самоідентифікації. 
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Інший важливий момент – це історичність ідентичності, яку він тісно 

пов’язує з культурним контекстом. За словами Е. Еріксона, людина – це не 

“археологічний курган, де пласт іде за пластом, у процесі дорослішання вона 

робить своє минуле частиною всього майбутнього, а будь-яке попереднє 

середовище, з яким вона взаємодіяла, – частиною свого теперішнього 

оточення” [78, 215]. Ідентичність, за Е. Еріксоном, – це комбінація минулого (з 

усією його культурно-історичною спадщиною) із сучасним (з усіма його 

набутками) для творення майбутнього. Будь-яка особистість є частиною 

культурно-історичного процесу і так чи інакше включена в нього. Тому, як 

визначив Е. Еріксон, ідентичність залежить від трьох факторів: “від особистого 

зв’язку індивіда з рольовою інтеграцією в його групі; від образів, які його 

скеровують – з ідеологіями його часу; від життєвої історії – з історичним 

моментом” [78, 16]. Отже, від психосоціальної характеристики ідентичності 

Е. Еріксон переходить до історичної, показуючи, як ідентичність пов’язана не 

тільки із навколишнім суспільним середовищем, але й із культурним багажем 

минулого. 

Учений також відзначає культурно-історичний та аксіологічний аспекти 

ідентичності. Відходячи від суто біологічних характеристик, Е. Еріксон 

зазначає, що інстинкти “не несуть в собі патернів завершення, самозбереження, 

взаємодії з яким-небудь сегментом природи: їх повинні ще організувати 

традиція і совість. Традиція і совість є логічним породженням культури, яка 

розвиває біологічну даність” [76, 27]. На нашу думку, традиція в теорії 

Е. Еріксона стає своєрідним взірцем, соціальним ідентифікатором, вона 

об’єднує людей, надає відчуття цілісності та належності. А совість – моральний 

ідентифікатор, що може спростити вибір життєвого шляху для людини або ж 

ускладнити його, якщо він (вибір) розходиться із внутрішнім моральним 

голосом совісті й традиції. 

Доцільно, на нашу думку, згадати такий його термін, як “basic trust” – 

“базова довіра”. Е. Еріксон вважав, що саме базова довіра є онтологічною 

передумовою конструювання цілісної ідентичності. Основним джерелом, що 
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забезпечує таку довіру на початкових етапах розвитку особистості, на думку 

психолога, є матір. За Е. Еріксоном, мама є носієм основних суспільних, 

традиційних, моральних норм. Вона є тією символічною ланкою між 

поколіннями та досвідом, що передається. Мама формує в дитини відчуття 

безпеки до зовнішнього світу і допомагає їй створити свій власний перший 

“світовий порядок” [90]. Якщо на перших етапах життя таким ідеалом може 

бути мама для дитини, то з дорослішанням та розвитком особистості в 

суспільстві ідеали змінюються. Саме тому, на думку Е. Еріксона, “розвиток 

особистості за своїм змістом пов’язаний і визначається тим, що суспільство 

очікує від людини, які цінності та ідеали їй пропонує, які завдання ставить 

перед нею на різних вікових етапах” [171]. Шукаючи і вибираючи між 

ідеалами-взірцями, які пропонує суспільство та культурна епоха, людина 

обирає ті, яким вона може довіряти у процесі своєї самоідентифікації. Водночас 

формування ідентичності – це не лише те, що залежить від зусиль самої 

людини. Свою ідентичність ще потрібно “легітимізувати”. Такий соціо-

культурно-психологічний аспект надзвичайно важливий: “Інші”, як вважає 

Е. Еріксон, повинні визнати мою тотожність і неперервність мого існування в 

часових та просторових рамках. Лише за такої умови ідентичність стане 

реальною [90]. 

Отже, виділимо основні положення теорії ідентичності Е. Еріксона, які 

пізніше яскраво будуть простежуватися у наших практичних розділах: 

 конкретне культурно-історичне середовище має значний вплив на 

формування ідентичності людини (психоісторична теорія розвитку 

особистості); 

 не можна протиставляти одне одному суспільство та індивіда 

(соціокультурна обумовленість психіки); 

 ідентичність є змінною і такою, що конструюється упродовж усього 

життя людини (особливо в моменти кризових станів особистості, 

включаючи й ті, що спричинені кризовими подіями суспільно-

історичного характеру); 



21 

 

 ідентичність – це поєднання минулого набутку, досвіду сучасного для 

формування особистості в майбутньому (її самоідентифікації); 

 формування ідентичності залежить від базової довіри до ідеалів та 

взірців, які пропонує суспільство (важливу роль відіграє традиція і 

совість).  

Важливим внеском у розвиток теорії ідентичності стали розробки 

представників інтеракціонізму та когнітивної психології. Вони, як вважають 

деякі дослідники, започатковують своєрідний перехід від монологічного до 

діалогічного розгляду ідентичності (А. Абушенко, М. Заковоротна, 

О. Симонова та інші). Так, представники цих напрямів створили концепції, що 

орієнтувалися на діалогізм як характерну рису ідентичності: теорія 

“дзеркального Я” Ч. Кулі, “самості” Дж. Міда, “соціальних ролей” та “політика 

ідентичності” І. Гофмана [32; 99; 288; 306]. 

У цьому ж антропологічному руслі про діалогічність ідентичності говорить 

також німецький філософ і психолог Ю. Хабермас. Науковець стверджує, що 

ідентичність може бути реалізована, перш за все, в міжсуб’єктному просторі 

діалогу-комунікації [205, 346]. Однак основні ідеї про діалогічну природу 

людського “Я”, що пізнає себе в ідентифікаціях з “Іншим” через діалог на всіх 

його можливих рівнях, належать М. Бахтіну [10, 731]. 

Cвоєю чергою, філософсько-соціальна думка другої половини ХХ століття 

звертає увагу на інші проблемні сторони ідентичності. Такі філософські 

напрями, як постструктуралізм (Р. Барт, Ж. Бодрійяр, П. Бурдьє, Ж. Делез, 

Ж. Дерріда, Ж. Лакан, М. Фуко) і герменевтика (Г. Гадамер, П. Рікер, 

Ф. Шлейєрмахер), розглядали культуру як безкінечний світ писемного тексту, у 

якому перебуває індивід. На відміну від структуралізму та екзистенціалізму, 

свою увагу філософи цих напрямів зосереджують більше на колективному “Я”, 

аніж на індивідуальному. Важливим для нас із погляду розвитку теорії 

ідентичності є факт зрушення постструктуралістів у бік “розрізнення” 

(відмінності) як способу існування і розуміння ідентичності, а не намагання 

показати її як тотожність, що було властиво їхнім попередникам. Визначними в 
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цьому плані стали роботи Ж. Дерріди “Письмо і відмінність” (1967), Ж. Делеза 

“Розрізнення і повторення” (1968), археологічні реконструкції і концепція 

“влади-знання” М. Фуко; ідеї симулякра Ж. Бодріяра [205, 347]. 

Так, Ж. Дерріда висловлює думку, що “Те ж саме є тим самим, лише 

приймаючи образ іншого” [цит. за: 43]. Тобто теперішнє, як вважає філософ, 

існує і набуває свого смислу за умови, коли воно співвідноситься з тим, що 

відсутнє і відмінне від нього – минулим і майбутнім. Тільки зіставляючи ці 

поняття за принципом розрізнення , можна осягнути розуміння “теперішнього”. 

Таким чином, “філософія розрізнення” зводиться до твердження: відмінність 

між присутнім і відсутнім, чи явищами, які зіставляються, робить можливим 

знаходження спільного, автентичного чи то “абсолютного минулого”, чи то 

“початкового сліду”, чи то ідентичності [64]. 

Представники герменевтики, як і постструктуралісти, також вважали, що 

опосередковану роль у формуванні структур ідентичності відіграють знаково-

символічні засоби [205, 347]. Тому герменевти шукали значень і смислу у 

творах літератури, мистецтва, вважаючи їх найдосконалішим джерелом сенсів. 

Беручи за методологічний принцип концептуальну позицію герменевтики як 

методу філософського аналізу тексту, ми вважаємо, що художні твори сучасних 

українських та англомовних авторів становлять адекватний у цьому контексті 

матеріал для дослідження проблеми самоідентифікації в наступних розділах.  

Як і в західній науковій думці, проблеми пошуку людиною свого “Я” 

займали передові позиції в науковому дискурсі Радянського Союзу. М. Бахтін, 

Л. Виготський, Ю. Лотман також розглядали проблему становлення людської 

особистості в її тісному взаємозв’язку із соціальним оточенням. Важливим 

здобутком у цьому плані є наукові ідеї І. Кона. Саме він починає 

використовувати термін “ідентичність” (до нього вживали терміни “Я”, “образ-

Я”, “самопізнання”, “ідентифікація”) і, що важливо, показує необхідність 

вивчення проблеми ідентичності в міждисциплінарному полі [117].  

Ще більшої популярності ця проблематика набуває в часи розпаду СССР, 

коли на світовій політичній арені виникають нові держави й людина опиняється 
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не лише в стані кризи особистісної, соціальної ідентичності, а й в умовах, коли 

перед нею виникає ще один важливий вибір – національної ідентичності. Ці 

аспекти ідентичності досліджують сучасні російські вчені М. Заковоротна, 

О. Сімонова, В. Федотова,  В. Ядовий та інші.  

Проблема самоідентифікації завжди відзначалася актуальністю в 

українських наукових реаліях. Зазначимо, що питання національної тожсамості 

було об’єктом досліджень філософсько-історичних концепцій 

М. Грушевського, М. Драгоманова, М. Костомарова, І. Франка в середині-кінці 

ХІХ – на початку ХХ століття. І. Франко, як і його попередники й сучасники, 

бачив національну самоідентифікацію як запоруку існування української нації: 

“Ми мусимо навчитися чути себе українцями” [234, 405], “Ми мусимо серцем 

почувати свій ідеал, мусимо вживати всіх сил і засобів, щоб наближуватися до 

нього” [235, 285]. Ще більшим зацікавленням відзначається ця проблема в кінці 

ХХ – на початку ХХІ століть, у період здобуття такої бажаної незалежності 

Україною, у нових суспільно-історичних умовах глобалізованого світу. Різні 

аспекти ідентичності українців розглядають у своїх працях С. Андрусів, 

І. Дзюба, В. Євтух, М. Жулинський, О. Забужко, М. Іванишина, П. Іванишин, 

І. Кресіна, М. Козловець, С. Кримський, Ю. Мариненко, Н. Мафтин, 

В. Моренець, О. Пахльовська, Я. Поліщук, М. Попович, Л. Сеник, 

М. Скринник, Н. Шумило, В. Шинкарук та інші. Феномен ідентичності 

української нації досліджують також зарубіжні науковці Е. Вілсон, Е. Сміт.  

Зазначимо, що в сучасній українській науковій думці поняття ідентичності 

найчастіше розглядають у контексті національного самовизначення і 

збереження автентичності української культури. Так, на думку С. Кримського, 

національна самоідентифікація – це збереження і розвиток української 

культури [126, 4]. І. Дзюба визначає ідентичність як “національне 

саморозуміння, яке забезпечується тільки культурним самоусвідомленням” [66, 

143]. С. Андрусів вважає, що національна ідентичність відзначається “своїм 

глобальним, архетипальним характером” [2, 40], а П. Іванишин трактує поняття 

національної ідентифікації як “підсвідомо-свідомий процес ототожнення 
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суб’єктом себе із духовно-культурними феноменами як зразками, в результаті 

якого формується національна ідентичність цього суб’єкта” [98, 158]. Інший 

український учений М. Скринник трактує ідентифікацію як здатність людини 

“самовизначатися через звернення до надособового, що виражене в 

ототожненні себе з іншими” [197, 232]. У його розумінні в категорію “інші” 

входять також минуле, цінності, ідеали, що визначають і формують “незмінний 

ідентифікаційний стрижень” упродовж усього життя людини. Такий вимір 

ідентичності він визначає як діахронний. Водночас М. Скринник говорить і про 

синхронну ідентичність, що зазвичай трактується як підлаштовування 

особистістю свого “Я” до змінних соціальних ситуацій, у результаті чого вона 

губить свою істинну сутність [197, 233]. 

Отже, упродовж ХХ століття проблема ідентичності була предметом 

дослідження різних наукових сфер. Тому на сьогодні існує багато теорій і 

концепцій, що визначають терміни “самоідентифікація” й “ідентичність” 

відповідно до специфіки того чи іншого наукового контексту. За такої 

різноманітності інтерпретацій і трактувань втрачається конкретика 

термінології. Тому для нас важливим є вибір дефініцій, що конкретизують 

поняттєве розрізнення термінів “ідентичність” і “самоідентифікація”. 

У результаті синтезу теоретичних напрацювань українських та зарубіжних 

вчених ми сформулювали визначення, якими послуговуватимемось у нашому 

дослідженні. 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. Процес самоідентифікації і його результат – ідентичність – 



25 

 

забезпечують індивідові необхідний психічний, духовний розвиток, що 

закладає основи індивідуальної, цілісної особистості. 

Відповідно до положень теоретиків ідентичності процес самоідентифікації 

й ідентичність ми розглядатимемо в сукупності таких аспектів: 

психосоціального, культурно-історичного, аксіологічного, єдність яких 

можлива завдяки діалогічному характеру ідентичності.  

1.1.2. Питання самоідентифікації в період глобалізаційних змін. Нового 

соціально-психологічного змісту та інтелектуально-філософського наповнення 

набуває проблема самоідентифікації в кінці ХХ – на початку ХХІ століття, у 

добу глобалізації. На думку української дослідниці М. Козловець, “глобалізація 

надзвичайно актуалізувала й загострила проблему національно-культурної 

ідентичності” [115, 8]. В умовах, які створює глобальне суспільство, існування 

людини стає все більш мінливим і невизначеним. Людина втрачає здатність 

адекватного вибору між цінностями й ідеалами, продукованими маскультурою, 

і тими, що були традиційними для попередніх поколінь. На думку багатьох 

соціологів, інтеграція на рівні економічному, політичному, ідеологічному, 

супроводжується деградацією на рівні “сутніснолюдському” [16; 19; 105; 162; 

219]. 

Як вважає М. Жулинський, для України й української нації глобалізація – 

це “серйозна загроза втрати своєї ідентичності” [84, 180]. Адже, на думку 

літературознавця, українці лише ступають на шлях національної 

самоідентифікації, а тому все ще не підготовлені до викликів глобальної 

однорідності, навали сурогатів “нової русифікованої та американізованої 

масової культури” [85, 17]. Суголосною з думкою М. Жулинського є позиція 

І. Дзюби, який вважає, що “глобалізація якщо й забезпечує концентрацію 

фінансових, технічних і почасти інтелектуальних ресурсів, то ціною 

неповоротних втрат <...> уніфікацією форм не лише економічного, а й 

суспільного та культурного життя, зрештою – поглинанням сильнішими 

слабших” [66, 328]. Кризове становище, у якому опинилася людина сьогодні, 

описує Ф. Уебстер: “культура постсучасності пропонує нам не надриватися, 
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намагаючись розплутати цей вузол суперечностей, а просто забути про 

існування істинного Я” [225, 328]. Ті, хто забуває, що означає бути собою, 

поступово втрачають свою цілісність, здатність до саморефлексії, усебічного 

розвитку і духовного збагачення, а чим уніфікованіші та однотипніші люди, 

тим легше вони піддаються маніпуляції та впливу. На думку Н. Шумило, лише 

“духовність і мораль <…> залишаються фундаментальними для розуміння 

власної ідентичності” [252, 45] і служать стійкими орієнтирами для людини в 

глобальному світі.  

Звернення до глибинної основи людського “Я” як всезагальної, 

універсальної, яка об’єднує в собі всі прояви і вияви буття, стає можливим у 

світлі антропологічних рефлексій. З огляду на це ми вважаємо необхідним 

звернутися до концепцій З. Баумана, Е. Гідденса, Е. Фромма, Ч. Тейлора, які 

розглядають різноманітні аспекти проблеми ідентичності людини в умовах 

глобалізованого суспільства, що є універсальними і незмінними, незалежно від 

її національної належності.  

Німецький філософ, соціолог, психолог Е. Фромм у своїй праці “Втеча від 

свободи” (1941) показав складну ситуацію Західного світу, у якому людинa, 

прагнучи індивiдyальностi, приходить врешті-решт до відчуття своєї цілковитої 

самотнoсті й непотрібності [240]. Проблему людини ХХ століття, яка в 

принципі залишається незмінною й у ХХІ столітті, Е. Фромм бачить у її 

байдужості до свого “Я” і в “орієнтації на ринок”. Людина бачить себе і все, що 

її оточує, з позицій маркетингу. Тому вона втрачає відчуття щастя, адже 

суспільство і культура, у якій вона формується, орієнтує її лише на споживання 

і володіння. У праці “Мати чи бути” (1976) учений висловлює свій погляд на 

феномен ідентичності: “Мати ідентичність – це бути, а не мати”. Втратити 

можна лише те, чим ти володієш. Якщо людина вибирає буття, то вона не може 

відчувати страху втратити себе, адже тоді її “Я” – це не те, що вона має, а те, 

ким вона є. Така ідентичність є цілісною, і їй ніщо не може загрожувати [241]. 

Вихід людини із кризи ідентичності науковець бачить у реалізації її 

індивідуальності, у саморозвитку своїх здібностей і талантів. За Е. Фроммом, 
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якщо людина орієнтована на буття – вона вважає пріоритетом самопізнання, 

прагнення глибоких знань, розуміння, буття не для себе, а для “Іншого” [241].  

У своїх дослідженнях процесу ідентифікації науковець окреслює потребу в 

самовизначенні, самоідентифікації як найважливішу потребу людини [241]. 

Е. Фромм вважає, що людині властиво співвідносити себе з певними ідеями, 

цінностями, соціальними групами. Цю властивість-потребу він називає “однією 

з провідних людських потреб, складовою самої суті людського буття” [240, 26]. 

Ця потреба властива всім людям, і в цьому проявляється її загальнолюдська 

характеристика.  

Важливо зазначити, що людина сьогодні просто не може жити осторонь 

тенденцій, що визначають і глобальний, і локальний рівні поступу суспільства 

[47, 64]. Це призводить до протистояння загальнолюдського та особистісного в 

самій людині. Варта уваги, на наш погляд, концепція британського соціолога 

Е. Гідденса про місце ідентичності в сучасному світі. Науковець виводить 

ідентичність із обмеженого проблемного поля психології на рівень проблеми 

світу, міжлюдських взаємин, історії. У своїй праці “Модерн і 

самоідентичність” (1991) Е. Гідденс показує ідентичність та самоідентичність 

як феномени сучасної культури, а причину їх активізації вбачає в переході від 

традиційного до посттрадиційного суспільства. Саме втрата традиції 

призводить, на думку вченого, до антиномічного протистояння глобального і 

локального в людині, у якому її вибір зводиться або до самоідентичності, або до 

інтеграції в глобальність [287]. Е. Гідденс визначає такі основні чинники, що 

впливають на самоідентифікацію людини: становлення форм глобального 

контролю; протистояння глобального і локального; трансформація почуття 

інтимності; нарцисизм [287]. Британський соціолог у своїй концепції доходить 

висновку, що ідентичність у сучасному суспільстві – це довгий процес 

самовизначення, здійснення усвідомленого вибору, відхід від фрагментації і 

стандартизованої поведінки, можливість самоактуалізації та самозбереження 

[287].  
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Концепції ідентичності, запропоновані З. Бауманом і Ч. Тейлором, 

дозволяють простежити, чому такою важливою є ідентичність для сучасної 

людини і чим загрожує її втрата чи відсутність. Так, Ч. Тейлор у праці “Етика 

автентичності” (1991) виділяє три основні аспекти, що, на його думку, 

впливають на ідентифікацію сучасної людини: “індивідуалізм”, експансію 

“інструментального мислення” та обмеження вибору і втрату свободи [213]. 

Так, “індивідуалізм” Ч. Тейлор визначає як “зосередженість на власній особі, 

що, водночас, знецінює і звужує обрії нашого життя, призводить до втрати 

причетності до інших чи суспільства в цілому” [213]. А “інструментальне 

мислення” науковець розглядає як “різновид раціональності, який ми 

залучаємо, коли обчислюємо найекономніші засоби для досягнення певної 

мети” [213].  

Ч. Тейлор висловлює думку про те, що із розширенням можливостей у 

сфері економіки, політики, соціальних зрушень людина втрачає дещо важливе – 

відчуття певної вищої мети – і керується тривіальними задоволеннями, що 

зводяться до банального жадання комфорту. На практиці люди залишаються 

замкнутими та зосередженими лише на собі з яскраво вираженими 

споживацькими інтенціями. Водночас експансія інструментального мислення 

наявна тоді, “коли істоти, які оточують нас, втрачають своє значення, відведене 

їм у ланцюгу буття, з ними можна поводитися як із сировиною або 

інструментами для наших проектів” [213]. Таким чином, “індивідуалізм” та 

“інструментальне мислення”, що стають характерною і визначальною рисою 

людини кінця ХХ та початку ХХІ століть, призводять до поширення такого 

явища, як соціальний атомізм [164, 51]. Висновок, якого доходить Ч. Тейлор, 

такий, що люди схильні бачити самореалізацію лише як здійснення особистих 

інтересів, нехтуючи ідеалами-цінностями історії, традиції, природи чи Бога 

[213]. Іншими словами, “інструментальне мислення” та “індивідуалізм”, на 

думку вченого, культивують радикальний антропоцентризм, що межує з або і є 

крайнім егоцентризмом. Саме тому, плекаючи інструменталістську позицію 

щодо різних аспектів життя, сучасна людина сприяє розквіту так званої 
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“культури нарцисизму”, коли весь її світогляд зводиться лише до одного – 

самоствердження в його найегоцентричнішій та найтривіальнішій формі [299]. 

На нашу думку, обмеження свободи і поширення “індивідуалізму” та 

“інструментального мислення”, які Ч. Тейлор називає “хворобами” сучасного 

суспільства, є основними перешкодами процесу самоідентифікації.  

З. Бауман, відомий британський соціолог і філософ, досліджуючи 

сьогоднішній етап розвитку соціуму, названий ним “постсучасним 

суспільством”, також порушує проблеми вибору і дотичної до неї – свободи 

[266, 40]. За З. Бауманом, основна визначальна риса “постсучасності” – 

нестабільність. У цій нестабільності за все у світі відповідає глобальний ринок, 

який обіцяє свободу вибору. Однак власне ця свобода в сучасних ринкових 

відносинах втрачає свою основну функцію і характеристику та обертається 

несвободою, нестабільністю, невпевненістю і, нарешті, повною залежністю. 

Ф. Уебстер розділяє цей погляд, вважаючи, що в “постсучасності” з’являється 

“невпевненість, яка є зворотною стороною величезного простору вибору” й 

“одночасно ми виявляємося перед важким вибором, як нам жити далі, при тому, 

що зрозумілі критерії для вибору зникають” [225, 359].  

У своїй книзі “Індивідуалізоване суспільство” (2001) З. Бауман висловлює 

думку, що для глобального суспільства характерні не лише плюралізм 

ідентичностей, а й розширення діапазону вибору ідентичностей. Перед 

людиною постає завдання знайти і сформувати обрану ідентичність та 

примусити навколишніх визнати її. Однак дилема полягає в тому, яку 

ідентичність обрати. Крім того, як зауважує філософ, необхідно також 

виявитися спроможним вчасно зробити інший вибір, якщо раніше обрана 

ідентичність втратить цінність і привабливість [6, 176-184].  

Реалії сучасного світу такі, що людині надається необмежений вибір 

освіти, місця проживання, роботи, громадянства, мови. Вибирати і змінювати 

можна все, навіть саме людське єство, неначе маску чи одежу, залежно від 

ситуації, що складається. Усе це зводиться до того, що саме ідентичність, 

осмислена та усвідомлена цілком і повністю, стає необхідністю, що здатна 
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впорядкувати таку різноманітність. Тому “необхідність стати тим, чим ти є, 

стає умовою життя” [6, 182]. 

Щоб показати загрозу втрати людиною ідентичності, З. Бауман вдається до 

порівняння епох і типових життєвих образів у сучасному (модерн) і 

постсучасному (постмодерн) суспільстві. За допомоги образів “паломника”, 

“фланера”, “бродяги”, “туриста”, “гравця” філософ конструює своєрідні життєві 

стратегії начебто досягнення ідентичності (постфактум він показує, що 

завершена самоідентифікація так і залишалася стратегією, а не реальністю) [7]. 

“Паломник”, за З. Бауманом, живе з метою наближення до якоїсь заповітної 

мрії як мети свого існування, проходження шляху самоідентифікації, який так і 

не доходить завершення: “Будучи паломником, можна не просто йти, а кудись 

направлятися”, – зазначав З. Бауман [7]. Ця стратегія могла надавати деякого 

сенсу позбавленому смислу життю в період сучасності, але зовсім виявилась 

безсилою в період швидких і нестримних глобалізаційних змін постсучасності. 

“Глобальний культурний супермаркет” (поняття введене Ґ. Меттьюзом) [305], у 

який перетворюється сучасне суспільство, турбується про людину, вибираючи 

для неї найкращу (у реальності найпростішу) життєву стратегію. Саме тому 

паломник, який був вдалою метафорою життєвої стратегії модерна, мета якої, 

за словами З. Баумана, “безнадійна побудова ідентичності”, змінив місце для 

фланера, бродяги, туриста та гравця. Вони стали прекрасною метафорою 

стратегії постмодерну, у якому рушійною силою є неприйняття будь-якої 

прив’язаності й фіксації [7]. З нашого погляду, саме така позиція робить усі 

рішення простими, легкими, позбавляє відповідальності за них. Здавалося б, усі 

ці життєві стратегії мали б надавати людині таку бажану для неї свободу і 

можливість самоідентифікації, а насправді, як зазначає філософ, “залежність 

розчиняється у свободі, а свобода шукає залежності” [7].  

З. Бауман доходить висновку, що в хаотичному і непевному глобальному 

світі неможливим стає вибір однієї стратегії. Невпорякований вибір життєвих 

образів, квазісвобода (та, що безвідповідальність) призводять до того, що в 

певний момент свого життєвого шляху (чи марафону, яким він стає в період 
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глобалізації) людина вже неспроможна зрозуміти, який же з образів – її власне 

“я”, яка ж із безмежної кількості стратегій – її власне переконання. Вона не в 

змозі простежити свою ідентичність, бо ідентичність – це те, що є справжнім, 

автентичним, неперервним, а її оточують, як зазначає К. Леш, дешеві вироби, 

що розраховані на швидке, одноразове використання [300, 34-38] (і тут ідеться 

не лише про речі, а й про людей). У вік панування “культури споживання” [300, 

38] у людині накопичується занадто багато типового, глобального, 

всезагального і все менше залишається осмисленого особистісного, 

національного, що призводить до гіпертрофованого почуття інтимності, а далі – 

до відчуження і втрати самої екзистенції. 

Отже, типові образи людей епохи глобалізму З. Баумана підтверджують 

своїми поведінковими моделями розглянуті нами теорії ідентичності 

Е. Гідденса, Ч. Тейлора і погляди на проблему самоідентифікації І. Дзюби, 

М. Жулинського, О. Тоффлера, Ф. Убестера, Е. Фромма та інших. Огляд 

основних положень праць цих учених дозволяє нам виділити низку спільних 

якостей, характерних для суспільства і людських відносин кінця ХХ – початку 

ХХІ століття, які ми трактуємо як своєрідні “перешкоди” на шляху до 

самоідентифікації сучасної людини:             

 фрагментарність і перервність екзистенції людини;  

 дистанція між “Я” та “Іншим” (індивідуалізм і соціальний атомізм);  

 експансія інструментального мислення і нарцисизм;  

 квазісвобода вибору.  

Ці перешкоди ускладнюють процес самоідентифікації і призводять до 

кризи ідентичності, що проявляється у відчутті постійної тривоги, у відчуженні. 

Як вважає М. Козловець, “нехтування важливістю національної ідентичності в 

умовах глобалізованого світу здатне породжувати нові міфологеми та 

непорозуміння” [115, 9]. Тому зберегти власну ідентичність, долаючи ці 

перепони, – це необхідність, насамперед для української нації, яка отримає 

потужну культурно-духовну основу, щоб “ефективно вести інтеркультурний 

діалог” у мультикультурному світі [85, 36].  
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Отож, світ дає людині право вибору, ущільнюючи його до вказаних 

образів, але від особистості залежить, ким бути і як жити. 

 

1.2. Культурно-історична складова проблеми самоідентифікації 

Процеси самоідентифікації людини безпосередньо залежать від культурно-

історичного контексту (З. Бауман, Е. Гідденс, Е. Еріксон, Е. Фромм та інші), 

який завжди є унікальним для різних національних спільнот. Беручи за основу 

проаналізовані нами теоретичні розробки феномену ідентичності, вважаємо 

доцільним розглянути проблему української самоідентифікації через розкриття 

проблем пам’яті (істричної, національної) та художній аналіз архетипів, 

насамперед домінуючих в українській свідомості, що забезпечують 

неперервність зв’язку минулого з майбутнім у теперішньому.  

1.2.1. Історична й національна пам’ять як константа формування 

ідентичності української нації. Сьогодні очевидним є факт, що в процесі 

розвитку своєї державності українське суспільство дедалі частіше опиняється у 

складних, загрозливих ситуаціях, які увиразнюють проблеми самозбереження 

національної та особистісної ідентичності. Зовнішні виклики й впливи ставлять 

на час проблему національної самоідентифікації українців, яка, як виявляється, 

нерозривно пов’язана з проблемами минулого нашої нації: з його “багажем” 

“непідготовленого національного підґрунтя” [66, 137] через тривалі періоди 

бездержавності, із штучно створеною й успадкованою ідентичністю 

“меншовартості” в результаті змінюваної і підмінюваної історії, культури. Усе 

це пояснюється складністю історичної долі України, яка часто була 

роз’єднаною і підпорядковувалась іншим державам, а відповідно й чужим 

ментальним, традиційним, релігійним впливам. Як наслідок, ментальна 

свідомість українця характеризується розривами в історичній та національній 

пам’яті, екзистенційним розломом між культурами Заходу та Сходу, а отже, й 

ідентифікаційним розколом між різними генераціями та етнічними локаціями. 

Тому передумовою і константою національної самоідентифікації українців є 

повернення до історичного минулого своєї нації і відновлення “справедливої 
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пам’яті” (П. Рікер), адже, як зазначає М. Козловець, вона забезпечує 

безпосередній зв’язок минулого із сьогоденням і національною ідентичністю 

[115, 482]. 

Зрозуміло, що поняття “пам’ять” включає не лише психічний процес, а й 

проявляє себе як важлива етико-філософська категорія. І з цієї позиції ми її 

розглядатимемо. Підкреслимо, що для творення особистісної ідентичності 

важливою є індивідуальна пам’ять, для певної спільноти – колективна. Якщо 

йдеться про ідентичність нації, то тоді слід говорити про історичну та 

національну пам’ять, що також включає традиційну пам’ять, як спосіб 

ідентифікації. Водночас не слід виключати з поля зору суб’єкта, який пам’ятає 

(чи пригадує) і залишається незмінним і необхідним у всіх видах пам’яті. З 

метою об’єктивної диференціації в оперуванні термінами “історична пам’ять” і 

“національна пам’ять” вважаємо за необхідне визначитися з дефініціями 

вказаних понять.  

Дослідивши наукові праці, присвячені питанням історичної і національної 

пам’яті, можемо узагальнити основні акценти в підходах до визначення цих 

понять сучасними вченими. Так, одні науковці визначають історичну пам’ять 

як фундамент національної ідентичності, у якому зберігається індивідуальний і 

колективний досвід народу і формується на цій основі уявлення про історію та 

його місце в ній [2; 66; 84; 91; 97; 218; 261]. Інші вважають історичну пам’ять 

суспільно-психологічною основою суспільства. Вона служить сховищем 

традицій, культурного досвіду, наукових знань, що відображають важливість та 

актуальність інформації про майбутнє у взаємозв’язку з теперішнім і майбутнім 

[41, 41; 115; 145; 175]. Як зазначав французький історик П. Рікер (“Пам’ять. 

Історія. Забуття” (2000)), над питаннями національної пам’яті активно 

рефлексував П. Нора. У своїй книзі “Місця пам’яті” (1986) П. Нора говорить 

про національну пам’ять як “пам’ять нації, що усвідомлює себе нацією” [цит. 

за: 189, 565]. На думку вченого, саме цій пам’яті “нація зобов’язана своїм 

об’єднувальним значенням” і завдяки їй “зберігає свою значимість і 

легітимність” [цит. за: 189, 566]. 
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Питання української національної пам’яті, ставши об’єктом наукових 

ревізій українських учених, вийшло й на нормативно-правовий, державницький 

рівень. Так, 2006 року було створено Український інститут національної 

пам’яті, серед основних завдань якого – дослідження проблем національної 

пам’яті, популяризація справедливої та об’єктивної історії України. Не можемо 

залишити поза увагою дефініцію, яку подає збірник наукових праць 

Українського інституту національної пам’яті “Державотворчі та цивілізаційні 

здобутки українського народу. Національна та історична пам’ять” за редакцією 

В. Солдатенка: “національна пам’ять є органічним явищем суспільної 

свідомості і може розумітися як збережена українським народом сукупність 

знань, уявлень та ціннісних оцінок тих подій минулого, які справили 

вирішальний вплив на його державне становлення, політичну 

самоідентифікацію, державотворчі й цивілізаційні досягнення та консенсусно 

сприймаються у суспільстві як найбільш значущі для його самозбереження, 

консолідованого існування та конструктивного розвитку в майбутньому” [63, 

3].  

Ураховуючи здобутки науковців у розв’язанні проблем історичної і 

національної пам’яті, ми послуговуватимемось власними інтерпретаціями 

досліджуваних понять. Історичну пам’ять трактуватимемо як певне цілісне та 

оцінно-переосмислене знання про минуле свого народу, факт, що зберігається в 

розповіді (зазвичай у наукових, науково-публіцистичних жанрах, але також 

великою мірою і в художніх творах), а національну пам’ять – як певну ідею, 

символ, що має силу об’єднувати людей у спільноту (націю) через процес 

самоідентифікації кожного її члена.  

Водночас, щоб зберегти пам’ять про факти минулого, необхідно їх 

записати. Саме через мову і розповідь пам’ять має можливість бути не 

втраченою, а переданою іншим поколінням. Як зазначив П. Нора, метою 

епістемологічної історії була “самоідентифікація, що опиралася на 

успадкування. Саме в цьому значенні історія і пам’ять складали єдине ціле: 

історія була верифікованою пам’яттю” [189, 131]. П. Рікер погоджується із 
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своїм французьким колегою, зазначаючи, що історія зародилася з письмом, 

оскільки письмо зберігає пам’ять [189, 195]. Більше того, науковець трактує 

історичний дискурс як акт інтерпретації [189, 329]. Такий підхід дає можливість 

провести паралелі між історичним науковим дискурсом і суб’єктивним 

поданням факту через ідею (образ, символ) автором художнього твору, тобто 

поєднати літературу та історію як шляхи збереження пам’яті або подолання 

забуття. Цієї позиції дотримуються літературознавці С. Андрусів, П. Іванишин, 

О. Пахльовська. Українські вчені вважають, що національна ідея найкраще 

втілювалася в актуалізації історичної пам’яті в літературі, у такий спосіб 

формуючи національну ідентичність [2; 96; 175]. 

Яскравим прикладом творення національної ідентичності шляхом 

збереження пам’яті про минулі епохи і переживання цієї історичної пам’яті як 

своєї, рідної, тої, що визначає ідентичність і належність до української нації, 

були І. Котляревський, П. Куліш та, насамперед, Т. Шевченко. Саме вони 

першими, на нашу думку, зуміли поєднати історичну пам’ять, тобто історію-

розповідь, із національною пам’яттю – ідеєю, що творила образи-символи, і в 

такий спосіб через осмислення особистісної ідентичності українців пробудити в 

них потребу й розуміння національної ідентичності. Адже, як вважає Е. Сміт, а 

ми погоджуємося з його думкою, національна ідентичність якраз і можлива як 

результат “подолання забуття через нащадків, відновлення колективної гідності 

через покликання на золоту добу, реалізації братерства через символи, ритуали 

та церемонії, що прив’язують живих до мертвих і полеглих спільноти” [202, 

169].  

Крім того, використання народної української мови, що на той час почала 

остаточно оформлятися в літературну з усіма її канонами, сприяло наближенню 

ідей письменників до народу. Так, поезія Т. Шевченка давала людям 

усвідомлення їхньої значимості у творенні української ідентичності, 

української історії, власної держави. Здобутки національного поета вселяли 

віру в можливість самостійного творчого, духовного, культурного розвитку 

українців. Наш Кобзар поєднав “і мертвих, і живих, і ненароджених” у єдину 
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націю, в один народ через подолання забуття і збереження пам’яті про минуле 

засобами літератури. Цю традицію продовжили і його наступники: 

М. Коцюбинський, І. Франко, Леся Українка, Марко Вовчок і багато інших, які 

бачили ефективний шлях творення національної ідентичності через літературу. 

Проте упродовж майже всього ХХ століття в умовах недержавності, 

тоталітаризму, що забороняв будь-який прояв інакомислення, свободи 

творчості й розвитку особистості, криза як особистісної ідентичності українців, 

так і національної ідентичності тільки глибшала. Минуле і пам’ять про нього 

ставали засобами впливу та маніпуляцій на формування нової свідомості 

радянської людини. Існувало лише єдине трактування історичних подій – те, 

яке відповідало комуністичній ідеології. Усе інше потрібно було просто забути, 

витерти з пам’яті і легко крокувати в нове і світле майбутнє. Безумовно, страхи 

Голодомору, Другої світової війни, повоєнних років переслідували тих, хто 

пройшов через ці події. Багато-хто в забутті шукав порятунку, як душевного, 

так і фізичного, адже ті, хто пам’ятав, проходили нові жахи політичних 

переслідувань, заслань, розстрілів. Народ жив в умовах вимушеної амнезії, 

спричиненої маніпуляціями пам’яттю, історією, свідомістю. Як результат, 

покоління, що формувалося на теренах України, було поколінням тих, хто 

вижив, а отже, великою мірою тих, які старалися пристосуватися до нових 

умов. М. Жулинський так пише про цей період: “домінувала мовчазна 

більшість, вирощена на перекислих дріжджах колективізму і розчинення в масі 

задля самозбереження” [85, 15]. Однак і воно було не однорідним: одні 

прагнули знань і шукали “справедливої пам’яті” (П. Рікер), а інші поступово 

ментально модифікувалися. 

Проблему маніпулятивної пам’яті П. Рікер прямо пов’язує з проблемою 

ідентичності (колективної та індивідуальної), і саме в проблемі формування 

ідентичності він шукає причини “маніпуляції пам’яттю” [189, 117]. Філософ 

стверджує, що загрозою “справедливої пам’яті” (а отже, й ідентичності) є 

забуття. Для нього – “пам’ятати” рівноцінне “не забути”, а забути – це не знати. 

А яку ідентичність можна побудувати на незнанні? “Саме минуле в його 
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двоякому значенні, мнемонічному й історичному, виявляється утраченим у 

результаті забуття: знищення архіву, музею, міста – цих свідків історії, що 

відбулась, – означає забуття” – стверджує французький науковець [189, 402].  

П. Рікер веде мову про те, що забуття може бути також обраним шляхом: 

бажанням ухилитися, не знати, не бачити зла, що відбувалося навколо [189, 

620]. Або ж, на нашу думку, може бути переданим як незнання спадково. Звідси 

виходимо на проблему відповідальності пам’яті, про яку свого часу говорив 

Дж. Локк, вважаючи, що ідентичність, власне, твориться шляхом 

відповідальної пам’яті [цит. за: 205, 346]. Водночас, П. Рікер висловлює думку, 

що забуття є там, де був слід [189, 402], а сліди в нього пов’язані з так званими 

“місцями пам’яті”, у яких “кристалізується і находить свій сховок пам’ять” 

[189, 563]. “Місця пам’яті” стають певною системою символів, яка піддається 

дешифруванню нацією, і служать орієнтиром у лабіринті втраченої пам’яті.  

Ще одним орієнтиром, що допомагає повернути втрачену пам’ять, є 

взаємозалежні почуття провини і прощення. Винуватість, за К. Ясперсом, 

визначає певною мірою умови існування, як, наприклад, смерть, страждання, 

боротьба, чи забуття [264]. П. Рікер, своєю чергою, зазначає, що в царині 

онтологічної герменевтики винуватість можна трактувати навіть як історичний 

стан [189, 636]. З іншого боку, прощення входить до категорій вищих цінностей 

і рівноцінне любові. Воно є безумовним почуттям, що не має винятків та 

обмежень (Ж. Дерріда, П. Рікер) [189, 645]. Більше того, П. Рікер вважає, що 

прощення – це повернення своєї самості, повернення до себе [189, 671]. Це 

свобода й вибір бути собою. На підтвердження своєї думки науковець наводить 

позицію Х. Арендт: “Тільки взаємно відпускаючи гріхи за скоєне, люди можуть 

залишатися вільними у своїх діях” [цит. за: 189, 675].  

Отже, ми вважаємо, що, об’єднуючи історичну й національну пам’яті через 

факти, ідеї у розповідь, українська письменницька інтелігенція спричиняється 

до формування національної ідентичності українців через осмислення й 

усвідомлення особистісної ідентичності. В умовах формування України як 

національної держави важливим залишається задокументувати, щоб не 
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втратити, щоб поширити, зберегти та продовжити творити. Оскільки, як 

зазначає П. Рікер: “Світи попередників і послідовників простягаються у двох 

напрямках – минулого і майбутнього, пам’яті та очікування, у цих чудових 

властивостях спільного буття, що піддається розшифруванню передовсім у 

феномені сучасності” [189, 182]. “Пафос відкривання минулого нагадує 

ситуацію з поверненням пацієнта до пам’яті після тривалої амнезії, що 

зруйнувала здатність жити в категоріях реального часу” [183, 5], – зауважує 

Я. Поліщук. І тішить те, що це добре розуміє творча інтелігенція сучасної 

України, порушуючи у своїх творах проблему української самоідентифікації. 

1.2.2. Архетипи і проблема самоідентифікації. За К. Юнгом, творцем 

концепції архетипів, уже із самого народження людина володіє “цілісним 

особистісним ескізом” уявлень про світ. Учений ґрунтовно доводить, що 

навколишнє середовище “лише виявляє те, що вже було в ній (людині. – В. Н.) 

закладено” [257, 674]. Говорячи про несвідоме як сферу існування архетипів, 

він визначає й самі архетипи як “комплекс психічних символів”, які 

проявляються в зовнішньому світі внаслідок поєднання матеріальної і духовної 

діяльності в кожному конкретному соціумі [254, 76]. У такий спосіб К. Юнг 

показує взаємозалежність і взаємопов’язаність всезагального й особистісного 

(вселюдського й індивідуального) в людині. Для психоаналітика архетипи – це  

“всезагальні духовні явища, під якими слід розуміти певні форми, що служать 

Духові зразками Я, коли Він організовує свій зміст. Ці форми можна назвати і 

категоріями <...> Тільки наші “форми” – це категорії не розуму, а сили уяви. 

Оскільки побудова фантазії у широкому розумінні завжди наочна, то її форми 

апріорі носять характер образів, а саме – типових образів” [256, 79]. Такі 

образи К. Юнг назвав архетипами. Науковець розглядав архетипи як “постійно 

наслідкові, завжди однакові форми, ідеї, але поки що позбавлені специфічного 

змісту” [256, 79]. Якщо архетипи виявляють себе в образах і ці вияви залежать 

від сили нашої уяви, то однією зі сфер їх “освітлення” є література як 

інтерпретативне мистецтво і найсприятливіший ґрунт для формування образів-

символів. На думку К. Юнга, “архетип виявляє той несвідомий зміст, який 
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змінюється, стаючи усвідомленим і сприйнятим; він зазнає змін під впливом 

тієї індивідуальної свідомості, на поверхні якої він виникає” [255, 135]. А це 

відбувається, на нашу думку, у результаті діалогу між автором твору та його 

читачем чи рецепцією твору останнім. 

Отож, цілком закономірною була поява нового терміна в науковому обігу – 

“літературний архетип” (Є. М. Мелетинський) – і похідних від нього: 

“архетипний мотив”, “архетипні риси”, “архетипні образи” чи “архетипна 

семантика”. Виділялись навіть як вид “екзистенціальні архетипи” 

(Н. Зборовська). Підкреслювалось, що архетипи роблять можливим вивчення і 

дослідження інтертекстуальних зв’язків письменників, які належать до різних 

епох чи культурно-національних спільнот (С. Коршунова). 

Зрозуміло, що проблема архетипів є багатовекторною і вивчається різними 

науками: психологією (К.-Ґ. Юнґ), філософією (Ґ. Башляр), філологією 

(Н. Фрай), міфологією (Дж. Кемпбелл), культурологією (Р. Жірар) і 

літературознавством, що акумулює досвід усіх зазначених наук (М. Еліаде, К.-

П. Естес). В українському літературознавстві концепцію архетипів для аналізу 

художніх творів у своїх працях використовували Л. Дербеньова, Н. Зборовська, 

М. Моклиця, С. Павличко, Я. Поліщук та інші, а над теорією розвитку 

архетипів в українській культурі працювали вчені С. Кримський, О. Сліпушко.  

Так, М. Моклиця трактує архетип як синонім образу, що тісно пов’язаний з 

міфічним сприйняттям світу, і такий, що “виносить на поверхню зв’язок 

людини з первісним світовідчуттям” [155, 24]. Науковець також вважає, що 

майже кожне поняття можна трансформувати в образ: “Коли ж митці 

оживляють давні прошарки змісту слів у художніх текстах, вони тим самим 

виходять на глибинні, тобто архаїчні або ж архетипні образи” [155, 24-25]. 

Н. Зборовська також підкреслює наявність несвідомого зв’язку з минулим, який 

виявляється через архетипи: “ми функціонуємо так само, як функціонувала 

людина завжди і у всі часи” [93, 118]. Ключ до самоідентифікації лежить у 

виявленні й збереженні первісних уявлень про світ, мораль, цінності, що 

сприймаються і засвоюються людиною. Тому звернення до архетипів, тобто 
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глибинних смислів, дає людині шанс на усвідомлення себе як окремої 

особистості з унікальним багажем духовних значень, так і члена певної 

спільноти, що творить та генерує ці значення для інших поколінь.  

Архетипи певною мірою ініціюють ідентифікацію на особистісному, 

національному, загальнолюдському рівнях. Зауважимо, що саме досягнення 

самості (ідентифікації) К. Юнг бачив як основну життєву мету людини [101, 

170]. Тому ключове місце в його теорії посідав архетип Самості – “центральний 

архетип”, “іmаgе Dei” (образ Бога) [246, 202]. Він зображувався у вигляді 

магічного кола – мандали: “Тільки поступово я відкрив для себе, чим насправді 

є мандала: вона є самодостатністю, внутрішньою цілісністю, яка прагне до 

гармонії і не терпить самообману” [цит. за: 246, 201-202]. Описуючи цей 

архетип, К. Юнг власне показав результат індивідуації – ідентичність. 

Зазначимо, що у своїй теорії К. Юнг виділив архетипи матері і дитини, 

духа чи мудрого старця, тіні, персони чи маски, аніми та анімуса [258, 3]. Ці 

архетипи вважають універсальними, бо вони є основою тих образів, що 

виникають у свідомості людини і є певною моделлю духовного буття людства 

[45, 30-35].  

Зрозуміло, що в кожній національній культурі домінують свої 

етнокультурні архетипи, які тою чи іншою мірою походять від уже давно 

визначених універсальних і пов’язані з ними. Зазвичай ці архетипи 

визначаються особливостями світогляду, характером художньої творчості, а 

також історичної долі народу, його менталітету. Для українців, які завжди 

здебільшого були хліборобською нацією і боролися за право жити вільно на 

своїй землі, зв’язок із землею існував постійно. Магічну силу зв’язку людини і 

землі відображено і в українських думах, піснях, легендах, і в художніх творах 

письменників різних епох – Т. Шевченка, Панаса Мирного, В. Стефаника, 

О. Кобилянської, М. Коцюбинського, у літературній і кінематографічній 

творчості О. Довженка. Цей сакральний зв’язок є об’єктом літературознавчих 

рефлексій й у ХХІ столітті. Зокрема, Н. Мафтин розглядає його як “голос 

землі”, який пробуджує “голос крові, голос родової пам’яті”, дає поштовх “до 
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усвідомлення себе як частини <…> України” [150, 42]. Тому, на нашу думку, 

архетип землі домінує в українській свідомості.  

Серед інших архетипів, які знаходять своє втілення в українській 

літературі, можна виділити архетип священного першопочатку, вітру, коханої, 

туману, верби [251, 40], долі, природи, матері, домівки [252, 132], лісу, міста, 

степу, а також архетип сім’ї [224, 16]. С. Кримський, наприклад, визначав 

архетип природи (жіноче начало) та архетип “слова” як такі, що впливають на 

українську самоідентифікацію [125, 75-77]. За словами А. Большакової, саме 

архетипи дозволяють читачеві “побачити багато суттєвих сторін у змісті 

художніх творів, передусім наступність у житті людського роду, неперервний 

зв’язок часів, збереження пам’яті про минуле, у чому б вона не виявлялась” [20, 

170].  Водночас архетипи мають здатність передбачувати майбутнє (К. Юнг), 

бути ланкою, що єднає несвідоме зі свідомим досвідом людства у культуро-

творчості (С. Кримський).  

Ми розуміємо під архетипом певний генопсихологічний набір символів, 

що успадковує людина, смисли якого оприявлюються і декодуються в 

літературних образах. Архетипи виявляють універсальні, глибинні, автентичні, 

несвідомі потяги, знання, переконання, що трансформуються у сучасності в 

символи, традиції, ритуали. Будучи усвідомленими, вони впливають на зразки і 

норми поведінки людини, визначають її моральні цінності, відкривають 

сакральність духовних смислів культури. Вони поєднують два світи: свідомого 

і несвідомого, минулого і майбутнього, впливаючи таким чином на свідомість 

людини, спонукаючи її до розуміння себе, світу, пошуку своїх праоснов, 

супроводжуючи і великою мірою забезпечуючи процес її духовного 

становлення, самоідентифікації. 

Отже, як пам’ять, так і архетипи уособлюють собою певну психогенетичну 

енергію, що присутня в кожному, але потребує вивільнення. Таке вивільнення 

можливе двома шляхами: пам’ять   пригадування, архетип   декодування 

символів-образів.  Історична пам’ять через факт-знання творить національну 

пам’ять, що виявляє себе в ідеї-символі, яка, своєю чергою, об’єднуючись із 
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фактом у літературних творах, спричиняється до національної і особистісної 

самоідентифікації людини. Архетипні образи знаходять своє декодування 

також у творах літератури. В аналогічний спосіб вони впливають на 

світорозуміння людини, формування її уявлення про своє Я, творячи 

психотипи, менталітет, увиразнюючи бачення людиною своєї ідентичності.  

 

1.3. Проблема української самоідентифікації у світлі 

компаративних рефлексій і методологій 

 Проблема самоідентифікації завжди була і є зараз дуже важливою для 

України, яка лише наприкінці ХХ століття здобула свою незалежність і вийшла 

на світову арену зі старими стереотипними ідентифікаційними образами.  

Підтвердженням цього може слугувати приклад, який наводить 

Т. Денисова з твору американського письменника Персі Уокера “Синдром 

танатосу” (1987), герой якого був переконаний, що української нації вже давно 

немає, оскільки вона “була знищена її численними ворогами і зникла з лиця 

землі” [59, 221]. Українська письменниця О. Забужко в одному з есеїв ділиться 

своїм неприємним досвідом, коли на запитання іноземців звідки вона, свою 

відповідь – “з України” – необхідно було доповнювати вже виробленою 

“універсальною формулою”: “Between Poland and Russia”. І далі доповнює 

письменниця: “Не певна, чи багато знайдеться у світі країн, що визначали б 

себе через “вetween”…” [88, 345].  

Очевидно, що суспільно-історичні обставини початку ХХІ століття 

поставили на час важливість і необхідність осмислення українцями власної 

ідентичності, а також викликали інтерес у представників інших 

національностей до пізнання української нації і її культури. Про це свідчить 

зацікавлення питанням української ідентичності в царині різних наук і 

мистецтв, зокрема художні виставки: Всеукраїнська мистецька виставка 

“Велике і величне” (Київ, 2013) [33], Перша Київська міжнародна бієнале 

сучасного мистецтва ARSENALE (Київ, 2012, 2013, 2014) [176; 3], художні 

бієнале у Венеції [174], Берліні – Берлінська бієнале 7, 8 (2012, 2013),  [22; 132], 
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Документа 13 (Касель, 2012, 2013) [274], Маніфеста 9 (Генк, Лімбург, 2012) 

[198; 282; 307]; кінематограф: “ДНК – портрет нації” (Україна, 2013) [322], “Все 

освітлено” (США, 2005) [324]. Зросло зацікавлення питаннями 

самоідентифікації українців та України в міжнародній політиці, особливо після 

Революції гідності (2013-2014): нещодавня стаття Ф. Захарії “Ідентичність, а не 

ідеологія править світом” у виданні “The Washington Post” (2014) [321], 

конференція, присвячена Росії та Україні (США, 2014) [323]. Виявляючи себе в 

різних сферах життєдіяльності людини, самоідентифікація і її мета – досягнута 

ідентичність – знайшли своє яскраве вираження і в новітній українській, 

британській та американській літературах.   

На нашу думку, антропологічна проблема самоідентифікації, яка 

феноменологічно поширилася в різних наукових дискурсах кінця ХХ – початку 

ХХІ століття, здобувши міждисциплінарний статус, може знайти ефективне 

своє прочитання і вирішення саме в дослідницькому полі компаративістики. 

Адже компаративістика, що дедалі частіше трактується і сприймається в 

наукових колах як метанаука (Ф. Жост), за словами Е. Касперського, 

насамперед має справу з “інтерпретацією і реінтерпретацією нагромаджених 

знань про літературу й культуру” [цит. за: 160, 22]. Водночас, як зазначає 

Т. де Зепетнек, внутрішній зміст і форма порівняльного літературознавства 

“сприяють крос-культурному та міждисциплінарному вивченню літератури” 

[315, 13]. У науково-дослідницькій площині компаративістики різні галузі 

науки переплітаються, взаємодіють, взаємно засвоюються, накладаються. Як 

результат, компаративістика відрізняється великою кількістю концепцій, 

теорій, методів і підходів. Однак важливою характеристикою сучасного 

порівняльного літературознавства, на яку вказує Д. Наливайко, є її 

об’єднувальна функція: “при всій її полісистемності, розмаїтті течій і методик, 

сучасну компаративістику об’єднують спільні завдання та цілі, передусім ті, що 

висуваються нинішньою епохою й набувають актуальності, яка далеко 

виходить за межі дисципліни” [159, 13].  



44 

 

Очевидно, що досягнута ідентичність – це розуміння, ким ти є або навіть 

ким ти не є (особистісна ідентичність). Це виявлення, осмислення і прийняття 

того, що об’єднує мене з, наприклад, іншими членами спільноти (національна 

ідентичність) чи відрізняє мене від іншої, чужої мені. Тобто проблема 

ідентичності найбільш повно виявляє себе в бінарному підході “Я” – “Інший” і 

в площині “своє” – “чуже”. Предметом компаративних досліджень є літературні 

процеси, зв’язки, явища своєї національної літератури з літературою “чужою”. 

Як зазначає Д. Наливайко, “генеральна тема компаративістики – це зустріч 

“свого” й “іншого” та процеси, що при цьому відбуваються” [160, 39]. Більше 

того, і Д. Наливайко [160, 22], і Л. Грицик сходяться на думці, що пізнання 

культури інших національностей відкриває обрії бачення і розуміння себе й 

свого історично-культурного здобутку: “ Інтерес до образу Іншого <…> це й 

інтерес до Самого себе, бо “Я” не може існувати без “не-я”; або без сутності 

“Іншого” [46, 202]. Інший український компаративіст Т. Денисова зазначає, що 

“максимальна самоідентифікація, персоналістична та національна, що 

відбувається не у метрополії, а у діаспорі, тобто в іншому, інакшому світі 

стають змістом та дискусійним полем перш за все американської 

компаративістики” [58, 139]. На нашу думку, цілком логічним у другій 

половині ХХ – початку ХХІ століття є інтерес до процесів самоідентифікації, а 

саме імагологічну проблему “Іншого”, американської компаративної школи 

(М. Вальдез, Р. Веллек, С. Зепетник, Дж. Кадір, Е. Саїд, І. Хасан, Л. Хатчеон) як 

репрезентанта мультикультуралізму. З огляду на все сказане, методологічний 

інструментарій компаративістики вважаємо найбільш дієвим у розв’язанні 

завдань дисертації, адже він відповідає самій суті проблеми. 

В обраних для дослідження романах проблема самоідентифікації, пошуку 

протогоністами свого коріння, усвідомлення своєї ідентичності посідає 

центральну позицію. Вона підпорядковує собі інші теми, мотиви і, до певної 

міри, розвиток сюжетних ліній, що можна визначити як основну, яскраво 

виражену типологічну схожість романів на ідейно-тематичному і структурному 

рівнях. Крім того, простежуються й інші тематичні, ідейні, образні, символічні 
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збіги у досліджуваних творах, що дають підставу виділити метод типологічних 

зіставлень домінантним у роботі. Застосування порівняльно-типологічного 

підходу за більш глибокого вивчення структурних і художньо-стильових 

особливостей вказаних романів дозволить виявити не лише типологічні 

подібності, але й розбіжності на різних рівнях. Окрім цього, він дасть змогу 

зробити певні висновки щодо інтенціальності досліджуваних творів, їхнього 

значення і важливості в сучасному літературному процесі саме з погляду 

компаративістики.  

У своїх романах проблему самоідентифікації і О. Забужко, і М. Левицька, і 

Дж. Фоер розкривають через відображення практично однакових трагічних 

подій, що відбувались на теренах України в минулому столітті, і їх впливу на 

ідентичність героїв. Тому звернення до методологічних принципів культурно-

історичної школи вважаємо необхідним у нашому дослідженні. Застосування 

параметрів відомої тріади І. Тена (раса, середовище, момент) [24, 31] дозволить 

простежити і порівняти, як автори відтворюють суспільно-історичні обставини 

й зміни, спричинені ними, в національному характері і долі всього народу та 

окремих його представників у романах. Поряд із принципами культурно-

історичної школи, ми застосовуватимемо біографічний метод. Британська 

письменниця М. Левицька та американський автор Дж. Фоер генетично 

пов’язані з Україною, адже є нащадками тих, хто під час Другої світової війни 

емігрували за кордон. Як британський, так і американський романи 

відображають певні біографічні моменти життя самих авторів. Протагоніст 

роману “Коротка історія тракторів по-українські” Надя і її батько Ніколай 

Маєвський – прототипи письменниці і її батька Петра Левицького [203, 197; 

318, 22]. Герой американського роману “Все освітлено” Джонатан Фоер, як і 

сам автор, який, до речі, дав протагоністу своє ім’я, повертається на землю 

предків у пошуках історії своєї сім’ї, щоб написати роман і здобути власну 

ідентичність [283]. На нашу думку, національний корінь письменників, який 

проявляється в наявній спільній архетипній і ментальній основі, спогадах та 

переданих оповідях про минуле своєї прабатьківщини, проявляє себе в 
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літературному процесі, насамперед у створених авторами художніх образах та 

обраній проблематиці романів.  

Очевидно, що предмет нашого дослідження і ті проблеми, які письменники 

порушують на ідейно-тематичному рівні своїх творів, мають філософсько-

етичний характер, психологічну та соціальну складові, залежать від історико-

культурного контексту, але об’єднані антропологічною поліґенезою (Е. Ленг) і 

виявляються через філософську антропологію. А тому, це ще один 

методологічний підхід у нашому дослідженні. Варто зауважити, методи і 

підходи антропологічної теорії є багатофункціональними й дієвими у 

компаративістиці. Зокрема, В. Будний виділяє дослідження етнографа-

антрополога Е. Тайлора (“Первісна культура” (1871), “Вступ до вивчення 

людини і цивілізації: Антропологія”), що справили значення на розвиток теорії 

компаративістики. Науковець вважав, що “всі народи, їхня психологія і 

культура проходять однакові еволюційні ступені – і саме цим можна пояснити 

подібність їх культури” [цит. за: 24, 30]. Колега Е. Тайлора Е. Ленг у своїй 

концепції походження міфів довів, що схожість символів, образів, 

повторюваність сюжетів є результатом полігенези, яку пояснював збігом 

побутових умов, універсальністю людського мислення, подібністю психології 

різних народів [цит. за: 24, 30]. Ці ідеї становитимуть методологічну основу 

наших міркувань під час порівняння романів крізь призму антропології.  

Іншими продуктивними методологіями компаративістики є герменевтика і 

рецептивна естетика, які також часто означуються як “антропологічні” [160, 

30]. Щодо функціонування герменевтики в компаративістиці, то важливо 

зберігати в пам’яті той факт, що за її допомоги стає можливим не лише аналіз 

смислів і значень, але також “оприсутнення” всього культурного контексту, в 

якому з’являється той чи інший текст [160, 31]. Ми також вважаємо, що 

концепт герменевтичного кола (Ф. Шлеєрмахер, Г. Гадамер) допоможе не 

просто декодувати тексти романів, а й осягнути загальну інтенціальну сутність, 

цілісність творів. Адже, як зазначає Д. Наливайко, суть цього підходу в тому, 

що “цілість може бути зрозумілою лише через її частини, які, своєю чергою, 
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можна зрозуміти тільки у співвідношенні з цілістю, яку вони будують і якій 

належать” [160, 31]. Рецептивна естетика дозволить простежити зв’язок і 

взаємовплив автора-тексту-реципієнта в конкретно-історичних умовах буття 

відповідно до запиту горизонту сподівань і горизонту життєвого досвіду 

сторони, яка сприймає, і сторони, яка генерує смисли (В. Будний, Р. Гром’як, 

М. Зубрицька, В. Ізер, Г. Клочек, О. Червінська, Г. Яусс). 

Одним із визначальних у нашому дослідженні вважаємо імагологічний 

підхід, оскільки вивчення ідентичності є центральною дослідною проблемою 

імагології. Вже у 1980-х роках нідерландський учений Г. Дизеринк визначив 

імагологію як “напрям компаративістики, що найбільшою мірою відповідає 

потребам і завданням сучасності” [160, 33]. Імагологія є міждисциплінар-

ною теорією, що функціонує в площинах літературознавства, антропології, 

етнології, соціології, культурології, менталогії та інших [160, 34]. За 

Д. Наливайком, літературна імагологія співпрацює з цими галузями і в 

комплексі з ними вивчає “літературні образи (іміджі) інших народів та 

індивідів-іноземців, які створюються в певній національній (або регіональній) 

свідомості й утілюються в літературі” [160, 34]. Імагологія оперує такими 

філософсько-етичними конструктами антропології, як “Своє” – “Інше”, “Моє” – 

“Чуже”, автентичність та ідентичність, переходячи водночас на рівень 

соціопсихології, а подекуди і в сферу етнокультурології, вивчаючи також 

взаємовідносини між ними. Як зазначає Д. Наливайко, “Своє і Чуже, Свій і 

Інший виступають у сучасній імагології як взаємопов’язані й взаємопроникні 

світи, тут Інший є не лише опозицією Своєму, а й способом та формою його 

присутності у світі” [160, 34]. Таким чином, ставлячи ідентичність у фокус 

нашого вивчення, імагологія, на нашу думку, послужить могутнім засобом 

вивчення: а) художніх способів презентації образу “Іншого” в літературному 

світі; б) функціонування художніх образів, що виражають колективну та 

особистісну належність до національної культури. Саме завдяки спільній 

неповторній культурі ми спроможні дізнатися, “хто ми такі” в сучасному світі, 
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і, наново відкривши цю культуру, ми “наново відкриваємо себе”, своє 

“автентичне Я” [160, 35].  

Отже, можна виснувати, що компаративна площина є сприятливою для 

дослідження проблеми української самоідентифікації, адже вона є сферою, в 

якій переплітаються і взаємодіють різні наукові підходи, теорії і методики. Крім 

того, методологія, яку пропонує компаративістика, є ефективною для 

дослідження нашого предмета на різних функціональних рівнях 

літературознавства: тематичному, образному, символічному, структурному.  

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 

Сучасне глобальне суспільство відзначається швидкоплинністю та 

нетривкістю людських взаємин, відмовою від традиційних цінностей, 

поширенням тенденцій до гомонізації та стандартизації людського життя, 

мислення, культури. Вони призводять до того, що ідентичність та 

самоідентифікація стають центральною проблемою людини ХХІ століття.  

Будучи частиною глобального світу, Україна та українці не залишаються 

осторонь цих проблем. Більше того, проблема самоідентифікації є по-

особливому актуальна для української нації, адже українці, окрім впливів 

глобальної маскультури сучасності, зазнавали довготривалих ідеологічних 

маніпуляцій питаннями пам’яті, історії, моральних цінностей у минулому. Як 

результат, ми переживаємо кризу національної та особистісної ідентичності 

сьогодні, в умовах національного державотворення та прагнення бути 

визнаними та рівними серед інших країн світу. 

Як не дивно, саме проблема української самоідентифікації об’єднала 

письменників різних національних культур: британської, американської та, 

власне, української. Проте, кожен автор бачить її по-своєму. Різновекторне 

сприйняття та відображення цієї проблеми в художніх творах дозволяє 

об’єктивно простежити характерні риси української ідентичності, встановити 

типологічні спільності та розбіжності її рецепції як у вузькому національному 

літературному процесі, так і у світовій площині. На нашу думку, такий 
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системний погляд на проблему, яка, беззаперечно, набула актуальності, є 

можливим лише в контексті сучасних компаративних зіставлень. 

Тому, застосовуючи методологічні стратегії порівняльного 

літературознавства, вважаємо за потрібне перейти до безпосереднього аналізу 

романів О. Забужко, І. Роздобудько, М. Левицької і Дж. Фоера. 
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РОЗДІЛ 2 

ПРОБЛЕМА МИНУЛОГО У ТВОРАХ АНГЛОМОВНИХ ТА 

УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ 

 

Принципова необхідність духовного відродження сучасної людини, котра 

“губить нитку Аріадни”, втрачаючи зв’язок зі своїм минулим, і безуспішно 

намагається знайти сенс життя, змушує письменників ХХІ століття показати, 

наскільки важливо для кожного знати своє коріння і свою історію. Адже 

минуле закладає основу ідентичності, впливає і до певної міри визначає як 

наше сьогодні, так і наше завтра.  

За теорією Е. Еріксона, знання свого минулого дає відчуття неперервності 

власного існування в часі – як окремого життя, так і розуміння його як зв’язної 

ланки в ланцюжку поколінь, забезпечує внутрішню цілісність особистості, 

можливість її самоідентифікації [78]. Відсутність цього важливого складника 

робить неможливою реалізацію ідентифікаційної схеми людини і часто 

призводить до кризи ідентичності особистості, що є, за твердженням багатьох 

науковців, поширеним явищем у глобальному світі (І. Дзюба, Е. Еріксон, 

М. Жулинський, М. Козловець, Ч. Тейлор, Ф. Уебстер, Е. Фромм).  

Художнє слово виступає однією з найпродуктивніших форм осмислення й 

відображення актуальних проблем людини й суспільства. Тому проблема 

минулого (а саме її три основні аспекти відображені в наступних підрозділах) 

як структурна складова проблеми ідентичності, що зводить до спільного 

знаменника мотиваційний і тематичний рівні досліджуваних творів, є об’єктом 

розгляду в цьому розділі дисертації.  

 

2.1. Збереження пам’яті про минуле як необхідна умова 

самоідентифікації людини в сучасному світі в досліджуваних романах 

Інтерпретуючи теорію розрізнення Ж. Дерріди, у якій він висловлював 

ідею про те, що існування одного явища (проблеми) можливе у світлі 

співвідношення з тим, що відсутнє [43], ми вважаємо, що проблему минулого 
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доцільно розгляди через проблему пам’яті про нього, оскільки пам’ять дає 

минулому смисл існування. Водночас, як зазначає М. Козловець, “зверненню до 

пам’яті передує усвідомлення розриву зв’язку із колишнім світом, його втрати” 

[115, 481]. Зважаючи на те, що чимало українців усе ще, за словами 

М. Жулинського, живе “в атмосфері релятивної правди” [85, 12], відновлення 

зв’язку, який забезпечує пам’ять, із історичним минулим нації стає 

необхідністю.  

Зазначимо, що ми оперуватимемо поняттям пам’яті насамперед як етико-

філософською категорією, “соціально-культурним конструктом”. Адже, як 

зазначає літературознавець М. Коваль, саме в такому ракурсі пам’ять  

“пов’язують зі складними психологічно-культурними аспектами пошуку та 

самоусвідомлення ідентичності” [114, 11]. Отже, відправним моментом 

компаративного вивчення збігів та розходжень в інтерпретації проблеми 

української самоідентифікації на матеріалі досліджуваних романів вважаємо 

аналіз проблеми збереження пам’яті про минуле як такої, що виходить на 

домінантний тематичний рівень. 

Важливість знання свого особистісного й національного минулого для 

кожного індивіда – одна з інтенцій, спільна для всіх досліджуваних нами 

романів. Таку позицію у творах займають герої, що належать до молодого 

(Дарина й Адріян у романі О. Забужко, Джонатан та Алекс у романі Дж. Фоера, 

Юстина в романі І. Роздобудько) та середнього поколінь (Надя в романі 

М. Левицької). Кожен автор, до того ж, зображає кілька генерацій і відповідно 

кілька хронологічних нашарувань. Проблематика минулого і пам’яті присутня 

чи не в кожному сюжетному ході й отримує своє увиразнення через контраст із 

мотивом “безпам’ятства”. Тому під час аналізу типологічних спільностей й 

розбіжностей у розкритті проблеми збереження пам’яті про минуле як 

необхідної умови процесу самоідентифікації героїв ми застосовуємо принцип 

бінарної опозиції,  а саме: “пам’ять – безпам’ятство”.  

У романі О. Забужко “Музей покинутих секретів” зазначена літературна 

опозиція виразно проявляється через контрастність героїв. Письменниця 
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проводить чітку межу між героями, які хочуть зберегти пам’ять про минуле 

своєї сім’ї і нації, і тими, хто обрали безпам’ятство – шлях, який спричиняє 

метаморфози внутрішньої цілісності людини. Так, протагоністи О. Забужко 

прагнуть знайти правду про минулі події життя своїх предків, виявити серед 

давно покинутих секретів той секрет, який допоможе їм пізнати себе. Мова йде 

про успішну журналістку Дарину Гощинську, яка разом зі своїм коханим 

Адріяном Ватаманюком намагається розкрити таємниці життя і загибелі Олени 

Довган – далекої родички Адріяна, що була вояком УПА. Дарина працює над 

фільмом про жінку-воїна для своєї програми “Діогенів ліхтар”, у якій вона 

розповідає про подвиги невідомих героїв, зазвичай простих людей. 

Метафоричність назви телепрограми промовиста, бо саме світло правди 

необхідне героям роману, щоб осяяти нею темряву незнання і забуття 

минулого. На тлі загальної національної історії країни герої намагаються 

відшукати “сторі” окремої людини, яка, як вони відчувають, певним чином 

визначає те, що відбувається з ними сьогодні. 

Розкриваючи один за одним секрети долі сестри своєї бабусі Олени Довган 

(Гелі), Адріян починає розуміти те, що й у його власній пам’яті і знанні про 

себе є багато прогалин і запитань, на які нікому відповісти: “І все-таки, чому я 

Адріян?... Якось незатишно думати, що я цього вже не дізнаюся. Що вже нема 

кого спитати” [86, 387]. У сім’ї Дарини також були таємниці: як її батько з 

відомого і талановитого архітектора перетворився на пацієнта Дзержинської 

психіатричної лікарні? Як міг він покинути її, свою доньку, яка так сильно 

потребувала батьківської любові? Спогади про сім’ю, особливо про батька, 

були для героїні “темні й тяжкі” [86, 168], адже й вона не знала всієї правди. 

О. Забужко концентрує увагу читача на ідентифікаційному розколі, наявному 

між поколіннями, та екзистенційній необхідності відновлення справедливої 

історичної і національної пам’яті для людини сьогодні. Її героїня Дарина, 

зрештою усвідомлює, що історія окремої людини і пам’ять про неї нерозривно 

пов’язана з історією всієї нації – минуле сім’ї Адріяна належить не лише йому 

одному. Це та історична пам’ять, яка потрібна і їй. Це знання, що дасть їм обом 
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розуміння своєї причетності до національної долі країни: “їй самій треба 

взнати, звідки йдуть по її життю всі ці ниточки, це капілярне сплетиво 

людських доль” [86, 351]. Герої українського роману неначе підтверджують 

думку літературознавця І. Дзюби про те, що “самоусвідомлення нації 

починається із самоусвідомлення особистості” [66, 842]. Прикметно, що для 

них важливий не стільки конкретний факт із минулого, а власне пошуки 

відповіді на питання “чому?”, переосмислення своєї минувшини. Протагоністи 

О. Забужко прагнуть відшукати причинно-наслідкові зв’язки минулого і 

сьогодення, адже це мислячі особистості, інтелектуали. 

Секрет, який віднайшли Дарина й Адріян, виявився історією про кохання і 

зраду: “Батьківщини. Любови. Себе. Зраду – як дорогу, що веде до смерті” [86, 

815]. Інтенція письменниці – показати, що упівська історія, у якій чоловік Гелі 

Михайло зраджує не лише свою дружину, але й своїх побратимів, що 

призводить до їхньої смерті від рук ворога в оточеній загоном НКВД криївці, не 

закінчилась того холодного осіннього 1947 року. Історію про зраду маємо й у 

ХХІ столітті. Причину цього авторка вбачає в тому, що злочини так і 

залишаються безкарними, а правду замасковують так, що “хрін би хто коли 

доглупався, як воно там насправді було” [86, 602]. Історія Гелі розкриває 

Дарині розуміння того, що саме формує стрижень сильної особистості – це 

вірність духовним цінностям: любові, дружбі, відданості батьківщині і, перш за 

все, собі. Тому протагоністка вирішує не “пристосовуватися” до сприятливих, 

проте нечесних умов сучасного світу. Вона вибирає шлях самоідентифікації, 

який полягає в тому, щоб протистояти неправді, змовам, зрадам і торгам, які 

відбуваються на телеканалі, і зберегти свою людську сутність. Адже так чинили 

її предки. Історичне минуле, свідком якого стала Дарина в пошуках історії Гелі, 

також пролило світло й на історію її батька – ще одного “вояка з 

несправедливістю”. Батькова сила витривалості і прагення правди – це його 

частинка в ній, її особистісна й національна ідентичність.  

Письменниця поєднує історії кохання Адріяна й Дарини, які живуть у наш 

час, та Адріана й Гелі, які воювали на стороні армії УПА в часи Другої світової 



54 

 

війни, накладаючи, розчиняючи, переплітаючи різні хронологічні виміри в 

романі. Через ланцюжок модусів “любов – зрада – смерть – життя” можливим 

стає пізнання героями минулого, розуміння подій сьогоднішніх – звідки воно 

йде і чому так складається, а також того, що значить бути собою, не зрадити 

своїй ідентичності. Запоруку самоідентифікації своїх героїв письменниця 

бачить у збереженні пам’яті про минуле. О. Забужко через образ Вадима – 

успішного бізнесмена й політика – актуалізує загрозу, яку несуть маніпуляції 

пам’яттю і свідомістю, на процеси самоідентифікації. Цей персонаж є 

відображенням тих, хто сьогодні “продукує нові ідентичності” масам. Він 

вважає, що секрет можна закопати, факт знищити чи перекрутити, а масам 

подати те, що вигідно “корпорації”, адже “в правду трудніше повірити, ніж у 

вигадку <…> чим більше інформації навколо, тим більше люди віддаватимуть 

перевагу простим рішенням” [86, 601]. А отже, тим простіше буде ними 

управляти. О. Забужко евокує у рецепції читача небезпеку, яка загрожує 

українському суспільству: нівеляція духовних цінностей, традицій, людської 

свідомості і гідності перетворює людей на безликих маргіналів, які 

допомагають “вадимам” правити й “робити гроші”. Ця авторська візія певною 

мірою відображає думки Ф. Уебстера, який вважав, що культура постсучасності 

робить усе, щоб людина не надривалася у спробах розплутати вузлики 

суперечності, а просто забула “про існування свого істинного Я” [225, 328]. 

Тому протагоністи – Дарина та Адріян – намагаються будь що зберегти 

пам’ять, оскільки тоді, як показує письменниця, “Я” не втратить необхідного 

пазлика для завершеної самоідентифікації. 

Однак не всі герої роману бажають пригадати чи віднайти давно забуту 

історію. Є й такі, хто наглухо зачинив двері пам’яті в минуле. У романі “Музей 

покинутих секретів” пошуки Дариною та Адріяном своєї родинної правди, 

відновлення історичної пам’яті, змушують ще одного героя, Бухалова Павла 

Івановича, повернутися до свого власного, до кінця не пізнаного, однак дуже 

болючого минулого. Для нього, який зростав у сім’ї капітана радянської армії, 

офіцера НКВД, було справжнім шоком дізнатись, що він насправді син єврейки, 
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яка була завербована підрозділом НКВД і провела більш як два роки в загоні 

УПА. Як виявилося, пізніше ця жінка потрапила до в’язниці, де була доведена 

до самогубства, залишивши його, двомісячну дитину, сиротою. Тому для себе 

Бухалов обрав “безпам’ятство”. Герой твердо вирішив, що йому не потрібне 

минуле з тавром “єврейського байстрюка”. Обігруючи успадковані цим героєм 

комплекси самоприниження і самозаперечення власної національної і просто 

людської гідності, письменниця підкреслює їхній негативний вплив на 

формування його ідентичності. Бухалов так і не усвідомив того, що вже 

зрозуміли Дарина та Адріян: “минуле суне на тебе з усіх пор і щілин, 

мішаючись з теперішнім  у таке нерозліпне тісто, з якого вже спробуй 

вибрьохайся. А ми й далі тішимо себе дитячою ілюзією, ніби маємо над ним 

владу, бо можемо його забути. Наче від нашого забуття воно кудись зникне” 

[86, 332]. 

Більше того, він намагається зробити такою ж і свою власну дочку, 

думаючи, що в такий спосіб захистить її: “Ніка всього того не знає, не треба їй 

знати <…> Будете мати своїх дітей, тоді зрозумієте. А вона не знає, і не 

треба…” [86, 761-762]. Бухалов хоче вберегти від цієї страшної правди свою 

дитину, адже в його розумінні правда нічого не змінить. Тому краще залишити 

все як є і не будити “тіні забутих предків”. Виразного ефекту досягає 

О. Забужко контамінацією рефлексій Дарини та Адріяна, які контрастують зі 

словами Бухалова й експлікують власне авторську позицію: “Вона ще не знає, 

що в неї забрано, не відчуває пустоти на місці ампутованого органу…” [86, 

742]. Намагаючись уберегти свою дочку Ніку, Бухалов відбирає в неї право 

знати правду, мати свою пам’ять, роблячи її також “безпам’ятною”, а отже, 

беззахисною перед жорстоким “сьогодні” і незнаним “завтра”. Дарина розуміє, 

що той, хто не знає свого коріння, позбавлений дуже важливого ресурсу 

психологічної підтримки – розуміння логіки і сенсу власного життя – і про це 

говорить Адріянові: “Ти ж уяви, яке це вразливе існування має бути, – без 

коренів, у повітрі” [86, 790]. Журналістка усвідомлює, що минуле нікуди не 

зникає, що цю замуровану дамбу із секретами одного дня прорве, адже 
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неможливо обійтись без того ампутованого органу – пам’яті: “І йому теж 

колись прорве… Весь той паперовий будиночок, що він з трудом зліпив 

довкола своєї дитини. От і вже ж потроху протікати почало <…> Того він і 

боїться так…” [86, 790]. 

Отже, у процесі пошуку істини одні герої роману приходять до розуміння, 

що чим більше вони знають про своє минуле, тим більше влади вони мають над 

своїм сьогоденням, тим краще вони бачать і розуміють себе та інших у 

нерозривному зв’язку часів. А інші, такі як Бухалов, Вадим і їм подібні, 

обирають безпам’ятство і, як результат, позбавляють себе можливості 

осмисленої самоідентифікації.  

Як для О. Забужко, так і для Дж. Фоера тема історичної пам’яті пов’язана 

насамперед із темою індивідуальної пам’яті та ідентичності, необхідності для 

кожного індивіда знати своє коріння і свою історію. У цьому аспекті помічаємо 

деякі перегуки сюжетних схем у романах згаданих авторів. Як в українському 

творі, так і в американському протагоніст прагне знайти правду про минуле 

своєї сім’ї. Джонатан Фоер (головний герой) – американець, єврей українського 

походження, вирушає в Україну, де колись, за родинними переказами, його 

дідусь був yрятований українкою від німецьких окупантів у роки Другої 

світової війни. Юнак відчуває величезну потребу повернутися на ту землю, що 

дала життя його дідусеві й бабусі. Він прагне відшукати жінку Августину, яка 

врятувала його дідуся від смерті, оскільки відчуває, що й він сам, певною 

мірою, завдячує їй життям: “Я хочу побачити Трачімброд, побачити, який він, 

де виростав мій дід і де б я був зараз, якби не війна” (тут і далі переклад наш. – 

В. Н.) [284, 59]. Він і не здогадується, що пошуки Августини відкриють йому 

сторінки трагічного минулого не лише його родини, але й усього єврейського 

народу. Голокост стане не просто терміном з підручника історії на позначення 

жорстокого винищення єврейського народу під час Другої світової війни, а 

чимось дуже особистим – його власним болем, його власною пам’яттю. Таким 

чином, інтенціальна спрямованість роману виражається у прагненні 

письменника показати, що все в нашому житті переплетено і взаємопов’язано: 
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національне стає особистісним, а особисте стає національним, чи більше того – 

загальнолюдським. 

Відзначимо, що в обох романах історична пам’ять подається як посередник 

між минулим, сучасним і майбутнім, як своєрідний місток, що з’єднує всі ці 

виміри. Як визначив її Ж. Тощенко, це сфокусована свідомість, яка “відображає 

значущість і актуальність інформації про минуле в тісному взаємозв’язку з 

теперішнім і майбутнім” [218, 15]. Саме через зв’язок між минулим і сучасним 

герої можуть пояснити ті невипадковості і повороти долі, які в той чи інший 

спосіб впливають на їхнє життя, світо- і саморозуміння, визначаючи певною 

мірою їхнє майбутнє. Недарма в романі О. Забужко доля зводить протагоністів 

з Бухаловим, минуле якого пов’язане і з родиною Адріяна, і з сім’єю Дарини. 

Невипадково в романі Дж. Фоера минуле протагоніста пов’язане з минулим 

його провідників в Україні. Тому особливого смислу у “Все освітлено” 

набувають слова простого фермера зі старого Трачімброду: “Необхідно 

відступити назад, щоб піти вперед” [284, 37]. 

Крім того, Дж. Фоер, як і О. Забужко, застосовує принцип контрастності, 

зображаючи “безпам’ятних”, що є ще однією типологічною спільністю 

досліджуваних творів. Устами Сафрана (дідуся головного героя) автор 

висловлює важливу думку: “Єдине, що болить більше, ніж активне забуття, – це 

інертне пригадування” [284, 260]. На тлі розгортання подій роману відчувається 

присутність і воля іншої Сили. Складається враження, що не герої керують 

своїми вчинками, а Минуле притягує до себе тих, хто йому належить. Тому в 

романі проводарями Джонатана в Україні стають: сварливий дідусь-антисеміт, 

його улюблений собака Семі Девіс Джуніор Джуніор та внук Алекс Перчов, 

Джонатанів перекладач. Подорож і пошуки ними Трачімброда об’єднують цих 

таких різних людей, змінюючи їхні життя назавжди. Ніхто з них напередодні не 

міг уявити, що вони можуть бути чимось пов’язані – єврей із США та звичайні 

українці з Одеси. А, як виявилось, спільною для них була їхня історична 

пам’ять як факт і здобуте знання, що перейшла в національну пам’ять через 

біль і відчуття своєї особистої належності до подій шістдесятилітньої давності у 
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Трачімброді. Увагу привертають трансформації внутрішнього стану діда 

Алекса в процесі “пригадування”, яке було невідворотним у Трачімброді і якого 

він так старанно намагався уникнути протягом усього свого життя на нерідній 

для нього одеській землі. Ми вважаємо, що образ цього героя служить вдалою 

ілюстрацією значущості історії та її впливу на долю окремої людини. Дід 

Алекса був родом з містечка, сусіднього з Трачімбродом, але все життя 

приховував своє походження. Під впливом подорожі він несподівано навіть для 

себе розповідає історію зради та вбивства друга заради власного порятунку та 

порятунку своєї дружини і сина від німецьких окупантів. Виправдовуючи себе, 

дід каже: “Я не погана людина <…> я добра людина, яка жила в погані часи” 

[284, 227]. Дід, який прагнув позбутися минулого, зрозумів: минуле наздогнало 

його. Переживаючи знову події війни, герой усвідомив ницість своєї зради не 

тільки cтосовно до свого друга, але й до себе і рідних, забравши в них право на 

пам’ять і національну належність. Емоційне потрясіння, якого зазнає герой 

Дж. Фоера через пригадування трагічного минулого, звільняє його закований 

страхом і брехнею дух і повертає спокій. Вдало дібрана автором форма його 

психологічного вивільнення – сповідь, яка, власне, і стає шляхом 

самоідентифікації діда. 

Не лише один Джонатан повертається додому в Америку іншою людиною 

– свідомою, із здобутою національною пам’яттю і знанням того, хто він і ким 

завжди буде. Його перекладач Алекс також зазнає внутрішнього переродження. 

Подорож до Трачімброда, що стала символічним поверненням у минуле, була 

поштовхом до самоідентифікації й цього героя. Він зрозумів просту істину: 

“Все є так, як є, бо все було так, як було” [284, 145]. Разом зі своїми героями 

Дж. Фоер роздумує над тим, що помилки можна виправити жалем і каяттям, 

сповіддю і “справедливою пам’яттю” (П. Рікер). Ця авторська рефлексія 

втілюється у настанові, яку дід, як заповідь, дає онукові: “Намагайся жити так, 

щоб завжди міг сказати правду” [284, 275]. Таким чином, Дж. Фоер подібно, як 

і О. Забужко, через проблему збереження пам’яті про минуле розкриває одну із 

центральних інтенцій свого роману: не можна заперечувати владу минулого над 
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майбутнім, як і той факт, що корекція історичної пам’яті чи маніпуляція нею 

призводять до знищення національної та особистісної ідентичності людини, без 

якої вона не може повноцінно існувати. 

Герої М. Левицької також намагаються знайти відповідь на запитання 

“чому важливе минуле?” і “чи насправді ми можемо сьогодні обійтись без 

нього?” Особливо ці питання цікавлять протагоніста роману – Надю, батьки 

якої емігрували до Великобританії в роки Другої світової війни. Надя, 

народжена вже на новій землі, ніколи не мала прямого зв’язку зі своєю 

національною батьківщиною. Батьки і старша сестра Вєра старанно оберігали її 

від зайвої інформації. Здавалося, минулого не існувало для Наді та інших 

членів родини, які, немов змовившись, ніколи не говорили про нього. Можливо, 

нічого б і не змінилося, якщо б не раптовий приїзд молодої українки Валентини 

і швидке одруження з нею 84-річного батька Наді Ніколая. 

Зустріч із цією українкою пробудила в Наді інтерес до свого родинного 

минулого. Вона ніби інтуїтивно відчула, що існування в повітрі – неможливе. 

Для того щоб знати і розуміти себе, їй необхідно дізнатися і переосмислити те, 

що трапилось у минулому з її сім’єю і мільйонами співвітчизників, простежити 

свої корені, щоб зрозуміти врешті-решт, ким є вона сама і найрідніші  їй люди: 

“Хто він, цей чоловік, – думає про свого батька Надя, – якого я знала і не знала 

все своє життя?” [301, 158] (тут і далі переклад наш. – В. Н.). Це виразне, 

усвідомлене внутрішнє прагнення знайти свої праоснови дозволяє висловити 

здогад, що через образ Наді, який, якоюсь мірою, є біографічним, М. Левицька 

транслює читачеві власну аперцепцію процесу самоідентифікації.  

Єдиною людиною в романі, від якої Надія ще може про щось довідатись, є 

її рідна сестра Вєра. Однак Вєра вперто не бажає згадувати і розповідати щось 

про минуле, особливо після смерті матері: “Надю, будь ласка. Чому ти 

піднімаєш ці питання зараз? Немає про що говорити. Немає що дізнаватися. Що 

було, те загуло,” – відповідає Вєра [301, 217]. Як показує письменниця, процес 

самоідентифікації не легкий, але можливий для тих, хто усвідомлює його 

важливість. Тому Надя вирішує не здатися, а все ж дізнатися правду про 
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минуле своєї сім’ї, адже якщо доля забрала в неї коріння, то хоча б на пам’ять 

про нього вона заслуговує.  

Аналогічно, як і в М. Левицької, зустріч з українкою стає поштовхом для 

героїні роману І. Роздобудько “Я знаю, що ти знаєш, що я знаю” Юстини до 

пошуків свого національного минулого. Юстина – внучка німкені фрау Шульце 

і невідомого солдата з України – “з дикої країни”, “чужинця”, котрий – як 

казала її мати Марія – купив бабусю за шматок хліба і тим самим позбавив нас 

“чистої, арійської крові” [191, 217]. Дівчина народилась і прожила все своє 

свідоме життя в хостесах приватної школи в Америці. Образ молодої панянки, 

який вимальовує І. Роздобудько, вражає холодом відтінків, ворожістю і 

непроломним психологічним бар’єром, на які наштовхуються інші. Зрозуміло, 

що таким зображенням письменниця має на меті передати внутрішню 

порожнечу, яка панує в душі героїні. Адже ця дівчина ніколи не знала тепла і 

любові матері, яка завжди була зайнята собою, ані опіки будь-кого з рідних, які 

залишилися в далекій і не знаній нею Німеччині. Усе своє свідоме життя 

Юстина відчувала відсутність корінчика, духовної основи, які дали б їй 

відчуття повноцінності своєї особистості: “А я думаю, що такою людиною 

можна стати лише в тому разі, коли точно знаєш, хто ти є і звідки прийшов. Ось 

цього я про себе не знаю” [191, 218]. Юстина знала лише, що бабуся народила її 

матір від солдата з України, який врятував її наприкінці Другої світової війни 

ціною власного життя; знала, що її мати Марія чомусь зненавиділа свою матір 

за те, що через її провину в ній текла кров “дикуна”. І до певного часу цього 

знання їй було достатньо.  

Як і Надя в романі М. Левицької, Юстина І. Роздобудько “успадкувала” 

безпам’ятство. Це не був осмислений вибір героїнь, але той стан, який для них 

обрали рідні. Проте якщо Надю прагнули “захистити” від болю правди 

історичного минулого, то матір Юстини ані історія, ані батьківщина ніколи не 

цікавили. Жінка відчувала лише злість, що не була чистокровною німкенею. На 

жаль, тільки оцю злість та образу на весь світ, що сформували її ідентичність, 

вона передала своїй дитині.  
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Українська й британська письменниці логічно мотивують, наскільки 

важливо знати своє минуле для людей, які втратили безпосередній зв’язок із 

рідною землею. У таких випадках історична й національна пам’ять 

залишаються чи не єдиним джерелом, що продукує смисли, традиції, мораль 

конкретного етнокультурного простору. Вони забезпечують цілісне 

самопізнання, а отже, й основу від якої можливе подальше особистісне й 

національне ототожнення. Тому на запитання сестри, чому вона так 

зацікавилася минулим, Надя відповідає, що “це важливо… воно визначає… 

воно допомагає нам зрозуміти…” як самих себе, так і своїх рідних [301, 158]. 

Аналогічно і Юстина відчуває, що їй необхідно історично та національно 

опритомніти, їй потрібно знайти свою ідентичність: звідки вона походить і хто 

вона є. Без “базової довіри” (Е. Еріксон), якої так і не заклала мати, а отже й 

неможливості сформувати цілісну ідентичність, дівчина завжди відчувала 

внутрішню дисгармонію. Життя без основи, ціннісної, духовної, національної, 

зробило з неї “тоталітарну особистість” – замкнуту, відчужену, із обмеженим 

недовірою внутрішнім світом. Історія фрау Шульце й українського хлопця-

вояка, що знайшов її під кришкою рояля, захистив від ворога ціною власного 

життя, дала Юстині необхідну їй історичну і національну пам’ять, а ще – любов 

до людей, життя і землі, яку ніколи не бачила, але яку тепер вважає своєю 

батьківщиною. Пам’ять про минуле своєї бабусі, а отже, і її власне, 

національне, про історію її сім’ї, що завжди буде частинкою історії всесвітньої, 

змінила дівчину: відбулося подорослішання, формування системи цінностей, 

становлення особистості, що відчула “живий рух” пам’яті, якого їй страшенно 

бракувало “в затишній каламуті свого життя, в його запрограмованості” [191, 

230]. Героїня й подумати не могла, що незнайома українка, яка розшукала її на 

прохання бабусі, зможе викликати в ній таке жагуче бажання пізнати себе. Вона 

усвідомила, що існує щось на кшталт “переплетіння доль”, якась таємна сила, 

що “керує нашими, на перший погляд, випадковими вчинками” [191, 219], щоб 

привести тих, хто шукає себе, до своїх витоків.  
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Можемо констатувати типологічний збіг сюжетних схем романів, а також 

інтенціальної спрямованості цих творів: так чи інакше, а історична й 

національна пам’ять допомагають героям встановити зв’язок із минулим своєї 

сім’ї, нації, батьківщині, який забезпечує стійку духовну основу для їхньої 

подальшої особистісної та національної самоідентифікації. 

У романному просторі особливе місце займає образний рівень, який 

становить естетичну домінанту досліджуваних текстів. У нашому випадку він 

відіграє важливу функцію, адже створені письменниками образи поєднують 

різні формати самовизначення героїв через вирішення проблеми минулого. 

Зауважимо, що типологічна схожість, яку простежуємо на образному рівні 

досліджуваних романів, розкривається через символ “секрету”. Секрет служить 

логічною закладкою, яка допомагає письменницям вийти на проблему 

самоідентифікації. Цей символічний знак диктує появу образів “хранителів 

секретів минулого” (Бухалов у О. Забужко, Вєра в М. Левицької, фрау Шульце в 

І. Роздобудько і Ліста-Августина у Дж. Фоера), що присутні в кожному з 

романів, але передають різне змістове наповнення. Так, образ Бухалова як 

“хранителя секретів” відзначається не тільки символічністю, але й іронічністю. 

Письменниця вибирає для свого героя професію працівника київського архіву: 

таким чином, Бухалов не лише оберігає свій секрет від родини, а також стоїть як 

перепона на шляху до встановлення справедливої національної пам’яті всієї 

нації. Героїня М. Левицької Вєра не працівник архіву, але саме таку “посаду” 

вона займає у своїй родині, не відкриваючи доступу Наді до архівів пам’яті 

своєї і своїх батьків: “Велика сестра стала охоронцем сімейного архіву, 

павучихою, що пряде історії, хранителем наративу, що визначає, хто ми є” [301, 

43]. Образи “хранителів секретів” фрау Шульце і Лісти-Августини 

відзначаються зовсім іншим смисловим значенням. Обидві героїні оберігають 

свій секрет, як скарб, який потрібно передати іншим, тим, кому він належить, 

тим, хто його шукає. Так, у романі І. Роздобудько фрау Шульце береже свій 

секрет для онуки Юстини та ще двох українців, що заслужили довіру старої 

німкені. Ліста-Августина все життя збирає і зберігає “скарби” (речі, фото, 
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листи) з місця, де колись був Трачімброд. Символічним секретом є пам’ять – 

особиста, національна, яку, на відміну від Бухалова та Вєри, фрау Шульце та 

Ліста-Августина хочуть передати іншим. Обидві хранительки розуміють, що 

насправді визначає сутність людини і забезпечує відчуття цілісності 

особистості. Це ідентичність, ворогом якої є безпам’ятство.  

Цілісність рецепції інтенціальної спрямованості досліджуваних романів 

конструюється з розвитком сюжетів. Кожен через свій шлях, герої доходять до 

розуміння того, що, щоб справитися з питаннями, які ставить сьогоднішній 

день, і забезпечити повноцінність свого існування як мислячої особистості 

завтра, необхідна самоідентифікація. А вона можлива, як показують 

письменники, через пригадування, розкриття правди про минуле і збереження 

його в пам’яті, бо, як лаконічно висловилась М. Левицька, звідти йде 

визначення і розуміння того, “ хто ми є” [301, 43]. 

Отже, яскравою типологічною подібністю романів є їх сюжетно-

тематичний збіг: одні герої визначають для себе важливим знати своє минуле, 

бо усвідомлюють, що сучасна людина не може обійтися без такого знання-

орієнтира, інші – протистоять тиску минулого, не бажаючи розкривати болючі 

сторінки історії і повертатися до них. Прикметно, що так чи інакше герої творів 

становлять собою когорту “безпам’ятних”, але для одних безпам’ятство є 

вибором (Бухалов, Віра, Миколай, мати Юстини, дід), а для інших – спадком 

(протагоністи). Фундаментальна різниця між цими героями полягає в тому, що 

перші вибирають забуття, а останні шукають виходу з нього, прагнучи 

самоідентифікації. 

Інша типологічна схожість лежить в інтенціальній площині творів: 

показати проходження героями шляху від безпам’ятства до знаходження (чи 

відновлення) пам’яті, а відтак і до самих себе, що реалізує себе через 

типологічний збіг не лише на тематичному, але й на художньо-образному рівні 

(образи хранителів секретів минулого).  
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2.2. Діалог минулого і сучасного в романах О. Забужко “Музей 

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

Дж. Фоера “Все освітлено” 

Досліджуючи теоретичні основи феномену ідентичності, ми визначили 

діалогічність як її обов’язкову функціональну рису. При цьому, важливими є як 

її синхронічний, так і діахронічний фокуси. 

На нашу думку, діалог, який пронизує і функціонує в усіх сферах людської 

діяльності, у всіх проявах  усвідомленого й осмисленого людського життя (за 

М. Бахтіним, де починається свідомість, там починається і діалог [9, 25]), є 

інструментом, який сприяє переходу від наявної парадигми замкненості, 

незнання і боязні відкривати завісу минулого до прийняття його героями як 

необхідного ідентифікаційного маркера.  

Композиційна структура роману “Музей покинутих секретів” така, що 

дозволяє О. Забужко зробити минуле повноправним героєм твору. Як 

результат, письменниця уможливлює діалог минулого і сучасного, майстерно 

вплітаючи в канву сюжету сни, листи, спогади, які служать формами діалогу. 

Струнами, на яких розігрує письменниця цей діалог, є спільна пам’ять, біль, 

страждання, пережиті в історичному минулому, а його результатом – 

усвідомлення провини і прощення, які сприяють самоідентифікації.  

Найбільш плідне поле діалогу минулого і сучасного в романі 

представляють спогади героїв. Пошуки Дариною та Адріяном своєї родинної 

правди змушують Бухалова, до якого вони звернулися за допомогою у доступі 

до архівних документів, повернутися до свого власного дуже болючого 

минулого. Пригадуючи, він вступає в діалог з Дариною не стільки з метою 

допомогти їй розкрити таємницю сім’ї Адріяна, а для того, щоб, насамперед, 

задовольнити свою внутрішню потребу: йому необхідний слухач, хтось, хто 

поспівчуває, зрозуміє його.  

Історію Бухалова письменниця подає через монолог героя, який, на нашу 

думку, став дієвим художнім засобом для передання концентрації і градації 

болю, а ще гніву і злості в душі героя. Монолог Бухалова відзначається 
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динамічним характером. Почуття героя виходять на поверхню нестримним 

потоком спогадів, слів, звуків, одним словом – стражданням: “продовжував 

говорити, мовби його забули вимкнути, – говорив і говорив…” – зауважує 

Дарина [86, 725]. Сюжетні відгалуження окремих спогадів, вдало вмонтовані в 

канву діалогу, створюють ефект сповіді: “єврей <…> Народжений єврейкою – 

значить, єврей” [86, 760]; “Тюрма МГБ. Да, там я і народився. В тюрмі. Так що 

органи – це, рахуйте, й є моя батьківщина. На все життя. І батьківщина, й 

національність” [86, 760]; “Леа Гольдман – так її звали. Мою рідну матір, яка 

мене народила” [86, 761]; “я й правда – байстрюк <…> Хто був мій рідний 

батько, невідомо. Вона так і не сказала…” [86, 763]; “Два з половиною роки 

серед бандерівців – це вам не хухри-мухри!” [86, 764]; “Вона повинна була 

жити” [86, 765]. Герой перестрибує з одного спогаду на інший, плутається в 

них, як і у своїх настроях та оцінках розказаного: то він співчуває своїй матері, 

то глибоко ненавидить її за вибір смерті, а не життя для нього. Як виявилось, 

він і справді був сином єврейки, яку закинули із завданням органи КГБ до 

бандерівців у сорокових роках, а не сином шанованого ветерана, що дійшов до 

Берліна, був “заслуженим чекістом” [86, 762], як він усе життя думав. Не 

виконавши завдання, адже за два роки не було жодного повідомлення, жодної 

інформації з тилу ворога, його матір все ще могла врятуватися, розповівши все, 

що знала. Та не захотіла: “Могла б вижити. Якби тільки не мовчала” [86, 765]. 

Варто зазначити, що в діалозі Бухалова з Дариною відчувається 

інтерференція двох його внутрішніх голосів в одному, двох реплік в одній. Це 

осуд матері за її вчинок: “Да, злі були на неї, ясне діло, що злі, – закинули її до 

ворога з завданням, а вона пропала!” [86, 764]. І водночас – прихована повага за 

той же вчинок: “Могла б вижити. Якби тільки не мовчала. Мовчати їй не можна 

було. Не можна було так злити… молодих мужиків…” [86, 765]. Таке 

“двоголосся” Бухалова – це результат його ідентичності, на жаль, не 

усвідомленої (Дж. Мід), а просто успадкованої в результаті того виховання, яке 

він отримав. Будучи сином свого прийомного батька, який із дитинства 

садистськими методами виховував майбутнього агента КГБ, він відчував 
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зневагу і неприязнь до тієї жінки, як до свого роду, зрадниці, ворога, такої що 

не впоралась ані з завданням шпигунським, ані з завданням материнським. З 

іншого боку, на підсвідомому рівні, він розумів і відчував її силу. Його рідна 

матір змогла протистояти грубій силі “мужиків”, таких, як його прийомний 

батько, нехай і вибравши смерть. А він не зміг: “Я ж пацаном і вішатися хотів… 

З петлі мене виймали… в восьмому класі…” [86, 765]; “Я його пацаном убити 

хотів… одного разу” [86, 766].   

Те, що монолог Бухалова є наскрізь діалогічним, підтверджують численні 

запитання, які він ставить своїм слухачам: Дарині й Адріяну. Однак ці 

запитання адресовані не так реципієнтам, як собі. Тому діалог з Дариною 

перетворюється на мікродіалог зі своїм Я. Своєю чергою, діалог минулого і 

сучасного із трансцендентного рівня трансформується в мікродіалог 

психодуховного, екзистенційного рівня: “от, вижив… а для чого?” [86, 773]. 

Складається враження, що герой усе ж таки знаходить відповідь на це 

запитання – він живе для своєї дочки: “Доча моя. Їй я завжди буду потрібен”  

[86, 773]. Проте письменниця вміло вводить “важку артилерію” психологізму. 

Фраза, яку Бухалов багаторазово повторює у своєму монологічному діалозі 

(“А совість моя чиста”), говорить про те, що і сам він сумнівається в цьому. 

Водночас вона є свідченням того, що відбувається й інший різновид діалогу 

минулого і сучасного – віртуальний діалог у межах категорій “пам’ять – 

безпам’ятство”. Відмовляючись від свого минулого та своєї ідентичності, герой 

чорнить свою совість одночасно у двох вимірах – минулому і майбутньому. 

Через образу він не може пробачити мертвим, а вони не пробачать йому 

відмову від власного минулого, як і, можливо, в майбутньому його дочка. “Бо 

дитині треба, щоб було… місце, пам’ятник, своє кладовище в місті, куди піти 

<…> Як є могили – так і корінна” [86, 780], – продовжує Бухалов. На тлі 

діалогу минулого і сучасного відчуваємо й інтерферований голос автора, що 

немовби звертається до читача: “А чи ті могили і пам’ять він передає в спадок 

своїй дочці?” На жаль, герой так і не усвідомив, що могили – це власне минуле і 

його пам’ять про нього.  “Все, чого в мене не було, – я їй все дав”, – переконує 
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себе Бухалов [86, 773]. Але й сам сумнівається в цьому, бо дуже непереконливо 

“звучить” його трикрапка: “А совість моя чиста, ні перед ким я не винуватий…” 

[86, 780]. 

Монолог цього героя – це репліка Минулого в діалозі із Сучасним. 

Минулого, що відповідало образу Бухалова: “твердий, темний усередині, без 

просвітів, з важким військовим запахом” [86, 755]. Як показує О. Забужко, своє 

минуле Бухалов не прийняв, а отже, не пройшов до кінця шлях 

самоідентифікації. Як результат, діалог Минулого з Дариною як берегинею 

історичної й національної пам’яті (на трансцендентному рівні твору минуле 

обрало її) свідчить про те, що Бухалов був лише зв’язною ланкою між цими 

часовими просторами. Можливо, у цьому й полягала його життєва “місія”: 

вижити, щоб знайти й передати історію тим, хто збереже її.  

За М. Бахтіним, кожен мікродіалог художнього тексту, зі своєю 

внутрішньою інтенціальністю, стає макродіалогом між автором та читачем із 

власною інтенцією. Тобто кожний мовленнєвий акт сприяє створенню 

комунікативного ланцюжка “автор – текст – реципієнт (читач)”. Тому діалог, 

який відбувається між Дариною та Бухаловим, є також своєрідним діалогом 

між О. Забужко і читачем, інтенція якого – замислитись: “Наскільки моє 

коріння міцне і глибоке? Що знаю я про своє минуле, а значить і про себе?” 

Важливо зауважити, що письменниця завжди відзначається активною 

громадянською позицією, реагує на різні політично-соціальні проблеми, 

цікавиться питаннями української мови, культури, історії, що так чи інакше 

формують авторську національну парадигму мислення та відображаються в її 

творчості. Письменниця розуміє, що таких “безпам’ятних” є, на жаль, дуже 

багато і це, як вона вважає, є “прокляттям українського суспільства” [87]. 

Однак моральний вибір – пам’ятати чи забути – кожен робить самостійно. 

Якщо “Музей покинутих секретів” має монологічну форму нарації, тобто, 

користуючись термінологією Ф. Якубовського, роман можна віднести до 

“виразно монологічного типу” [262, 126], то для “Короткої історії тракторів по-

українськи” та “Все освітлено” характерна діалогізація оповіді. Діалоги 
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М. Левицької та Дж. Фоера відіграють ключову роль у романах, адже сприяють 

розкриттю характерів героїв, доповнюють їхні образи та підкреслюють 

психологізм дії.  

У романі М. Левицької діалог минулого і сучасного виступає вдалою 

формою поєднання двох світів як своєрідної “зустрічі з Іншим” (В. Будний), що 

інтенсифікує взаємне пізнання. Аналогічно, як і в О. Забужко, такий діалог 

авторка реалізує на експліцитному рівні твору (на основі спогадів і речей – 

фото, карта, книга, що передають певне символічне навантаження) та 

імпліцитному рівні (де простежуємо діалог письменниці з читачем).  

Концептуальним прикладом діалогу минулого і сучасного в 

досліджуваному романі є розмова, що відбувається між сестрами Вєрою та 

Надею на основі спогадів. Розгортається цей діалог упродовж усього твору 

поруч з головною сюжетною лінією – історією одруження, а потім і розлучення 

їхнього літнього батька з молодою українкою Валентиною. Діалог між сестрами 

надає роману трагічно-драматичних нот, тоді як головна сюжетна лінія 

відзначається яскравим іронічно-комедійним характером. Відзначимо, що, як і в 

О. Забужко, у М. Левицької комуніканти діалогу імпліцитно репрезентують у 

своїх образах минуле і сучасне. Сестри є неначе хронометрами і межами між 

двома світами: “War Baby” and “Peacetime Baby” (“Дитя Війни” і “Дитя 

Мирного часу”) [301, 285], і вони (ці два світи) визначають їхню сутність. Віра 

– безкомпромісна й рішуча, тоді як Надя поступлива і схильна до вагань. 

“Велика сестра – абсолютний монарх у тому сутінковому світі” [301, 36], 

“королева” [301, 39], – вважає Надя, а себе відчуває дитиною, якій зась до 

секретів дорослих: “замолода, щоб зрозуміти” [301, 40]. Як бачимо, Надя 

відчуває себе дитиною, оскільки не пройшла шлях власного становлення. 

Нерозривний підсвідомий зв’язок з матір’ю стимулює героїню до пошуків 

свого минулого й української ідентичності. 

Показовою є метафоричність мови Наді, коли та говорить про свою сім’ю: 

“сутінковий світ”, “царство тіней дитинства” [301, 39]. Вдаючись до алегорії 

тіней і сутінок, М. Левицька евокує у свідомості читача темряву незнання – 
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атмосферу, у якій перебуває Надя. Тіні незнаного родинного минулого 

переслідують героїню, змушують ставити багато запитань. Надя відчуває, що 

знання, яким володіє її сестра, дає тій внутрішню силу і впевненість, якої 

бракує їй самій. На відміну від Наді, Вєра добре розуміє людей і життя: “Як ти 

знаєш усе це, Вєро?” – “Як ти не знаєш усього цього, Надю?” [301, 207]. Не 

складається ідентичність Наді, адже, як показує письменниця, їй бракує 

важливого пазлу – правди про минуле, що допоможе зрозуміти життя таким, 

яким воно є, а ще допоможе здобути ідентичність. Необхідність 

самоідентифікації, яку гостро відчуває Надя, змушує героїню вступити в діалог 

із сестрою, з родинним минулим, щоб отримати бажане й необхідне знання.  

Діалог розвивається фазами, відкриваючи різні події минулого родини 

Маєвських: голод 30-х років, початок Другої світової війни, батькове 

дезертирство з армії, виправні табори в Німеччині, пережиті біль, страх, 

страждання. Надя вперше усвідомлює, через що довелося перейти її батькам і 

маленькій Вєрі. Минуле її сім’ї зовсім не героїчне, це не романтична історія, 

якою вона її уявляла, а як усвідомила Надя: “Вони вижили, і все” [301, 284]. 

Поетапність розвитку діалогу минулого і сучасного, який відбувається між 

сестрами, є вдалим ходом письменниці, щоб поглибити драматизм та емоційну 

значущість тих подій, які й досі відлунюються на внутрішньому стані героїв. 

Вєра всіляко уникає розмови з Надею, неохоче розповідає про те, що відбулося 

під час війни, запевняючи сестру, що є речі, яких краще не знати, а минуле – 

“брудне. Помийна яма. Залиш його. Забудь його” [301, 168]. Інтерпретуючи в 

художній канві діалогу події Другої світової війни, письменниця маркує 

непоправні психологічні травми, яких зазнали люди і які навіть час не в змозі 

зцілити: “Відчулось заціпеніння в її голосі, неначе я зачепила її за живе. Невже 

я завдала їй болю?” [301, 217]. Водночас діалог минулого і сучасного 

інтенсифікує пізнання Іншого на різних рівнях. У процесі діалогу між сестрами 

розкрилась інша, глибока і чутлива, сторона душі Вєри, а також минуле їхньої 

родини й усієї української нації. У світлі правди Надя починає по-новому 

бачити себе і своїх рідних: “Моя сестра є кимось іншим, кимось, кого я тільки 
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тепер починаю пізнавати” [301, 217]. 

Кульмінацією діалогу минулого і сучасного в романі М. Левицької є 

остання розмова між героїнями про виправний табір, у якому Вєра, будучи 

маленькою дівчинкою, мало не згубила своїх батьків, під примусом інших 

вкравши цигарки в охоронця. Слід відзначити стилістичний хист письменниці, 

яка через короткі репліки діалогу передає найтонші порухи душі, емоції своїх 

героїнь. Історичне тло та сповідальний стиль діалогу передають цілу гаму 

почуттів, які переживають сестри. Спогади про минуле – це той біль, який Вєра 

ніяк не могла відпустити. І тільки через більш як п’ятдесят років душа героїні 

проходить катарсис через діалог, у якому вже й не вона говорить, а минуле 

промовляє її вустами: “Цей звук – це плач Великої сестри”  [301, 249]. Ось і 

бажане полегшення – розкриття правди.  

Типологічну спільність роману М. Левицької із романом О. Забужко 

простежуємо в трансформаціях діалогу минулого і сучасного. Адже діалог між 

сестрами, аналогічно як і діалог Бухалова з Дариною, переходить у мікродіалог 

Наді зі своїм Я. “Як вони прожили решту життя з тим жахливим секретом, 

захованим глибоко в їхніх серцях?” – думає про своїх батьків Надя [301, 217]. 

Більше того, як і в романі О. Забужко, у романі М. Левицької внутрішній 

мікродіалог Наді включається в макродіалог між автором та читачем, у якому 

концептуальна інтенція полягає в пошуках відповіді на запитання: “Як можна 

було жити з тим секретом?” І, що важливо, тут ми можемо простежити діалог 

між авторами, який виходить за рамки текстів. Якщо М. Левицьку цікавить 

питання “Як можна було жити з тим секретом?”, то О. Забужко формулює його 

дещо по-іншому: “Як можна жити, не розкривши цих секретів?” Але обидві 

авторки висловлюють одну й ту ж думку: минуле потрібно вивчати, зберігати і 

передавати, бо воно формує світогляд людини і є необхідним компонентом 

особистісної і національної ідентичності.  

Аналогічна інтенція властива роману Дж. Фоера “Все освітлено”. Адже 

тільки через примирення і прийняття свого минулого, як доводять герої роману, 

зв’язок поколінь зберігається. А цей зв’язок, згідно з теорією ідентичності 
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Е. Еріксона, є необхідною умовою самоідентифікації [76]. Особливість 

фоерівського діалогу минулого і сучасного в тому, що це діалог поколінь. Він 

об’єднує три виміри, ненав’язливо апелюючи до майбутнього, що дозволяє 

авторові вивести його на надрівень – між письменником і читачем.  

Діалог минулого і сучасного письменник уможливлює завдяки дихотомії 

тепер/тоді; зрада/любов; винуватість/прощення. Автор уміло вкраплює спогади 

в текст роману, щоб перенести героїв в інший вимір – у площину спільної 

історичної пам’яті, “когнітивним маркером” (Р. Омстрейн) якої виступають 

страждання і глибока психологічна травма. Тому можемо констатувати, що 

використання Дж. Фоером спогадів як одного із засобів реалізації цього діалогу 

– це ще одна яскрава типологічна спільність між досліджуваними романами. Як 

приклад ми розглянемо діалог, що відбувається між героями сучасної оповіді, 

які повертаються в минуле на крилах спогадів діда Алекса та Лісти – берегині 

історичного минулого Трачімброда. 

Важливо зазначити, що якщо в попередніх двох творах цей тип діалогу мав 

сталу кількість комунікантів (двоє у М. Левицької і троє (хоча третій був 

більше свідком того, що діалог відбувся) в О. Забужко), то в романі Дж. Фоера 

репрезентант минулого змінюється, як і кількість учасників діалогу. А сам 

діалог розкривається автором поетапно. 

Так, перший етап діалогу минулого і сучасного відбувається між Алексом і 

Лістою. Цей діалог відзначається емоційною напруженістю, наростанням 

драматизму. Він інтенсифікує дивергентні стани посттравматичної свідомості, 

одним з яких є амнезія як спроба загоїти рану душі, і стимулює процеси 

самоідентифікації. Коли Алекс знаходить цю жінку, одну-однісіньку посеред 

поля у своїй старенькій хатині, вона зразу викликає в хлопця зацікавленість. 

Жінка видається йому привітною і ласкавою, однак, як тільки хлопець запитує 

про Трачімброд, вона стає неговіркою. Своє питання “Чи ви коли-небудь чули 

про місто на ім’я Трачімброд?” [284, 117] Алекс ставить двічі і кожного разу 

отримує негативну відповідь. Діалог з Лістою змінюється мікродіалогом Алекса 

зі своїм Я. Він стає засновком процесу самоідентифікації Алекса, адже герой 
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зраджує своїй звичній байдужості. “Скільки нам ще зазнати поразок перед тим, 

як ми здамося?” – запитує він себе [284, 117]. Хлопець раптом відчув вагу всієї 

відповідальності, яку він готовий на себе взяти: йому не хочеться більше 

побрехеньок, недомовок, виправдань, недоречних жартів. Він повертається до 

жінки й показує їй старе фото Августини із сім’єю та дідом Джонатана: “Чи ви 

коли-небудь віділи когось на цій фотографії?” – “Ні” [284, 117-118]. Діалог між 

цими героями, на перший погляд, виглядає досить непоказним, адже 

відбувається обмін репліками, що загалом є повторюванням тих самих фраз. 

Питання про фото повторюється десять разів і відповідь залишається незмінно 

заперечною. Проте кількість запитань та градація емоційних відтінків свідчить 

про наростання драматизму, аж допоки зі слізьми на очах жінка відповідає: “Я 

чекала на вас так довго” [284, 118]. Остання фраза сприймається як репліка 

Минулого, персоніфікованого Трачімброду, Історії про правду, яку вони 

шукали: “Ми шукаємо Трачімброд” – “Ох <…> Ви тут. Я є ним” [284, 118].  

Діалог між героями трансформується в діалог між Минулим і Сучасним, 

стає “діалогом свідомостей” (М. Бахтін), чи навіть їхньою боротьбою. Адже 

репліки-заперечення героїні говорять про психологічну травму, що була 

бар’єром для діалогу. Зазначимо, що в психоаналізі заперечуваність (denial) 

визначають як патологічний стан, захисний механізм психіки, за якого людина 

не бажає визнавати події, відчуття, думки, що тривожать її его [135; 273]. 

Заперечуваність, як зазначав З. Фрейд, є свідченням витісненого несвідомого, 

яке через заперечення намагається повернутися у свідомість [цит. за: 135]. Ми 

вважаємо, що використання ефекту повторюваності та феномена 

“заперечуваності” в діалозі стало вдалим прийомом автора, що допоміг вийти у 

свідомість героїні, а діалогу минулого і сучасного цей прийом надав більшої 

символічності і психологізму. Повторювані репліки Алекса автор наділив 

ефектом примовлянь, що відчинили двері минулого і приготували два виміри 

до діалогу.  

Яким неймовірним не видавався б діалог минулого і сучасного, але він 

відбувається. Якою б чудернацькою не виглядала ця жінка і її будинок, неначе 
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музей, повний артефактів-секретів, що стоїть один-однісінький серед голого 

поля, але вони існували. Реальність, як показує Дж. Фоер, розчиняється в 

містиці, ірраціональність набуває символічного звучання. У романі вже саме 

минуле виступає у двох іпостасях: символічний образ Августини-Лісти і 

реальний образ діда Алі. Так, змальований автором образ жінки наскрізь 

пройнятий символічністю: “Вона мала тонкі і довгі пальці. Її волосся <...> було 

біле і довге. А кінці волочилися по підлозі, замітаючи порох і бруд”, а очі “були 

голубі і з блиском” [284, 148]. Незважаючи на те що жінка було беззубою, а її 

одяг виглядав як нашарування різних часових шматків один на одному, вона 

для своїх гостей була красивою: “Вона була такою гарною, як хтось, з ким ти 

ніколи не познайомишся, але завжди мріятимеш про це” [284, 149].  

Ми припускаємо, що таке зображення автором цієї героїні мало на меті 

надати її образу трансцендентності. Августина сприймається як божество, щось 

нереальне, містичне і навіть позачасове. Складається враження, що герої 

зустріли персоніфіковану Історію, або Пам’ять (Мнемосіну), “що знає все, що 

було, все, що є, і все, що буде” (за Гесіодом). На таке прочитання образу 

Августини-Лісти нас наводить й інший момент – обряд юдейських ескейпістів-

назореїв (з івриту – “посвячений Богові”). Ці люди приймали обітницю і жили 

відлюдниками, не обстригаючи свого волосся, яке, вважалося, було зв’язком із 

надсилами [14, 6: 1-21]. Крім того, за законами Тори (у книзі Левітів) волосся не 

обстригалося також на знак жалоби [18]. Зважаючи на довжину волосся Лісти, 

можна припустити, що її жалоба за всіма невинно убієнними у Трачімброді була 

безкінечною. Обітниця Лісти берегти “cекрети минулого” і жалоба за вбитими 

стали смислом її життя, покутою “за те, що вижила” [284, 189].  

Особливу увагу з погляду теорії ідентичності привертає частина діалогу 

минулого і сучасного між Лістою і дідом. Цей епізод має потужне емоційне 

забарвлення та вагоме значення, адже письменник не лише відображає кризу 

ідентичності, спричинену травмою, а й вихід з кризи через самоідентифікацію. 

У цьому контексті хочемо згадати запроваджене І. Гофманом поняття “рольової 

дистанції”, суть якого в тому, що людина може свідомо відмежуватися від своєї 
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соціальної ролі, насадженої суспільством, і залишатися в автентичності своєї 

ідентичності [288]. Рольова дистанція – це своєрідний порятунок для 

ідентичності. Однак у результаті психологічної травми, яку отримала жінка під 

час війни, відбулося не просто відмежування від однієї із своїх соціальних 

ролей, а несвідоме відсторонення Лісти від свого Я, вихід в іншу ідентичність, 

придуману нею. Жінка, в якій усі учасники діалогу впізнали за фотографією 

Августину, відмовилася від цього імені й тієї ідентичності, яку воно давало: 

“Це ти…. Тут, ти ця дівчина”. Августина покрутила головою, що означало Ні, 

то не я. Я не вона” [284, 151-152]. Але дід переконував її, повторюючи “Так”, а 

вона заперечувала своїм “Ні” [284, 151]. Проте сльози героїні свідчили, що це 

ім’я значиме. Травма, якої зазнала її психіка, чи зранена душа, призвела до того, 

що межі ідентичності цієї героїні були цілковито порушені, якщо не знищені. 

Цю думку підтверджує й інший момент діалогу. На місці Трачімброда вона 

розповідає героям історію знищення німцями всього єврейського населення 

цього міста, здійсненого в дуже жорстокий спосіб. Одна єдина жінка 

врятувалася: “Дитя прийняло кулю і врятувало свою матір. Чудо” [284, 188]. 

Поранена, вона повернулася вночі в Трачімброд і “рятувала речі”, які належали 

убитим євреям, щоб потім відкопати їх і перенести в хатину. Тому її хатина, як і 

сама зранена душа, – це локус, де зберігалася пам’ять.  

Зауважимо, що Дж. Фоер створює драматично-психологічну сцену 

жорстокого винищення єврейського народу через спогади однієї жінки. Така 

дзеркальна проекція минулого в сучасність передається через інтимність 

переживань і спогадів, що не перенасичені холодністю дат і беземоційним 

викладом історичних епізодів, а творять історію-розповідь відтінками почуттів 

індивідуальної свідомості.  

З іншого боку, жах, який ця жінка пережила, не міг не спричинити 

глибокої психологічної травми. Як зазначає Т. Гундорова у своїй статті 

“Майдан як симптом: рана, травми і крипта” (2014), пережита травма, втрата 

чогось дуже значимого локалізується в пам’яті, свідомості індивіда “стає його 

частиною  і продовжує існувати в ньому як “інший”, упливаючи на розщеплене 
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самовідчування” [52]. Біль і спогади, як свої власні, були занадто важким 

тягарем для свідомості Августини, тому їй треба було дистанціювати себе, 

стати розповідачем тієї історії, а не учасником. Одне слово, змінити “Я” на 

“Вона”. Ця жінка, що зараз стояла перед ними, з усіма тими врятованими нею 

речами, з правдою про минуле і зі своєю зреченою ідентичністю, на запитання 

про те, як же її звати, після паузи (а значить відповідь шукалась) відповіла: 

“Ліста”. І знову Дж. Фоер використовує символ. Нова ідентичність і нове ім’я 

цієї героїні відповідає тій місії, якій вона присвятила все своє життя, адже Ліста 

– це скорочено від Євенгеліста (Evangelista [273]). А місією життя євангелістів 

було записати історію Христа, щоб передати іншим поколінням. Так само й ця 

жінка, Августина-Ліста, вибрала шлях назорея (монаха-відлюдника), адже її 

обітниця полягала в тому, щоб бути хранителькою секретів минулого, усіх тих 

речей, що мали значення і свідчили про те і тих, хто були, щоб передати тим, 

хто буде. Вона стала Мнемосіною – пам’яттю, що зберігала ідентичність 

багатьох інших, але задля цього відмовилася від своєї. Ця героїня була Історією 

– не з підручника, а з живого носія.  

Діалог минулого і сучасного в романі Дж. Фоера не тільки відповідає за 

своєю суттю ключовим аспектам теорії ідентичності Е. Еріксона та діалогу 

М. Бахтіна, за якими “Інший” є важливим каталізатором особистісної 

ідентичності, бо тільки в суспільстві і взаємодії з “Іншим” можлива 

самоідентифікація. Фоерівський діалог певною мірою віддзеркалює концепцію 

теорії “Дзеркального Я” Ч. Кулі, за якою власне “Я” формується як 

віддзеркалення “Іншого” [99, 32].  

На нашу думку, саме в діалозі з Минулим, яким була Августина-Ліста, її 

деформоване “Я” віддзеркалило деформовану сутність іншого героя – Діда Алі. 

В “Іншому” він побачив себе. Адже дід також відмовився від важливої частини 

своєї ідентичності, свого минулого, створивши нового себе – Олександра 

Перчова з Одеси. “Ми повинні допомогти їй згадати. Багато людей після війни 

намагаються так завзято забути, що не можуть потім пригадати” [284, 151], – 

звертається дід до Алекса й Джонатана, які розуміють, що дід говорить про 
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себе. Двері минулого, які відчинила їм Августина, випустили на поверхню й 

спогади Діда. Макабрична атмосфера зітертого з лиця землі Трачімброда 

змушує цього героя вступити в діалог-сповідь, який дає шанс на порятунок його 

втомленої душі. 

Репрезентант минулого змінюється. Тепер уже дід представляє Минуле в 

цьому діалозі. Він розповідає правду своєму внукові й молодому американцю 

про вибір, який був змушений зробити в далекому 1943 році. Вони з Гершелем, 

його найближчим другом, стояли поруч, коли німці вишикували в ряди всіх 

жителів міста і змушували під прицілом гвинтівок видавати їм євреїв. Гершель, 

який за національністю був юдеєм, благав свого друга: “будь ласка, будь ласка, 

Алі, я не хочу померти, будь ласка, не виказуй мене” [284, 250]. Однак, з іншого 

боку, поруч з ним стояла його дружина з сином на руках, також перелякана до 

смерті: “і я відчув в іншій своїй руці руку твоєї бабусі, і я знав, що вона тримає 

твого батька, а він тебе, а ти своїх дітей” [284, 250]. Обидві цитати передають 

увесь трагізм тієї ситуації, межовий стан героя, якому необхідно було зробити 

вибір ціною в життя. “Я вбив Гершеля, – продовжував свою розповідь дід. – Чи 

швидше те, що я зробив, було рівноцінне вбивству” [284, 247].  

Вдало обігрує автор й сюжетну роль Алекса-перекладача в діалозі 

минулого і сучасного. На нашу думку, саме в цій частині роману його переклад, 

який у тексті реалізується в повторах, додає більшого драматизму діалогу, 

створюючи ефект внутрішньої і зовнішньої напруги, і розкриває філософський, 

морально-етичний пласти роману. Адже, перекладаючи репліки-спогади Лісти, 

а потім і свого діда, Алекс неначе перетворюється на учасника тих подій, бо 

саме з його уст правда доходить до Джонатана. Складається враження, що 

минуле і сучасне перестають бути в опозиції, а взаємодіють для досягнення 

інтенції діалогу – примирення задля майбутнього. Дід видав німцям свого 

найкращого друга, він зрадив його, щоб врятувати свою сім’ю, і виправдовував 

себе тим, що просто любив свого сина: “я любив його так сильно, що я 

зробивлюбовнеможливою, і мені шкода тебе, і шкода Ігі, і це ви, хто повинні 

простити мені” [284, 251].  
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Зазначимо, що Дж. Фоер не намагається створити негативний образ діда. 

Людські цінності, такі як дружба, патріотизм, моральність (релігійність), 

можуть втрачати своє значення в ситуаціях, коли людина повинна вибирати 

між життям і смертю. Здебільшого любов до життя, інстинкт самозбереження 

беруть гору, і вибір людини – це просто жити. Тому в романі автор не 

висловлює осудження, а навпаки, такий розвиток сюжету свідчить лише про те, 

що неможливо бути стовідсотково певним щодо власного вибору. “Правда в 

тому, що я також вказавнаГершеля і я також сказав вінєЄврей <…> і ти також 

вказавнаГершеля і ти також сказав вінєЄврей <…> і твоя бабуся і Малий Ігор і 

ми всі вказалиодиннаодного” [284, 252], – говорить Алекс. З іншого боку, автор 

висловлює свою концептуальну світоглядну позицію: гріхи попередників 

успадковуються, кожен, так чи інакше, причетний до подій минулого.  

Важливо, що в результаті діалогу минулого і сучасного на свій шлях 

самоідентифікації ступає й Алекс. Він приймає спадок, який передає йому дід: 

їхнє минуле, ідентичність, а з ними й провину за вчинок діда: “він є 

всещевинний Я є Я є Яє ЯєЯ?” (підкреслення наше. – В. Н.) [284, 252]. При 

цьому, ми знову спостерігаємо стирання меж ідентичності, що зауважила також 

Л. Прост [310, 5]. Говорячи про винуватість діда, онук несвідомо переходить на 

себе, запитуючи, чи “Є Я” винуватим? Вихід за рамки своєї ідентичності є 

свідченням того, що й діалог виходить за межі суто твору. Письменник 

виводить його на міжнаціональний, загальнолюдський рівень, натякаючи, що 

Сучасність повинна взяти на себе відповідальність з одного боку (Алекс як 

сторона винуватця) і знайти силу пробачити (Джонатан як сторона жертви) з 

іншого. Діалог минулого і сучасного Дж. Фоера актуалізує одну з ідей роману – 

тільки примирення з Минулим забезпечить повну самоідентифікацію обом 

сторонам. Це добре усвідомив Алекс. Тому у своїх листах він просить 

пробачення в Джонатана: “Я благаю тебе пробачити нам і зробити нас 

кращими, ніж ми є. Зроби нас добрими” [284, 145]; “Я прошу твого прощення” 

[284, 242]. І хоча в тексті прямої відповіді Джонатана ми не знайшли, однак у 

його романі про старий Трачімброд один з равинів висловив думку, яка, на наш 
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погляд, належить і Джонатану-герою, і Джонатану-автору: “А ЯКЩО МИ 

БОРЕМОСЯ ЗА КРАЩЕ МАЙБУТНЄ, ТО ЧИ НЕ СЛІД НАМ ЗНАТИ І 

ПРИМИРИТИСЯ З НАШИМ МИНУЛИМ?” [284, 196]. Ця фраза, як і прохання 

Алекса, повторюється двічі в романі і, ми вважаємо, таки свідчить про 

прощення, або, як зазначає Р. Іглстоун, “імпліковану можливість прощення” 

[276, 131]. 

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, поєднавши при цьому різні виміри. 

Адже, як вважав Ю. Лотман, символ ніколи не належить якому-небудь одному 

синхронному зрізу культури – він завжди проходить цим зрізом вертикально, 

переходячи із минулого в майбутнє [141, 192]. 

Речі-символи, що сприяють, а подекуди забезпечують діалог минулого і 

сучасного, ми розглянемо відповідно до запропонованої класифікації: 

 речі-символи як поштовх до діалогу (зазвичай інтерферують 

емоційний зв’язок між минулим і сучасним); 

 речі-сигніфікатори; 

 субститути, що розкривають символіку назв творів у площині 

діалогу. 

Типологічною спільністю романів на символічному і сюжетному рівнях 

вважаємо використання письменниками світлин, які, відповідно до нашої 

класифікації, належать до першої категорії.  

У художньому просторі українського й американського романів фото 

жінки з далекого минулого не лише стає поштовхом до пошуку історичного 

минулого героями, але й каталізує міжвимірний діалог. Натрапивши одного дня 

на стару фотографію чотирьох чоловіків і жінки у формі воїнів УПА, героїня 

О. Забужко, Дарина, стала неначе одержимою ідеєю дізнатися правду про 

минуле: “в мене немов уступила тоді чиясь чужа воля” [86, 62]. Героїня відчула 

магічний зв’язок, що встановився між нею і жінкою з минулого, яка 
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супроводжувала її відтоді, допомагаючи розрізняти світло і темінь, добро і зло. 

Дарина не тільки бачила ту жінку у своїх снах, а й відчувала її присутність у 

реальному світі: Геля в момент, “коли Дарину Гощинську хотіли купити”, 

прошепотіла їй, ким насправді був Вадим, чоловік її загиблої подружки. За 

допомоги Гелі вона впізнала у Вадимові зрадника Михайла, ту “силу, яка 

вбиває життя, видаючи себе за ту, що ним керує” [86, 627]. Використовуючи 

фото як поштовх до прагнення знайти правду про минуле, письменниця робить 

можливим діалог між Минулим (Гелею) і Сучасним, у якому ці два виміри 

ірраціонально-містично сходяться і накладаються. У романі це фото постає і 

фактом екзистенції тих, хто був на ньому, і символом забутої історії, яку 

незнані герої минулого в діалозі з Сучасним намагалися розкрити і передати 

наступним поколінням. Діалог минулого і сучасного, приводом до якого 

послужила світлина, подано в романі у двох різновидах:  як віртуальний діалог 

у межах категорій “пам’ять – безпам’ятство” і як контамінантний діалог, що 

реалізується через вкраплення снів, листів, накладання різних світів. Важливо 

те, що інтенція Минулого була реалізована Сучасним – зв’язок часів авторка 

зберігає. За сюжетом роману, історія Гелі лягла в полотно фільму Дарини і в 

їхні з Адріяном серця як частина історії їхньої країни, національної пам’яті, а 

отже, й ідентичності. 

Аналогічно й у Дж. Фоера: старе фото, на якому зображені дід американця 

та Августина із сім’єю, зворушує серце старого. “Коли я повернувся до діда, я 

побачив, що він знову вдивлявся в Августину. Між ним і фотографією був сум, 

і він як ніщо в світі злякав мене” [284, 65], – розповідає Алекс. Наплив спогадів 

і почуттів дід уміло придушує, але вони стають рушієм, що змушує його 

вирушити на пошуки Трачімброда. На нашу думку, саме дівчина на світлині 

уособлює Минуле, яке вступає в діалог з дідом, хоча він зрозуміє це, лише коли 

дістанеться місця свого народження, дитинства і юності, а ще зради і смерті, і 

втрати віри як такої. Цей діалог є запорукою того, що дід ще може 

переродитися і стати собою, тим Елі, яким він завжди хотів бути, – добрим. 

Використовуючи метод порівняльно-типологічного зіставлення, констатуємо, 
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що аналогічно, як і в О. Забужко, саме жінка на фотографії, що символізує 

Минуле, його Августину, стає тією фатальною силою, яка дає поштовх до 

самопізнання і самоочищення героям американського роману. А такий збіг 

сюжетних і тематичних схем вважаємо ще одною типологічною схожістю 

досліджуваних творів.  

У романі М. Левицької також наявні старі фото. Однак вони не впливають 

на розвиток сюжету чи композиційну структуру роману. Світлини в 

британському романі інтерферують стійкий, емоційний зв’язок старого батька з 

власним минулим. Складається враження, що вони оголюють нерв пам’яті 

Маєвського, переносячи героя на інші простори, де панує його Минуле: “він 

любить сидіти тут зі своїми яблуками і фотографіями і дивитися на зорані поля” 

[301, 154]. Таке абстрагування є свідченням того, що діалог між минулим і 

сучасним відбувається на імпліцитному рівні – у душі героя. Старі фото 

навіюють спогади про рідну землю і бажання-мрію колись повернутися назад.  

Аналогічні почуття передає в романі ще одна річ – карта. Стара, 

пошарпана, вона не викликає в Наді ніяких почуттів, коли батько показує їй 

маршрут, яким повертаються в Україну Валентина зі своїм чоловіком. Але його 

слова, коли він пальцем водить по карті і вкінці промовляє: “Україна. Дім” [301, 

282], і пауза, яка за ними слідує, свідчать про те, що ця карта має особливе 

значення і є сигніфікатором чогось надзвичайно важливого для її батька. Тому 

Надя, як і тато, вдивляється в карту і помічає ще один маршрут, наведений 

олівцем: “Папа, що це? – “Це наша подорож. Україна – Англія. Така ж подорож, 

але в іншому напрямку” [301, 282]. І знову його голос важчає і хрипне, емоції і 

пам’ять про пережите переповнюють героя: відбувається діалог минулого і 

сучасного. Герой показує одне місце, інше і розказує про табори, у яких вони 

перебували під час війни, щораз із загрозою смерті. На нашу думку, чорні цятки 

на карті, що позначають міста, можна інтерпретувати як “місця пам’яті” 

(П. Нора) Ніколая. Вони виступають символом пам’яті, адже відкривають 

особисту історію людини, трагічну історію сім’ї, не записану в підручниках чи 

інших історичних документах, але позначену на цій старенькій карті і в пам’яті 
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тих, хто вижив. “Драченсі: ось він вмостився на карті, безсоромний, чорна 

крапка з червоними лініями доріг, що ведуть від нього, так неначе він був 

таким, як будь-яке інше місце” [301, 283], – розмірковує Надя. Саме в карті, 

відповідно до теорії П. Рікера, його пам’ять кристалізувалася і знайшла свій 

сховок [189, 563]. Вона стала одночасно фактом і символом стражденної історії 

сім’ї Маєвських, задокументованої олівцем на ній: “У тому безкрайому океані 

сліз і крові, де були позначки меж...?” [301, 282]. Карта не була більше 

географічною чи політичною. Її інтенція і призначення змінились. Вона стала 

сигніфікатором минулого в його двоякому значенні: мнемонічному й 

історичному.  

Такими ж речами-сигніфікаторами виступають пам’ятник і перстень у 

романі Дж. Фоера. Доречно, на нашу думку, звернутися спочатку до етимології 

слова “пам’ятник” і його англійського відповідника “Statue/Monument”. Так, 

згідно з етимологічними словниками М. Фасмера та А. Семенова, слово 

“пам’ятник” є похідним від “пам’ять”, в основі якого – давньослов’янський 

корінь “мять”, “мн”, що у всіх мовах слов’янської групи має подібне значення: 

мислити, думати чи розуміти. Цей слов’янський корінь має також “родинні 

зв’язки” з латинським “mens” (розум, мислення) [226]. Statue походить від лат. 

Statua, що означає “образ, монументальна фігура”, але ієрархічно 

підпорядковується Monument від лат. Monumentum, що дослівно означає “щось, 

що нагадує”, і monere – “нагадувати, попереджати” [308]. Водночас, у 

monument і memory, як і в пам’ятник і пам’ять, є спільний праіндоєвропейський 

корінь men/mer – “to think, remember” – думати, пам’ятати [308], і саме дієслово 

remember містить той самий корінь, а отже, і те саме значення. Однак до лат. 

memorari (“зберігати пам’ять”) додається префікс “re”, який несе значення 

повторюваності дії. Є думки, що у слові пам’ятати “па” – це префікс, який 

також свідчить про повторюваність однієї і тієї ж дії – викликати у своїй 

свідомості (розумі) аналогічний образ [81]. Звідси випливають такі висновки: 

зрозуміло, що пам’ятник несе в собі не тільки етимологічно-дериваційне, але 

також і семантичне значення ПАМ’ЯТАТИ. Згідно з етимологією, бачимо, що 
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як в анлійській, так і в українській мовах пам’ятати – за змістом те саме, що й 

розуміти (те, про що пам’ятаєш).  

У романі “Все освітлено” Дж. Фоер рефлексує над тим, як з плином віків 

змінюється і початкова сутність, і сам вигляд пам’ятника в Трачімброді. 

Пам’ятник був поставлений на честь чоловіка Брод, іменем якої назвали місто, і 

мав символізувати силу і пильність. Потім до цих значень додались ще удача, 

дітородіння, любов і власне ритуал: щоб отримати бажане, люди мали потерти 

певну частину пам’ятника. Як наслідок, він руйнувався швидко і так само 

швидко відновлювали його знову. З часом ніхто із жителів міста вже не 

пам’ятав, як насправді виглядав і що саме символізував пам’ятник на початку: 

“Він був бог, що змінювався, знищений і відтворений своїми віруючими, 

знищений і відтворений їхніми віруваннями” [284, 140].  На нашу думку, цей 

змінноликий пам’ятник у творі є сигніфікатором розривів пам’яті і втрати 

основної її функції – зберігати автентичну, усвідомлену/переосмислену 

інформацію. Іншими словами (тут скористаємось термінологією П. Рікера), він 

перестав бути “верифікованою пам’яттю” [189, 131], експлікуючи конотацію 

відмінну від загальноприйнятої. 

З’ясування символіки пам’ятника пов’язане зі ще однією проблемою, яку 

свого часу розглядали Е. Еріксон, Е. Гідденс, Ч. Тейлор, – потребою людини в 

образах-постатях, які скеровують. Образи-взірці, як стверджував Е. Еріксон, 

були важливим фактором, що впливав на ідентичність, бо служили патернами 

поведінки і ціннісної системи [78]. Проте наслідування штучно створених 

кумирів, ідеологій – це маніпуляції як пам’яттю, так і ідентичністю, 

результатом яких є їх втрата і маргіналізація особистості. Пам’ятати і думати – 

шлях самоідентифікації, який пропонує американський письменник. 

Інша річ-сигніфікатор у романі – це перстень. Він символізує 

нерозривність пам’яті і поколінь, їхню цілісність і вічність. Так, Августина на 

прощання з героями виносить з дому коробочку, яка підписана “Про всяк 

випадок”, і дарує Джонатанові перстень. Це був вінчальний перстень її подруги 

Рівки, який та колись заховала у глечику і віддала його Августині зі словами 
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“про всяк випадок”. Герої роздумують над цими словами, вважаючи, що 

перстень може бути і доказом існування колись його власниці, і своєрідним 

нагадуванням про неї чи просто був збережений на випадок, якщо хтось, як 

вони, прийде в пошуках. Але всі ці гіпотези заперечує Августина: “Перстень не 

існує задля вас. Ви існуєте для персня. Перстень не на випадок вас. Ви на 

випадок персня” [284, 192]. На нашу думку, саме ці слова Лісти містять 

імпліковане значення цього символу. Так, перстень, виготовлений з 

дорогоцінного металу, символізує божественну вічність, безкінечність і 

неперервність в існуванні, тоді як людина скінченна. Їй виділений певний 

проміжок у часовому просторі земного життя, в історії, проміжок, у якому її 

головна місія – це продовжуваність! Продовжуваність самого існування, 

продовжуваність і неперервність життя. Цю думку неначе підтверджує тост, 

який виголошує батько на весіллі своєї дочки в історії про старий Трачімброд: 

“Підніміть свої порожні келихи зі мною. За мою дочку і нового сина, за дітей, 

яких вони народять, і дітей їхніх дітей, за життя” [284, 254]. Проте, перстень 

таки наділений певною символікою пам’яті, він також розповідає історію. У 

діалозі минулого і сучасного протагоністам роману була розкрита правда, 

минуле. Августина передала їм знання як силу, а вони повинні його прийняти і 

зберегти, щоб пізніше передати наступним поколінням. У такий спосіб 

зберігатиметься зв’язок поколінь через спільну пам’ять, історію, ідентичність, 

передану так, як і перстень. Отже, наше життя – це ланка в ланцюжку 

генерацій, що зберігає ідентичність. Ми існуємо на випадок того, щоб було ким 

передати “перстень-пам’ять”, тобто, зберегти неперервність ідентичності. 

Останній аспект, який ми хочемо розглянути з позицій діалогу минулого і 

сучасного, – це символіка заголовків творів, яку розкривають образи музею, 

світла, трактора. 

У романі О. Забужко образ музею розкривається через слово “секрет”, яке 

сприймається читачем двояко: з одного боку, “секрет” розуміється як таємниця, 

інформація, яка відома обмеженій кількості людей, з іншого боку – у тому 

трактуванні, у якому його подає письменниця – як гру, у якій діти ховали в 
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землі невеликі колажі з різних предметів, накритих скельцями і присипаних 

землею в місці, відомому лише двом. За поєднання цих двох значень в одному 

слові секрет у романі перетворюється на символ забутої і прихованої історії, 

покинутих у землі культурних артефактів, втраченої національної пам’яті. У 

такий спосіб О. Забужко розкриває символіку назви свого роману. Для 

письменниці встановити зв’язок із своїм минулим, тобто вступити з ним у 

діалог – це віднайти і зрозуміти себе як частину своєї національної спільноти, 

усвідомити свою індивідуальність на тлі всезагальності. А це стає можливим 

лише через розкриття давно покинутих секретів, музеєм для яких є сама земля: 

“вони всі і далі лежать там, у землі. Всі наші запечатані дружби, сльози, 

клятви… Наші маленькі життя, накриті скельцями… Такий величезний музей 

покинутих секретів” [86, 536]. О. Забужко висловлює думку про те, що ми всі 

живемо в такому музеї, навколо нас безліч артефактів, забутих історій, 

втрачених спогадів, які чекають на те, щоб розповісти свою історію комусь, хто 

запише, збереже її, хто не забуде. Адже секрет живе до того часу, поки про 

нього пам’ятають: “було ясно, що наш “секрет” умер. Умер, тому що вона про 

нього забула” [86, 536]. Таким чином, назва роману є промовистою і розкриває 

зміст твору, у якому письменниця намагалася показати, що чим більше в 

українському суспільстві залишається “музеїв покинутих секретів”, тим ближче 

воно до повної нівеляції та асиміляції своє самоцінності, а отже – втрати 

ідентичності. З іншого боку, розкриття секретів минулого і збереження пам’яті 

про нього, що забезпечуватиме неперервний зв’язок часів, допоможе зберегти 

автентичність ідентичності, стане запорукою успішної самоідентифікації 

української нації.   

Назва роману Дж. Фоера “Все освітлено” також символічна. Подібно, як у 

романі О. Забужко, фабула побудована на розгадуванні секретів минулого, 

віднайденні втраченої пам’яті та прагненні самоідентифікації. Концептуальною, 

вважаємо, є дихотомія “темрява-світло” у назві роману. Так, містечко 

Трачімброд, на нашу думку, символізує втрачену пам’ять, тобто, темноту і 

порожнечу. Місто було повністю зруйновано в часи Другої світової війни. На 



85 

 

його місці не залишилося нічого: воно вмерло разом із його жителями і тими, 

хто назавжди забув про нього. “це все, що ви б побачили. Воно завжди таке, 

завжди темне” [284, 184], – говорить Ліста. Забута історія, втрачена пам’ять для 

Фоера – це чорнота, темінь. Жодна людина не може жити в темряві, їй потрібне 

світло. Тому для майбутнього повноцінного життя треба освітлити темряву 

незнання і забуття світлом правди про своє історичне та особистісне минуле, 

світлом пам’яті, як це зробили герої роману. Тільки тоді “все буде освітлено”, 

тільки тоді людина зможе здобути свою цілісність та ідентичність. Зазначимо, 

що в романі “Все освітлено” Дж. Фоера діалог є органічною формою вираження 

основних ідей роману, авторських рефлексій, ключових концепцій твору. Роман 

побудований на діалозі, який відбувається через листування між головними 

героями Джонатаном і Алексом, що репрезентують третє покоління 

(сучасність). Кожен з героїв є водночас і оповідачем своєї історії: Джонатан 

пише роман про історію Трачімброда, створює його генеалогію і свій родовід; 

Алекс – про їхню спільну подорож у минуле, у Трачімброд, і те, як ця подорож 

змінила всіх. Ці дві історії взаємодіють, формуючи власний позасюжетний 

діалог і розкриваючи й доповнюючи одна одну, створюють поле для діалогу 

міжвимірного. Композиція ускладнюється ще й тим, що листи – це не просто 

обмін частинами романів Алекса і Джонатана, але й спілкування, що має у 

своїй основі пережиту і прожиту всіма учасниками подорожі історію зради, 

смерті, любові. Листи Алекса до Джонатана порушують хронологічну 

лінійність твору, адже розмова будується на фактах уже відомих героям, але ще 

не відомих самому читачеві. Тому через численні ретроспекції і проспекції 

читач завжди відчуває себе вирваним з одного хронотопічного контексту і 

стихійно перенесеним в інший. І тільки завершене полотно всього роману дає 

його повноцінне розуміння. У цьому, ми вважаємо, і сильна сторона роману, й 

основний задум автора – історія також пізнається і вивчається з різних кутів 

зору і тільки поліфонічність думок, часових і географічних просторів дає 

справедливе уявлення і розуміння, спонукає мислити і пізнавати себе в 

контексті власної історичної і національної пам’яті.  
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Заголовок роману М. Левицької “Коротка історія тракторів по-українськи” 

є не менш символічним. На нашу думку, ключовий концепт назви – “історія” – 

передає позицію автора, суголосну з думкою П. Рікера, який вважав, що історія 

не існувала б, якщо б не була записаною [189]. Письменниця актуалізує цю 

ідею в магістральному сюжетному ході: старий Маєвський пише історію 

тракторів. На тлі іронічно-комедійної сюжетної лінії одруження й розлучення 

Ніколая, боротьби дочок з його молодою дружиною, а також пошуків Надею 

правди про минуле родини, історія тракторів розкриває сумні сторінки історії 

всієї України, яку авторка вважає невід’ємною частиною історії світової. Крім 

того, історія тракторів – це й власна історія Маєвського: нездійснена мрія 

талановитого інженера, яку жорстоко знищила війна. Ніколай розуміє, що ця 

книга, написана українською мовою, буде нікому не потрібною у 

Великобританії, але це частинка його ідентичності, яку він у такий спосіб 

намагається зберегти. Він пише ІСТОРІЮ мовою його батьківщини, втраченої 

через звірства війни. І вона є його діалогом з минулим. Це діалог його 

української ідентичності в різних світових і часових просторах. І в цьому 

діалозі ключову роль відіграє символ “трактор”, що передає його, Ніколая 

Маєвського, зв’язок із рідною землею і своєю ідентичністю. Коли зчаста в 

розмові батько замовкав, абстрагувався, Надя бачила: “Мій папа виглядав так, 

неначе він за сотні миль звідси, десь там на своєму тракторі ” [301, 100]. Ми 

вважаємо, що назва роману відлунює не лише основні ідеї самого роману, 

авторські рефлексії про важливість збереження історичної і національної 

пам’яті для самоідентифікації людини, але також виступає ідентифікаційним 

маркером українства у Великобританії, адже із самої назви зрозуміло, що цей 

роман про українську ідентичність. 

Незважаючи на різну символіку назв романів, до якої звертаються 

письменники, щоб інтенсифікувати діалог минулого і сучасного, їхні смисли 

вражають типологічною схожістю.  
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Крім того, речі-символи, які сприяли або й забезпечували діалог минулого 

і сучасного, виявляють типологічний збіг на рівні інтенцій, який проявляє себе 

в трьох функціональних смислах. Вони: 

 підтверджують екзистенцію (факт існування, але невідомість 

історії, що криється за ним і яку потрібно розгадати); 

 зберігають і передають пам’ять (ідея – забезпечення зв’язку між 

минулим і теперішнім); 

 розповідають історію (розповідь – отримання ідентичності 

особистої, національної). 

Отже, діалог минулого і сучасного виступає типологічно спільною формою 

художнього втілення проблеми самоідентифікації в досліджуваній прозі. 

Вважаємо, що такий діалог послужив вдалим художнім засобом для 

актуалізації проблематики минулого, що нерозривно пов’язана із процесами 

самоідентифікації героїв. Означений діалог виявляє себе через спогади, речі-

символи, сни, листи в романах, а його результатом є визнання вини, прощення і 

примирення героїв з минулим. 

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 і читача.  

 

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” 

Маніпуляції пам’яттю, історичною і національною свідомістю, знецінення 

людського життя і людини як такої, страх і страждання, з якими жилося десятки 

років і які позначилися на ментальному та емоційному рівнях людської психіки, 

а також крах ідеологій, переоцінка духовних і моральних цінностей, 

вироблених віками, і заміна їх на щойно спродуковані маскультурою – усе це 
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результат історичних катаклізмів ХХ століття. На жаль, саме такі суспільно-

історичні реалії сформували нові умови існування української нації у 

глобальному суспільстві. Перехід із середини ХХ до початку ХХІ століття 

можна означити як період “пристосування”, у якому “домінувала мовчазна 

більшість”, розчинена в масі “задля самозбереження” [85, 15]. Ці реалії життя 

вимагали змін, а часом і деформацій, у поведінці, світогляді, а отже, й 

ідентичності цілого ряду поколінь українців. Як зазначає І. Дзюба, “влада 

стереотипів та імперських і радянських міфів звужується дуже поволі” [66, 

142], навіть в умовах здобутої державності. Це є свідченням кризи ідентичності, 

результатом якої стали процеси модифікації ментальності, які набувають свого 

оприявлення сьогодні і є іншою стороною проблеми української 

самоідентифікаціїі.   

Зазначимо, що у фокусі проблеми модифікації ідентичності людини в 

глобальному світі, на наш погляд, знаковою є теорія Ч. Тейлора про фактори, 

що призводять до кризи ідентичності. Такі фактори вчений визначає як “три 

хвороби” людства, це: індивідуалізм (пов’язаний із втратою смислу та 

нівелюванням моральних цінностей), експансія інструментального мислення 

(снобське жадання комфорту й добробуту як вищої мети життя) та система 

сучасного суспільства, яка суворо обмежує наш вибір, змушуючи надавати 

перевагу інструментальному мисленню [213]. За Ч. Тейлором, ці три хвороби 

виявляються в суспільстві при втраті традицій, віри, переорієнтації на чужі 

системи цінностей [213].  

Прикметно, що в досліджуваних романах у той чи інший спосіб 

відлунюють основні аспекти цієї теорії. Так, протагоніст роману О. Забужко 

“Музей покинутих секретів” Адріян належить до сучасного прагматичного 

“ринкового” покоління, де все і всі купуються і продаються, а девізом дня 

служить фраза: “краще мати руки брудні, ніж порожні” [86, 450]. Це покоління 

репрезентує людей, що керуються лише інструментальним мисленням, а 

ідентичність змінюють посезонно, як модні бренди. “Ти вже купив 

“мерседес”?”, “Ти вже відпочив на Канарах?”, “Ти вже одягаєшся у Gucci?” 
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[86, 256] – питання, що тривожать людей сьогодні і визначають їхні сакральні 

цілі-цінності. Як вдало помічає кохана Адріяна, тележурналістка Дарина 

Гощинська, такі люди – це лише тіні живих: “і ми бігли далі, засапано хекаючи, 

притискаючи до грудей наші бренди, наші квартири, наші мобілки й автомобілі, 

– і далі мали себе за живих, бо ніхто не сказав нам, що ми вже вмерли” 

[86, 341]. Однак Дарина – іншого ґатунку. Героїня одна з небагатьох, хто 

відмовляється приймати “переваги” синхронної ідентичності, а шукає себе. Її 

щире кохання до Адріяна, здатність жити за справжніми і живими цінностями 

пробуджують й Адріяна до життя, змушуючи ставити запитання і шукати 

відповіді на них: “ХТО ТИ? Це вихоплюється з уст само собою, як видих” 

[86, 400]. Разом зі своїми героями письменниця рефлексує над сучасним 

суспільством, у якому споживацькі цінності перетворюються на пріоритети, а 

люди втрачають себе і “мужність жити своє власне життя” [86, 378].  

Адріян усвідомлює, яким насправді вразливим він виявився до 

безкомпромісних умов сучасної доби. На початку 90-х він залишає аспірантуру 

і з талановитого та перспективного фізика перетворюється на антиквара. Вибір, 

продиктований новими реаліями життя, був нелегким, бо змушував 

відмовитися від себе – така собі “ситуація без вибору”, про яку, власне, говорять 

Ч. Тейлор і З. Бауман. “Ніхто, крім мене, не знає, що я щось у собі похоронив – 

уже назавжди, уже все, з кінцями. Що я живу з трупом себе самого” [86, 374], – 

розповідає герой. З іншого боку, він намагається зберегти якусь частинку свого 

Я, пов’язуючи свою діяльність зі старовинними речами, які завжди притягували 

його своєю таємничістю. Для нього вони були неначе живі: вони дихали і 

приносили справжню, а не дистильовану радість: “Моя крамничка – це 

насправді мій спосіб той світ хоч трохи затримати, всупереч лавині. Мій спосіб 

бути вірним” [86, 402]. Парадигма мислення письменниці проектує ще один 

спосіб бути вірним собі. Він полягає в тому, щоб дізнатися правду про минуле 

своєї родини і країни, адже без неї герой не зможе закласти основи для власної 

самоідентифікації і залишається вразливим до загроз сучасного світу. 

Така постановка проблеми зумовлює ще один важливий аспект роману – 
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вкарбовування в генетичну пам’ять наслідків минулого, що, на нашу думку, є 

основною причиною модифікації (мутації) ментальності. Для його розкриття 

О. Забужко звертається до болючої події в історії України – Голодомору. Це 

був добре реалізований політичний хід, що мав на меті знищення будь-якого 

спротиву нації вимогами нової влади до колективізації, повного знищення 

почуття гідності і моральних цінностей у людей, зміни їхніх пріоритетів. Але 

чого ніхто не очікував, як вважає українська письменниця, то це такої 

стовідсоткової дієвості того акту, що матиме результатом зміну свідомості й 

ціннісної системи кількох поколінь: “Тридцять третій, сорок сьомий – усе це 

десь у нас засіло, записалось у клітинній пам’яті, і діти й онуки, ошалілі від 

наглого багатства дев’яностих, тепер так само, як черв’яки, нарощують кільця – 

надолужують за все не з’їдене в попередніх поколіннях” [86, 597].  

Удаючись до символічного образу “черв’яка”, що постійно “нарощує свої 

кільця”, письменниця говорить про своєрідний збій генетичної програми, яка 

обирає “найживучіших” і створює новий тип людей “з кільцями”, які керуються 

лише одним інстинктом – наживи і збагачення: “Ось вони хто, ці серйозні люди 

– всі ті, що після розвалу СРСР ринулись обіруч гребти, спершу готівкою в 

труси, а відтак трансфером на офшори, небачені доти капітали, – ось вони хто: 

нащадки погрому  <…> вони мутація: знаряддя помсти” [86, 598-599]. 

О. Забужко констатує втрату, що сьогодні люди втратили розуміння 

глибинного змісту понять “сила” і “живучість” і відбулася підміна цих понять. 

Її героїня Дарина з розпачем звертається до попереднього покоління, що 

піддалося страху не вижити і не зберегло своїх героїв – справжню силу: “На 

чорта він здався, увесь ваш досвід виживання, ваша ціложиттєва боротьба по 

чергах за кусень м’яса <…> ви <…> покірно закопали за нього своїх мертвих 

без всякої гідності <…> і навіть не навчили нас ними пишатися – ви мовчки 

погодились визнати те, чого від вас, власне, й вимагалося, – що вони програли, 

тому що загинули, а виграли ті, хто лишився живий, з квартирами, дачами й 

Сочами, – по-нашому, успішний” [86, 342-343]. 

О. Забужко намагається показати зв’язок часів і причини, чому все так, а 
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не інакше, і що саме визначає поведінку людини і спричиняє модифікації 

ментальності. На прикладі своїх героїв письменниця доводить, що людина 

може досягнути завершеної самоідентифікації і бути не “модифікованим 

продуктом” минулого чи сучасного, а справжнім господарем свого життя і долі. 

І тоді “все стає на свої місця, і я також на своєму місці: тут, де мені й належить 

бути” [86, 343], – приходить до свого усвідомлення Адріян. 

Як і О. Забужко, М. Левицька також обсервує проблему кризи ідентичності 

та модифікації ментальності в досліджуваному нами романі. Британська 

письменниця розповідає історію емігрантів з України, яким удалося під час 

Другої світової війни знайти притулок на теренах далекої Великобританії. 

Здавалося, вони зуміли легко пристосуватися до умов життя в новій країні. 

Однак національне коріння давало про себе знати, як і пережиті незгоди на 

батьківщині, що відклали свій відбиток у душах батька Миколи і матері 

Людмили та їхніх дітях – Вєрі й Наді: “Ми розмовляли іншою мовою, як наші 

сусіди, і їли іншу їжу, і працювали важко, і трималися в стороні, і завжди 

поводилися чемно, так, щоб таємні служби не прийшли по нас уночі” [301, 43]. 

У своєму романі М. Левицька також апелює до трагічної історичної події – 

Голодомору, який пережила сім’я Маєвських, і обсервує те, як він позначився 

на ментальності українців: “Моя мама знала ідеологію, а ще вона знала голод 

<…> Вона знала – і це знання не покидало її протягом п’ятдесяти років життя в 

Англії, а потім просочилося від неї у серця її дітей – вона знала напевно, що за 

наповненими полицями і багатими прилавками “Теско” та універмагів голод з 

кістлявими руками і запалими очима все ще чатує, вичікуючи момент, коли 

зможе схопити тебе, коли ти втратиш пильність” [301, 17]. Перебуваючи у 

постійному страху за своє життя і життя своєї родини, люди вважали, що 

єдиний спосіб перехитрувати голод – це заощаджувати й накопичувати. Однак з 

часом таке “перестрахування” ввійшло у повсякденність українців, визначаючи 

їх спосіб життя і мислення не тільки на батьківщині, але й в еміграції. Уся нація 

генетично модифікується, ставлячи в пріоритет заощадження і накопичення, 

тільки хтось більшою мірою (як показує це О. Забужко), а хтось – меншою (на 
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прикладі героїв М. Левицької).  

Яскравим прикладом генетичної модифікації ментальності є образ героїні 

Валентини – 36-річної українки, що приїхала у Великобританію з метою 

одружитися з 84-річним Ніколаєм Маєвським. Керуючись цілком 

прагматичними цілями, Валентина хотіла здобути краще життя собі й синові, 

адже в Україні вона не могла повністю реалізувати свої споживацькі запити. 

Ніколай ж усе своє життя був чудернацьким чоловіком для всіх навколишніх і 

навіть для своєї сім’ї. Ніхто ніколи не міг зрозуміти його вчинків: “Усе моє 

життя і мамине нам доводилося жити з твоїми божевільними ідеями, твоїми 

драмами. Чи ти пам’ятаєш, як засмутилась мама, коли ти запросив усіх тих 

українців жити з нами? <...> Чи ти пам’ятаєш, як залишив дім і намагався сісти 

на поїзд до Росії?” [301, 155]. А все пояснювалось “синдромом емігранта”, тим, 

що він був відірваний від своєї землі, що його прості мрії так і не реалізувались 

ані вдома, ані на чужині і він просто сумував за всім українським, за 

можливістю бути собою. Можливо, саме тому приїзд українки, з тої далекої, 

але завжди рідної і незабутої землі, оживив його. Після смерті дружини ще 

один пазлик, що складав його картину українського світу, був утрачений, а тут 

доля сама дає йому Валентину, його Україну. Проте Валентина різко 

контрастує із лагідним, покірливим, домашнім образом його покійної дружини. 

Вона є однією з тих багатьох із сучасного покоління “модифікованих” 

інструментальним мисленням та історичними подіями і не має ані найменшого 

здогаду про це. Валентина також, як колись і її попередники, відчуває голод, 

але це голод на матеріальні речі, що з часом перетворюється на манію: 

“Валентина вимагає нової машини <…> Але це повинен бути “мерседес” або 

щонайменше “ягуар” [301, 78]. Або ж інша вимога жінки: “У колишньому 

Радянському Союзі всі плити білі. Хренові плити <…> Для цивілізованої 

людини плитка повинна бути газовою, повинна бути коричневою”. “Валентина 

побачила в рекламці пилотяг для цивілізованої людини. Голубий. У формі 

циліндра” [301, 79]. І так тривало, допоки всі збереження Миколи не були 

витрачені, але й тоді він її виправдовував, бо, напевно, єдиний розумів, звідки 
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це все: “Очевидно, що ця Валентина, вона із зовсім іншого покоління. Вона 

нічого не знає про історію, а ще менше – про нещодавнє минуле. Вона – дочка 

ери Брежнєва. А в часи Брежнєва кожен керувався ідеєю накопичити все, що 

тільки можна, і жити, як на Заході <…> Тому вона завжди хоче купити щось 

нове. Це не її провина; це післявоєнна ментальність” [301, 155].  

Як і в О. Забужко, герої М. Левицької також проходять шлях 

самоідентифікації, дещо інший – емігрантський, але такий же складний. 

Письменниця заглиблюється у внутрішній світ Ніколая, який усе своє життя на 

нерідній землі відчуває нестерпну ностальгію за всім українським і потребу 

бути собою. Його шлях самоідентифікації – це шлях від бродяги до паломника 

(згідно із З. Бауманом), який так ніколи і не наблизиться до святої землі, але 

завжди матиме її у своєму серці. Шлях Валентини – це шлях туриста в пошуках 

кращого життя, комфорту, матеріальних статків. Вона не відчуває потреби в 

самоідентифікації, бо не усвідомлює модифікаційних змін своєї ментальності та 

їх наслідків. Синхронна ідентичність – це те, що задовольняє Валентину, як і 

багатьох інших її сучасників. На нашу думку, Валентина – це збірний образ, 

яскравий тип ринкової людини з обмеженим світоглядом і духовним 

зубожінням. Незнання історії, свого особистого й національного минулого, 

невміння аналізувати життєві ситуації та відсутність справжніх цінностей 

призводять до однорідності та однотипності особистості, модифікацій її 

цінностей та ідеалів, утрати людиною врешті-решт самої себе і своєї 

самоцінності. Валентина втрачає індивідуальність і перетворюється на типаж.  

Спільним між українським та британським романами є й те, що 

М. Левицька також звертається до негативної конотації понять “сила” і 

“живучість”. Згадуючи минуле, старий Маєвський розкриває Наді дуже 

прозаїчну й гірку правду життя: “Що відбувалось у війну? Люди гинули – ось, 

що відбувалось. Ті, хто був найсміливіший, гинули першими. Ті, хто вірив у 

щось, вмирали за свою ідею. Ті, хто вижив…” [301, 282]. Не було ніякої 

героїко-романтичної історії, на яку Надія сподівалася: “Вони вижили, це все” 

[301, 284] і, як сумно зазначив батько, “вижити – це перемогти” [301, 284]. На 
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жаль, як інтерпретує письменниця, саме такий ментальний код перейняли інші 

покоління. Тому й Валентина бореться за своє “виживання” різними способами, 

які, як вона вірить, принесуть їй “перемогу”. Як О. Забужко, так і М. Левицька у 

своїх романах показують, що й смисли деяких понять також зазнають 

модифікації. Значення поняття “сила” тепер не пов’язується із силою духу 

особистості, справедливістю, чесністю. У глобальних умовах тільки 

“живучість” забезпечує силу, причому тільки силу влади. Однак, на жаль, вона 

не забезпечує ідентичності, перетворюючи людей на модифіковані продукти 

сучасності – маргіналів.     

Дж. Фоер також зображає тих, хто вижив у роки Другої світової. Але його 

герой не вважає себе переможцем. Дід висловлює думку, яка, як ми вважаємо, є 

інтерферованим голосом автора, що на війні немає переможених і переможців, 

війна – це суцільна втрата для всього людства, і вижити – ще не означає 

перемогти: “нікому не до вподоби війна, ані тим, що вижили, ані тим, що 

перемогли” [301, 248]. Як і українська та британська авторки, американський 

письменник, заглиблюючись у внутрішній світ, психологію вчинків своїх 

героїв, показує, що психологічна травма, яку отримали люди в часи війни, може 

назавжди залишитися незціленою. На нашу думку, вона, безумовно, впливає на 

свідоме і підсвідоме свого носія, змінюючи його назавжди, а ще, ймовірно, 

змінюючи тих, кому він передає свій аксіологічний і ментальний коди. Це 

добре простежуємо в романі Дж. Фоера, адже його герої – це члени однієї сім’ї. 

Але внук є носієм синхронної, неусвідомленої ідентичності, що базується на 

мінливих цінностях сучасного світу і є результатом середовища, яке вже від 

самого початку було модифікованим. А дід є носієм чужої, штучно створеної 

ним же ідентичності і, водночас, відповідальним за те середовище (а отже, й 

ідентичність), яке він створив для своїх дітей та онуків.  

Дід, з яким Дж. Фоер знайомить своїх читачів на початку роману – це літня 

людина, із нелегким характером, прикра і завжди не задоволена чимось. 

Хочемо зазначити, що взагалі атмосфера в цій сім’ї відзначається неабиякою 

нервовою напругою: сварливість властива й мамі Алекса, і батькові. Кожен 
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член сім’ї існує немов сам по собі, зі своїми, не відомими іншим, мріями, 

снами, настроями. Навіть коли одного разу Алекс помічає, що дід плаче, сидячи 

перед екраном телевізора, він ні про що не питає його, бо знає, що “здоровим 

глуздом було не згадувати про це” [284, 5]. Здається, їхня сім’я – це всього-на-

всього об’єднання людей, які носять одне прізвище і співіснують в одному 

домі, а більше нічого не поєднує їх. Як імплікує Дж. Фоер, модифікацією 

ментальності діда стала відсутність любові, неспроможність на це почуття, що 

вплинуло на всіх членів його родини, визначивши і їхню сутність. Подорож до 

Трачімброда стала рятівною для нашого героя. Як виявилося, дід Алекса 

народився саме тут, а не в Одесі, як він говорив усім. Рідна земля, спогади 

повертають його в минуле. Дід проходить шлях самоідентифікації у своїй 

сповіді внукові, розкриваючи страшну таємницю, його гріх і біль – зраду друга, 

що ніколи не відпускала його: “Вони (привиди. – В. Н.) знаходяться на 

внутрішній стороні моїх повік” [284, 246]. 

Образ діда в романі концептуалізує деґрадацію людської особистості, 

життєдайні цінності якої зазнали модифікації через психологічну травму, 

нанесену власним прагненням вижити, за яке він заплатив дуже високу ціну – 

життя свого найближчого друга. З нашого погляду, модифікація його 

ідентичності проявилася у втраті здатності відчувати, любити, вірити, а її 

наслідком було те, що він позбавив цього і свого сина, і його дітей: “Я так 

сильно хотів для нього доброго життя, без смерті і без вибору, і без ганьби. Але 

я не був добрим батьком <…> я був найгіршим батьком. Я прагнув 

відсторонити його від всього злого, а натомість сам чинив зло за злом” [284, 

247]. Проходячи важким шляхом самопізнання та самоідентифікації через 

повернення у своє минуле, герой усвідомив, якої шкоди він заподіяв не лише 

собі, але й своїм рідним, забравши в них право на пам’ять і любов, 

модифікувавши саму сутність людини, яка потребує цих цінностей. 

У нашій інтерпретації, “освітлення”, якого зазнає дід, полягало не тільки в 

розкритті страшної таємниці внукові, але й у тому, що воно дало можливість 

примирення з власним минулим і своєю совістю. Примирення зі своїм минулим 
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повертає дідові його базову (діахронну) ідентичність і можливість знову 

відчути щастя. Динаміка розвитку образу діда спричиняє трансформації іншого 

образу роману. Уперше за довгі роки Алекс відчув, що він любить діда, що він 

пишається тим, що він його внук, а ще – що й дід пишається ним: “він поставив 

руку мені на плаче. Було дуже хвилююче відчути його дотик, а ще запам’ятати, 

що і руки можуть передати любов” [284, 182].  

Важливо зазначити, що саме Алекса Дж. Фоер вибирає “на роль” героя-

зміни (“change agent” [293; 296; 309]). Таку ж роль виконують у романах 

Дарина Гощинська і Надя Маєвська.  Однак, на відміну від Алекса, ці героїні 

є прототипами своїх письменниць, вони наскрізь позитивні, вони знають, 

чого вони прагнуть, і досягають цього – отримують свою національну й 

особистісну ідентичність, допомагаючи й іншим у цьому. Герой Дж. Фоера за 

своїм типажем на початку роману нагадує більше Валентину з роману 

М. Левицької, будучи людиною синхронної, ринкової ідентичності, що 

орієнтується на споживацькі цінності Західного світу. Він розповідає 

Джонатанові про себе різноманітні історії про те, як багато грошей він має, і 

як його люблять жінки, і як він весело проводить час у кращих барах Одеси, 

тому що, як пояснює герой, “я, напевно, страшенний крутяк” [284, 54]. 

Очевидно, що це лише маска, “політика його ідентичності” (І. Гофман), 

яка допомагає створити бажаний образ свого “Я” і переконати інших у його 

автентичності. Він прагне стати ближчим до Джонатана, приміряючи 

стереотипний образ людини Заходу, думаючи, що й американець такий. Криза 

світогляду Алекса, на нашу думку, спричинена “хворобою” індивідуалізму 

(Ч. Тейлор), коли індивід замикається в собі й зосереджується на речах, що 

позбавлені будь-якого смислу. Однак переродження діда відкриває й для 

Алекса розуміння того, якої мутації зазнала його власна ідентичність: “Усе є 

так, як є, тому що все було, як було. І я відчуваю себе в пастці, бо, що б я не 

зробив, те, що буде, уже визначене” [284, 145]. Його роль героя-зміни в 

романі полягає в тому, що він усвідомлює можливість зміни, запрограмованої 

долею та помилковими виборами інших течій життя. Алекс розуміє, що 
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повинен змінити середовище, яке продукує модифікації, для свого 

молодшого брата, щоб він виріс іншим: “Я не хочу, щоб він і далі відчував 

жорстокість, але ще більше я не хочу, щоб він одного дня був жорстоким з 

іншими” [284, 145]. Тому він вирішує викреслити зі свого життя п’яницю й 

деспота батька, бо модифікації, яких зазнала його ідентичність, переросли в 

мутацію, якої вже не змінити. У нашому розумінні, батько Алекса – це 

минуле, його можна аналізувати, вивчати, приймати чи ні, але його 

неможливо виправити. Проте герой може змінити майбутнє для свого брата і 

для себе. Алекс здобуває свою базову особистісну й національну 

ідентичність, і про це свідчить його бажання примирення з представником 

юдейського народу. Герой приймає спадок діда і всього свого народу і, що 

важливо, відчуває себе відповідальним як за минуле, так і за майбутнє, бо 

помилки роблять усі, але не всі знаходять сили для примирення і прощення. 

На нашу думку, як дід, так і Алекс проходять шлях самоідентифікації: з 

різними стартами (перший – як бродяга, інший – як турист), але з одним 

фінішем – досягнутою ідентичністю. Алекс також виконує покладену на 

нього автором роль героя-зміни: адже не лише змінює своє життя й малого 

Ігоря, наповнюючи його смислом справжніх цінностей через здобуту 

ідентичність, але й впливає на самоідентифікацію представника іншої нації, 

виходячи на рівень міжнаціонального примирення. 

Отже, у результаті порівняльного аналізу українського, британського й 

американського романів можемо висновувати про типологічні збіги на 

ідейно-тематичному, сюжетному та образному рівнях, що виявляються у 

зверненні трьох авторів до проблеми кризи ідентичності й модифікацій 

ментальності та подібності художнього висвітлення індивідуально 

авторських парадигм мислення і концептуального сприйняття актуалізованих 

проблем. 

Типологічна спорідненість простежується і в підході до категоризації 

феномена ідентичності: ідентичність письменники подають як діахронну, 

тобто таку, яка дозволяє людині “бути собою”, піднімаючись до рівня 
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надособистості, за умови, коли є усвідомлені й прийняті особисте, 

національне минуле, моральні цінності (герої О. Забужко Адріян та Дарина, 

Ніколай Маєвський М. Левицької, Алекс Дж. Фоера), та як синхронну, яка 

змінюється відповідно до соціальних ситуацій, змушуючи людину 

підлаштовувати себе і свою сутність до нових умов, коли все визначається 

лише критерієм “інструментального мислення” (Валентина М. Левицької і 

частково Адріян О. Забужко та Алекс Дж. Фоера).  

І врешті-решт можемо говорити про типологічний збіг на рівні інтенцій 

письменників: показати загрозу модифікації ментальності та її причини. 

Основними інтенціями досліджуваних романів можна визначити такі: 

небезпека утрати себе через відмову від свого минулого, що виражається в 

модифікації ментальності в результаті вкарбовування в генетичну пам’ять 

наслідків і психологічних травм минулого; а також поширення 

інструментального мислення та індивідуалізму як характерних ознак 

сучасного суспільства і людини. 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 

Порівняльно-типологічний аналіз досліджуваних романів дає підстави 

вважати, що проблему української самоідентифікації як українські, так і 

англомовні письменники нерозривно пов’язують з проблемою минулого, яка, як 

вони вважають, залишається ще й досі не вирішеною в українському 

суспільстві.  

У результаті зіставного вивчення романів можна простежити спільну візію 

авторами процесу самоідентифікацї як спробу виходу зі стану історичної 

амнезії української нації: 1) проходження героями шляху від безпам’ятства до 

становлення справедливої пам’яті; 2) у діалозі минулого і сучасного; 3) через 

аналіз причин і наслідків модифікації ментальності. 

Установлено, що проблема минулого виявляє себе на тематичному, 

сюжетному, структурному і символічно-образному рівнях творів. Так, на 

тематичному рівні вона актуалізується через тему збереження історичної й 
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національної пам’яті як запоруки самоідентифікації героїв. Типологічною 

спільністю в цьому контексті вважаємо застосування письменниками 

аналогічних художніх прийомів у відтворенні зазначеної теми. Ідеться про 

бінарну опозицію “пам’ять – безпам’ятство”, що ґрунтується на принципі 

контрастності героїв, та діалог минулого і сучасного, що забезпечує зв’язок 

поколінь і нерозривність ідентифікаційних схем генерацій. Простежено, що ті 

герої, яким важливо знати своє минуле, стають на шлях самоідентифікації, а ті, 

що обирають безпам’ятство, уникають діалогу зі своїм минулим і часто 

втрачають можливість сформувати осмислену ідентичність.  

Тема збереження пам’яті про минуле визначила, певною мірою, структуру 

романів, адже всі вчинки і внутрішні переживання героїв проходять через 

призму пошуків людиною свого минулого й пам’яті про нього як необхідної 

умови особистісної та національної ідентифікації людини. На символічно-

образному рівні типологічна схожість виявляється у зверненні всіх 

письменників до образів “хранителів секретів минулого”, які присутні в 

кожному романі, але з різними конотаційними відтінками. Так, у романах 

О. Забужко та М. Левицької “хранителі секретів” охороняють свій секрет від 

інших, а у творах І. Роздобудько та Дж. Фоера вони оберігали його, щоб 

передати іншим поколінням. Зазначимо, що типологічна спільність виявлена й 

на рівні персонажної системи романів, відповідно до якої герої так чи інакше 

поділяються на такі функціональні категорії: безпам’ятні, герої з 

модифікованою ментальністю, хранителі секретів, “герої зміни” (“Change-

agents”). 

Водночас, можемо констатувати типологічний збіг на рівні інтенцій 

романів. Насамперед йдеться про три основні інтенціальні спрямованості 

досліджуваних творів: перспектива маргіналізації особистості через втрату 

пам’яті про минуле, а також обґрунтування необхідності такого знання 

сьогодні; виявлення причин, що спонукають людей забути своє минуле, стати 

“безпам’ятними”; набуття проблемою збереження пам’яті про минуле 

загальнолюдського значення. Важливо, що, незважаючи на певні відмінності в 
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національній парадигмі мислення і світосприйняття письменників, усі автори 

одностайні в тому, що вирішення питань, пов’язаних з минулим, убезпечує 

людину від наслідків модифікацій, які можуть назавжди змінити генетичну 

пам’ять поколінь. 

 Отже, збереження як історичної, так і національної пам’яті є невід’ємним 

чинником у процесі української самоідентифікації, а відмова від свого минулого 

призводить до метаморфоз внутрішньої цілісності людини.  
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 РОЗДІЛ 3 

АРХЕТИПИ ЯК  ПОКЛИК ІЗ ГЛИБИН МИНУЛОГО ДЛЯ 

ДЕТЕРМІНАЦІЇ СУЧАСНОГО В РОМАНАХ О. ЗАБУЖКО, 

І. РОЗДОБУДЬКО, ДЖ. ФОЕРА Й М. ЛЕВИЦЬКОЇ 

  

3.1.  Архетип землі як константа української ідентичності в структурі 

англомовних та українських романів 

Невичерпною скарбницею для літератури завжди були і є міфологічні й 

біблійні образи, сюжети, теми, світоглядні ідеї. Аналізуючи літературознавчі 

розвідки, можна констатувати, що архетипну критику як методологічний підхід 

активно застосовують для дослідження глибинної семантики художнього 

тексту та виявлення архетипних основ людської душі. Адже, як зазначав 

К. Юнг, у підсвідомості знаходить свій сховок архаїчний досвід людства, що 

вкарбовується в генетичну пам’ять і визначає поведінку і мислення людини 

сьогодні [253, 215-241].  

У нашому дослідженні ми послуговуватимемось визначенням 

швейцарського вченого К. Юнга, який трактував архетипи як “комплекс 

психічних символів”, що виявляють себе в зовнішньому світі внаслідок 

поєднання матеріальної і духовної діяльності в кожному конкретному соціумі 

[254, 76]. У психоаналітичних теоріях як важливі функціональні 

характеристики архетипів виділяють такі: 

 передача психогенетичного культурного досвіду людства; 

 взаємопов’язаність загальнолюдського та індивідуального; 

 оприявлення специфічного змісту архетипу в індивідуальній психіці 

й на базі індивідуального досвіду; 

 неперервність зв’язку часів у двовекторному напрямі: з сучасного у 

минуле і майбутнє. 

Поряд із універсальними архетипами, що характеризуються здатністю 

узагальнювати, зберігати й репрезентувати колективний досвід, в українській 
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культурі циркулюють й етнокультурні архетипи, які в концентрованому вигляді 

представляють колективний досвід народу, нації, етносу [45, 30-35]. Як 

зазначає літературознавець Н. Шумило, “архетипна свідомість кожного народу 

має свої константи, які активно виявляються у період актуалізації внутрішнього 

світу людини” [252, 132]. Серед таких констант науковець виділяє архетипи 

долі, природи, мати, домівки, землі, властиві українській свідомості. Одним з 

домінантних архетипів для українців є етнокультурний архетип землі. Йому 

властиві універсальні ознаки архетипу, адже, будучи однією з чотирьох стихій 

світотворення, він наявний чи не в усіх міфологічних системах світу. А як 

етнокультурний архетип українського ментального простору він об’єднує в собі 

кілька символічних образів: астральне тіло, образ матері-годувальниці (родюча 

земля – продовження життя) і землі-батьківщини [178, 28]. Крім того, землі 

надаються певні езотеричні характеристики: кругообіг і нескінченність життя 

[26, 268]; магічна сила. Звідси й антеїзм як характерна ознака української 

ментальності [121,105]. 

Для українців, які завжди були здебільшого хліборобською нацією і 

боролись за право жити вільно на своїй землі, зв’язок із землею існував 

постійно. Ставлення українця до землі трактується, як правило, у символічному 

зв’язку сина/дочки із матір’ю. Така тисячолітня, майже інтимна, близькість із 

землею поступово стала домінантною ознакою ментальності українців, 

визначальною характеристикою української свідомості, що часто спонтанно 

визначала мислення, поведінку, сприйняття світу і себе в ньому. 

Саме до образу землі як провідного архетипу української свідомості 

звертаються письменники ХХІ століття: українці О. Забужко, І. Роздобудько та 

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

Незважаючи на те що вказані письменники є представниками різних 

національних культур, простежуємо яскраву типологічну спільність у способі 

оприявлення архетипу землі. На структурному рівні романів архетип землі 

втілений через опозицію “безґрунтів’я – потреба закорінення (пошук 

праоснов)”. У цій площині архетип відображається у свідомості героїв у 
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символічному образі Землі-Батьківщини, належності до землі як запоруки 

віднайдення і розуміння себе людиною в сучасному світі. На рівні інтенціальної 

спрямованості романів архетип землі виражає себе через категорію “земля як 

фатум”. У цьому випадку він функціонує на підсвідомому рівні психіки героїв, 

проявляючись як незбагненний магічний зв’язок із рідною землею.  

Так, особливо гостро становище “безґрунтів’я” і потребу в “закоріненні” 

відчуває героїня роману І. Роздобудько “Я знаю, що ти знаєш, що я знаю”  

Юстина. Вона є вдалим прикладом людини без історичного й національного 

спадку, яка все своє життя мандрує з одного хостесу в інший. При цьому 

дівчина постійно відчуває якусь духовну порожнечу, свою неприкріпленість до 

жодного місця. Як зазначає письменниця, Юстина є “людиною світу”. Цій 

“ідентичності” заздрять її однолітки, адже весь світ відкритий перед нею. Проте 

для Юстини забагато цілого світу. Дівчина прагне мати і знати ту невеличку 

частинку землі, яку вона зможе назвати своїм домом, своєю батьківщиною: “Це 

все одно, що від народження жити в сиротинці і не знати, звідки ти взявся на 

світ” [191, 218]. Внутрішнє “безґрунтів’я” Юстини позбавляє її як особистісної, 

так і національної ідентичності. Як показує письменниця, героїня не володіє 

елементарним початковим “генопсихологіним набором”, що вже певним чином 

прикріплює людину, як маленький корінець, до певної культурно-ментальної 

спадщини: “Якщо мій дід з ваших країв, отже, в мені є частка вашої крові, але є 

інша частка – німецька. Але ні там, ні там я ніколи не була, ні тої, ані тої мови 

не знаю” [191, 218]. Водночас авторка дає своїй героїні можливість віднайти 

себе. Незнайома їй українка, яка розшукала Юстину на прохання бабусі, 

підказує дівчині шлях самоідентифікації: повернутися до своїх коренів, 

побачити рідних і ту землю, яких ніколи не знала, пізнати і прийняти своє 

минуле і зрозуміти, що “батьківщина – те, що любиш і через що страждаєш” 

[191, 219]. 

Із учення К. Юнга відомо, що “архетипи ніколи не входять у свідомість 

безпосередньо, а тільки у формі уявлень – у своєму символічному вираженні 

[255, 255]. Вважаємо за потрібне відзначити, що відображення архетипу землі в 
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зазначеній площині (“безґрунтів’я – бажання закорінитися”) в романі 

І. Роздобудько здійснюється письменницею через символ “якоря”. Він передає 

невидимий зв’язок людини з рідною землею і простежується в розвитку всього 

сюжету роману. Юстина намагається знайти свій корінь-якір, щоб “прикріпити” 

себе до ґрунту рідної землі. Із заздрістю говорить вона про свою матір: “Але 

принаймні у неї була батьківщина – якір, з якого можна знятися будь-якої 

хвилини, а можна просто подовжити його довгий ланцюг. Головне – знати, що 

він є. Нехай навіть і на великій глибині” [191, 219]. 

Водночас Марія, мати Юстини, обрала для себе стан “безґрунтів’я”. Вона 

відмовилась від будь-яких зв’язків – чи то із рідною землею, чи то із рідними 

людьми, а втрата цих зв’язків спричинила втрату здатності любити. Цей стан 

героїні авторка відображає через символ відірваного листка: “Тільки я можу 

пояснити її поведінку, – говорить фрау Шульце, – що схожа на політ 

відірваного листка. Вона не прив’язана до жодної землі, у неї немає коріння, 

вона це відчуває на рівні свідомості <…> Вона не може нікого любити” [191, 

192]. Втрата зв’язку із своєю землею, з тим, що робить тебе частинкою чогось 

вічного і таємничого, відмова від свого кореня позбавляють людину 

життєдайного соку, який дає своїм дітям земля, – любові, адже “батьківщина – 

те, що любиш”, як зазначає письменниця [191, 219].  

З іншого боку, архетип землі в романі І. Роздобудько яскраво відображає 

себе в символічній площині “земля як фатум”, проявляючись в іманентному і 

навіть дещо трансцендентному зв’язку героїні з рідною землею через уведений 

письменницею образ куща бузку. Так, розповідаючи в листі до українки Соні, з 

якою вона щиро подружилась, свою історію, Юстина згадує, який незрозумілий 

вплив на її відчуття мав звичайнісінький бузок на околицях Берлінгтона. 

Прибувши туди на навчання, Юстина здивувалася: “Перше, що змусило 

ворухнутися серце, кущі бузку” [191, 220]. Коли дівчина приїжджає в рідне 

місто її матері і бабусі, вона переживає подібне хвилювання, бо відчуває знову  

“запах бузку” [191, 221]. Біля будинку її бабусі під вікном росте бузок. Той, 

який так любила і доглядала її нова подруга з іншої, далекої, але по-своєму 
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рідної їй землі – українка Соня. На нашу думку, така апперцепція бузку 

героїнею інтенсифікує розкриття змісту архетипу землі в романі. Бузок, його 

запах і вигляд, викликав підсвідомий потяг до рідного краю. Більше того, цей 

архетипний потяг-захоплення кущем бузку вказував на рису героїні, характерну 

для ментальності українців – любов до природи і землі, яка неусвідомлено, але 

була властива Юстині. Отже, у романі І. Роздобудько образ бузку є своєрідним 

ідентифікатором особистісного та національного “Я” героїні.  

Як бачимо, у сюжетно-композиційній площині роману архетип землі, який 

письменниця подала через образ бузку, яскраво простежується на підсвідомому 

рівні і на базі індивідуального досвіду героїні Юстини. Водночас ми 

зауважуємо ще одну характерну рису архетипу, яка транслює певне ідейне 

навантаження роману: взаємопов’язаність загальнолюдського (національного) 

та індивідуального в людині. На нашу думку, цю рису І. Роздобудько розкриває 

однією фразою Юстини в листі до Соні, коли та описує бабусин кущ: “кожне 

суцвіття і кожна квітка в ньому – неповторні” [191, 225]. Можемо припустити, 

що ця образність є свідомим ходом письменниці, щоб підкреслити наявність 

спільного кореня в героїнь (Юстини і Соні), які формально належать до різних 

націй. Художня інтерпретація архетипу землі в романі імплікує проблему 

самоідентифікації в її антропологічному ракурсі, що виявляє себе в такій 

авторській інтенції: важливо пройти шлях самоідентифікації так, щоб потім 

національна ідентичність була не роз’єднувальним, а об’єднуючим фактором. 

Щоб передати архетип землі в його символічному значенні “фатум”, 

І. Роздобудько використовує символ “магніт”. Вустами своєї героїні Юстини 

письменниця висловлює думку про те, що рано чи пізно людина повернеться до 

своїх витоків: “Можливо, у світі існує якесь тяжіння на кшталт магнітного, що 

керує нашими, на перший погляд, випадковими вчинками” [191, 219]. А образ 

бузку не лише виявляє зміст архетипу землі у творі, але й об’єднує ідейний і 

сюжетний його рівні, виступаючи і як несвідомий потяг Юстини “закорінитися” 

– здобути батьківщину, і як “фатум”, від якого не відступити. “Отже, мій якір – 

бузок…?” – здогадується героїня [191, 220].   
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Типологічну схожість у художньому оприявленні архетипу землі 

спостерігаємо і в романі М. Левицької “Коротка історія тракторів по-

українськи”, що також підверджує спільність ідейно-психологічних інтенцій 

української та британської письменниць. Як і в романі І. Роздобудько, архетип 

землі через різні образи, символи, повороти долі неначе супроводжує головну 

героїню британського роману Надю і дивним чином розкриває їй свій 

глибинний зміст і приховане значення. Так, важливим у цьому аспекті є образ 

батька Наді Ніколая Маєвського і її матері Людмили. Намагаючись “врятувати” 

старого від меркантильної українки, Надя проводить багато часу з ним, 

повільно проникаючи у “світ” батька, який завжди був для неї малозрозумілим, 

а від того й нецікавим. Такими вона сприймає і його спогади про Україну, ту 

землю, що була батьківщиною для нього: “Україна. Він зітхнув, немовби 

вдихнувши закарбований у пам’яті запах скошеного сіна і вишневого цвіту. А я 

вловила добре виражений синтетичний душок Нової Росії” [301, 73]. 

Рефлектуючи над таким контрастом спогадів батька і сприйняття Надею своєї 

прабатьківщини, можна припустити, що воно ґрунтується не так на власному 

досвіді героїні, як на її стереотипному британському уявленні про ту землю. 

Якщо Ніколай Маєвський говорить про свою батьківщину із замилуванням і 

щирою дитячою любов’ю, захоплюючись мелодійністю мови, що “робить 

кожного свого носія поетом”, і красою її природи, що “робить кожного 

художником” [301, 23], то Надя бачить цю землю і її людей іншими: “Папа, 

Україна не така, якою ти її пам’ятаєш <…> Вони не співають більше – лише 

горілчані пісні. А все, чим цікавляться – це шопінгом. Західними товарами <…> 

Американськими брендами” [301, 24].  

Розкриття потаємного сенсу архетипу землі для Наді відбувається 

паралельно з проходженням нею свого шляху самоідентифікації: від 

внутрішнього стану “безґрунтів’я” до “прагнення закорінення” і прийняття 

своїх праоснов. Він реалізується через власні спогади героїні про матір і їхню 

сім’ю і пошуки правди про її родинне минуле. Зазначимо, що кожен окремий 

спогад, переосмислюючись героїнею, стає конотатом, що маркує особливості 
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їхньої української ідентичності, які до цього були малопомітними для Наді. 

Пригадуючи своє дитинство, героїня починає усвідомлювати, як тонко 

материне коріння та ідентичність проявлялись у всьому, і насамперед у любові 

до землі. Свідченням цього був її сад, повний квітів, городини, фруктових 

дерев, з якими вона говорила чи швидше, як чарівниця, заговорювала їх: “Ну ж 

бо, мої ріднесенькі, – шепотіла вона до кабачків, – “з’їжте чорного шоколаду”. 

Вони похапцем поглинали його, і росли, і росли” [301, 12]. Через пригадування 

і розкриття правди про минуле свідомість героїні абсорбує різні сигніфікації 

національної ідентичності батьків, яка стає значимою й для самої Наді. Так у 

художньому просторі роману архетип землі, свого роду, переходить із площини 

“безґрунтів’я – потреба закоренитися” у площину “земля як фатум”. Про це 

свідчить раптовий незбагненний потяг Наді до пізнання етнічної батьківщини, 

якої ніколи не бачила. Народжена у Великобританії, Надя несвідомо відчуває, 

що її корінь належить іншій землі, тій, яка дала життя її батькам, а через них – і 

їй самій: “Селяни на полях, народні пісні в жнива,  батьківщина – яке 

відношення все це має до мене? Я – постмодерна жінка <…> Тоді чому ж я 

відчуваю це несподіване емоційне напруження?” [301, 73]. М. Левицька показує 

ціннісний та ідентифікаційний злам у свідомості Наді, спричинений впливами 

продукованих архетипом землі смислів на підсвідомість героїні. Вона не бажає 

й надалі залишатися “безґрунтівною”, долаючи кризу своєї ідентичності.  

Потяг до пошуку своїх праоснов і потреба закорінення допомагають 

протагоністові віднайти важливий для неї зв’язок із таємничою, але рідною їй 

землею, наповнити новим змістом своє життя, зробити його більш 

усвідомленим. На нашу думку, М. Левицька подає цей зв’язок як вічний, той, 

який ніколи не буде розірваним чи перерваним, через зображення могили 

матері, до якої приходить Надя. Могила матері несе кілька символічних 

нашарувань у романі: повернення тіла як пороху у свою стихію, що відображає 

зв’язок людини із землею як життєтворчою силою, і духовний зв’язок. Адже, 

попри те, що тіло в землі, душа там, куди вона належить, – на вічних просторах 

українського краю. Про це свідчить миротворний краєвид над могилою в тонах 
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українського прапора – блакить неба та жовті поля з пшеницею і кукурудзою за 

цвинтарем: “Моя мама родом із степів, і вона добре почувалася на цих широких 

просторах <…> Цей широкий, рівнинний, безликий болотяний краєвид 

нагадував їй домівку. Тільки небо було рідко таким же блакитним” [301, 11]. 

Розкриваючи глибинний зміст архетипу землі, британська письменниця 

зображає духовну спраглість своєї героїні до здобуття і пізнання свого 

українського коріння. М. Жулинський, рефлексуючи над проблемою 

української самоідентифікації, зазначав: “Аби вгамувати спрагу духовності, 

треба відкривати Україну в собі – тільки так можна набути втрачену 

Батьківщину” [85, 36]. З нашого погляду, саме такий спосіб самоідентифікації 

обирає для своєї героїні М. Левицька.   

Письменниця оприявлює архетип землі й через символ “трактор”, 

досягаючи ще виразнішого концептуального та естетичного ефекту. Батько 

Надії, будучи фізиком за професією і працюючи до війни на тракторному 

заводі, у своїй новій батьківщині пише книгу під назвою “Коротка історія 

тракторів” українською мовою. У такий спосіб проявляється його, здавалося б, 

давно втрачений зв’язок із українською землею, тобто зі своєю ідентичністю. 

Отже, “трактор” стає своєрідним корінцем для батька Наді, що реалізує його 

потребу в “закоріненні”: “він любить сидіти тут зі своїми яблуками, і 

фотографіями, і виглядом на зорані поля” [301, 154].  

Образ “трактора” вказує не лише на антеїзм як код українськості та 

української свідомості через зв’язок із землею та одвічним заняттям українців – 

землеробством. Він також стає символом технічного прогресу людства, який 

може нести як покращення життя, так і його руйнацію. Це добре розуміє 

Маєвський, який пережив війну як боротьбу не лише ідеологій, а й здобутків 

науково-технічної революції. Тому й намагається донести свій життєвий досвід 

до читача заключним реченням у своїй книзі: “Ніколи не дозволяйте технології 

стати вашим паном, і ніколи не використовуйте її, щоб досягнути панування 

над іншими” [301, 277]. 
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О. Забужко і Дж. Фоер також пов’язують архетип землі зі станом 

“безґрунтів’я” і потребою “закорінення”. У світлі ціннісних орієнтацій ці стани 

людської душі імплікують прагнення самоідентифікації, що є типологічною 

спільністю всіх романів. Однак якщо у творах І. Роздобудько і М. Левицької 

стан “безґрунтів’я” спричинений насамперед тим, що герої перебувають за 

межами своєї батьківщини, то герої О. Забужко подекуди відчувають оце ж 

“безґрунтів’я”, живучи в Україні. Зрозуміло, що їхнє “безґрунтів’я”  є дещо 

іншим. Це стан людини, яка не бажає встановити зв’язок зі своїм минулим, 

вибираючи життя лише в дні сьогоднішньому. Саме таку екзистенцію для себе 

обрав Павло Іванович Бухалов. “Безґрунтів’я” в романі О. Забужко 

розгортається в тій самій площині, що й “безпам’ятство”, розкриваючи основну 

проблему – проблему самоідентифікації. Тому, обравши безпам’ятство, 

Бухалов автоматично обирає безґрунтів’я, адже відмовляється не тільки від 

свого минулого, але й від своїх коренів, від самої можливості 

самоідентифікації.  

У романі “Все освітлено” Дж. Фоер також інтерпретує стан “безґрунтів’я” 

як деструктивний екзистенціал людського буття в образі сварливого дідуся-

антисеміта. Увагу читача привертають трансформації внутрішнього стану діда 

Алекса, коли герої знаходять Трачімброд. Повернення до витоків, очищення, 

що відбувається на рідній землі, повертають йому не лише втрачений спокій, 

але й зречену колись ідентичність.  

Дихотомію стану “безґрунтів’я – закорінення” О. Забужко передає 

контрастом. Так, протагоністи її роману – це герої, які глибоко відчувають 

потребу в “закоріненні”: журналістка Дарина Гощинська і її коханий Адріян 

Ватаманюк. Для них саме правда про їхнє історичне минуле може дати 

необхідний корінь, прикріпившись яким до своєї рідної і святої землі, вони 

зможуть упорядкувати власну долю. Саме тому Дарина та Адріян будь-що 

намагаються знайти свою праоснову, усвідомлюючи, що життя на землі без 

кореня неможливе. Аналогічно, протагоніст Дж. Фоера відчуває необхідність 

самоідентифікації, яка можлива лише у віднайденні свого зв’язку з тим 
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духовним, культурним, онтологічно важливим досвідом предків, який 

енергетично збережений у землі його нації. Джонатан вирушає в Україну, з 

одного боку, щоб відшукати жінку, яка врятувала його дідуся від смерті у 

війну, але не менше він хоче побачити рідну землю, свою етнічну батьківщину: 

“Я хочу побачити Трачімброд, побачити, який він” [284, 59].  

Окреслена проблематика романів пов’язана з архаїчним, дещо сакральним 

образом землі (продукованим відповідним архетипом), що імпліцитно корелює 

з феноменом самоідентифікації як ототожненням та автентичністю. В обох 

романах земля виступає сховищем забутих, захованих секретів. Такий вибір 

“сховку” для таємниць минулого явно говорить про використання авторами 

універсального значення архетипу землі, закріпленого в казках і міфах різних 

народів світу про скарби, які зазвичай ховали в землю. Так, для О. Забужко 

встановити зв’язок із своїм минулим, своєю землею, тобто, віднайти і зрозуміти 

себе як частину своєї національної спільноти, виявити свою індивідуальність на 

тлі всезагальності, можливо лише через розкриття давно покинутих секретів, 

сховищем (або, як висловлюється авторка, музеєм) для яких є сама земля: “вони 

всі і далі лежать там, у землі. Всі наші запечатані дружби, сльози, клятви… 

Наші маленькі життя, накриті скельцями <…> Такий величезний музей 

покинутих секретів” [86, 536]. Як і в М. Левицької, в О. Забужко назва роману 

пов’язана із архетипом землі, який виявляє свій зміст через полісемічний 

символ “секрету”. У цьому контексті письменниця трактує секрет як невеликий 

колаж з різних предметів, накритих скельцем і присипаних землею у місці, 

відомому лише двом. Тому розкрити, віднайти секрет – це доторкнутися до 

землі, віднайти втрачені корінці-зв’язки із рідною землею. Саме через такий 

зв’язок людина може зрозуміти значення і важливість поняття “рідна земля” і 

того, що вона дає людині, як зрозуміла це протагоніст Дарина: “тепер <…> вона 

знає, яким невичерпним джерелом підігріву для всякої любови є звернення до 

своїх витоків” [86, 307].  

Коли героїні О. Забужко роздумують над значенням “секрету-гри”, Влада, 

подруга Дарини, ділиться своїм здогадом, що в 30-х роках під час 
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колективізації жінки масово закопували в землю ікони та інші дорогоцінні речі, 

щоб урятувати їх. Діти бачили те і, як зазначає героїня, “певно, й бавилися, 

наслідуючи дорослих <…> а нам лишилася вже сама тільки позбавлена 

видимого глузду маніпуляція підібраними скельцями <…> ось тому, через два 

покоління, дівчача й гра” [86, 78-80]. Закопування скарбів у землю – це 

продовження тисячолітнього ритуалу, продукованого архетипом, традиція, що 

вже підсвідомо була закладена в генетичну пам’ять і формувала генотип нації. 

Однак у романі на прикладі саме трьох поколінь (1930-2000) письменниця 

показує, як спрацьовує архетип: йому потрібно устоятися, а тоді він 

проявляється неусвідомлено в речах, діях, схильностях, за якими не завжди 

шукається глибина змісту. Так само й ідентичність – певний історичний момент 

закладає якусь основу, рису, ознаку. Однак суспільство “шліфує” її в часі, а 

потім вона проявляє себе як узагальненість у другому і третьому поколіннях, 

які повинні усвідомити, що саме вони успадкували і як із цим жити. Така схема 

працює в кожному досліджуваному нами романі: в О. Забужко, І. Роздобудько, 

Дж. Фоера герої третього покоління шукають своє коріння і прагнуть 

самоідентифікації, а в М. Левицької – героїня другого покоління, хоча її 

авторка відносить до нової генерації, народженої в часи миру.  

Дж. Фоер також говорить про скарби в землі, заховані їхніми власниками 

“про всяк випадок” [284, 152]. “Земля все ще наповнена перснями, і грішми, і 

світлинами, і єврейськими речами. Я змогла віднайти лише деякі з них, але 

вони наповнюють землю” [284, 152], – розповідає хранителька скарбів-секретів 

Ліста. Важливо зазначити, що в романі “Все освітлено” архетип землі більшою 

мірою розкривається в образі міста Трачімброд. Це символічний образ рідної 

землі, який має у творі глибоку змістову наповненість, підпорядковуючи собі 

всі сюжетні лінії роману, що сходяться до нього і розвиваються навколо нього. 

Адже, як виявилося, об’єднує героїв роману не тільки їхня національна пам’ять, 

а й рідна земля. Як і в І. Роздобудько, у Дж. Фоера рідна земля спрацьовує 

також як своєрідний магніт, що притягує до себе навіть тих, хто навіки хотів 

забути своє коріння, змінюючи їхню долю, перероджуючи їх. Ось чому дід 
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Алекса, який на початку подорожі взагалі був налаштований проти неї, під 

кінець чи не найпалкіше бажає побачити Трачімброд: “Відведи нас туди, – 

звертається він до Лісти, єдиної жительки Трачімброду <…> Ми приїхали 

побачити Трачімброд” [284, 155]. Від міста не залишилося й сліду – лише гола 

чорна земля, але вона є для героїв символом незнищенної духовної святині, що 

зберігає правду, знання і пам’ять. Інтенсифікує сакральну значущість землі 

авторський хід, пов’язаний із Джонатаном, коли той на місці, де колись був 

Трачімброд, “набирав землю у пластиковий пакетик” [284, 187]. Ця 

дивакуватість американця, як її сприйняв Алекс, насправді є глибокою 

імплікацією письменника стосовно необхідності кожного мати зв’язок із 

рідною землею. Тому в романі Джонатан забирає із собою до Америки жменю 

землі, адже вона – це його праоснова, частинка його самого, свідчення його 

ідентичності та його фатум. 

Земля як фатум знаходить своє яскраве архетипне вираження в романі 

О. Забужко, яка чи не найбільше з усіх досліджуваних нами письменників 

наділяє землю могутньою магічною, трансцендентною силою. Письменниця 

звертається до снів, у яких, за теорією К. Юнга, архетипи найчастіше 

проявляють себе. Ідеться про сон Адріяна, у якому він розмовляв із землею: “Я 

впізнав: ти – бабця Ліна! <...> – Я не бабця, чоловіку. Я земля” [86, 512]. У 

цьому сні земля неначе привідкриває для героя завісу всеосяжного знання і 

мудрості. Щоб пізнати їх, і сам Адріян змінює свою іпостась: то він Адріян – 

воїн УПА, то ніби й залишається собою. Письменниця вміло добирає форму 

пізнання цього знання, що йде від архаїчного минулого в невідоме майбутнє, – 

сон. Парадигма мислення письменниці евокує візію нерозривності архетипного 

зв’язку людини зі своєю праосновою, землею, адже звідти, як імплікує 

письменниця, іде мудрість віків. Життя кожної людини – це слід в історії світу 

й вічності, який зберігає земля. “Так, бачу, – чорна земля, не рілля – болото, на 

ній також лишається слід” [86, 512], – снить Адріян. О. Забужко рефлексує над 

тим, що всі ті скарби, сльози, кров у землі – це жива енергія, яка акумулюється 

й передається. Така енергія нікуди не зникає, вона дає силу, як свідчать міфи і 
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як закарбовано у фольклорі: “та сила йшла не від голови, не від прочитаних 

книжок та ідейного освідомлення, а немов навпростець від самої землі, яка їх 

породила” [86, 192]. Можна припустити, що саме через архетип землі 

письменниця експлікує екзистенційну необхідність збереження зв’язку із 

рідною землею як запоруку духовної сили особистості й нації, сили на 

продовження свого гідного існування. 

Архетипний зв’язок із землею О. Забужко втілює також через образи своїх 

героїв, наділяючи їх хтонічними рисами: вояки УПА – прості сільські хлопці, 

тверді, негнучі й чесні, “як сама земля” [86, 191], з непоказною гідністю, яка 

була “непіддатна, як скам’янілий у посуху  ґрунт під ногами” [86, 194]. Такими 

були й українські жінки: “до кінця вірні й тверді” [86, 202]. Можливо тому й 

ім’я героїні, яка вела наших протагоністів у пошуках правди минулого 

впродовж усього роману, було Геля, співзвучне з грецьким ім’ям землі – Гея. 

Отже, архетип землі є домінантною складовою у структурі всіх 

досліджуваних нами романів. Він реалізує себе у двох площинах – 

“безґрунтів’я – бажання закорінитися” і “земля як фатум” – та розкривається на 

образно-символічному, сюжетному рівнях творів, передає інтенціальну 

складову романів. У першій площині архетип відображається у свідомості 

героїв через потяг до Землі-Батьківщини, належності до землі, у якій 

залишилося коріння предків. 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. Типологічні збіги художнього втілення архетипу землі в романах, 

виявлені на рівні ідейно-тематичної спорідності, відображають і світоглядну 

позицію письменників: самоідентифікація неможлива без усвідомлення 

належності кожного окремого індивіда до своєї етнічної та національної землі-

батьківщини.  
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3.2. Архетип жінки – Мадонни і Блудниці – у досліджуваних творах: 

порівняльно-типологічний підхід 

Разом із архетипом землі, що репрезентує колективний досвід нації і 

пов’язаний з жіночністю та жіночним першоначалом, в українській культурі 

циркулює й архетип жінки. Як зазначає етнопсихолог, історіософ Ю. Липа, у 

центрі українського світу особливе місце посідає “жінка-мати, істота, що єднає 

коло себе родину” [138, 147]. А найдавнішим символом жінки, як вважає 

науковець, служить “образ Великої Матері, божества прапрадідів сучасних 

українців” [138, 147]. 

Тому культ жінки в українській свідомості нерозривно пов’язаний із 

двома смислотворчими образами – жінки-берегині (О. Кісь [109]) та Божої 

Матері (В. Янів [263]). Один служить оберегом роду, традицій, культури, мови 

– зв’язною ланкою поколінь, інший передає сакральне таїнство материнства, 

любові, опіки і заступництва Вищої сили.  

Як результат, упродовж століть формується особливо шанобливе 

ставлення до жінки, обожнення її священної місії матері і продовжувачки-

берегині роду. Поряд із таким архетипним образом жінки функціонує й 

інший – образ покритки, наймички, страждалиці, що склався, за словами 

Є. Кононенко, “за народницькою ідеологічною традицією”, починаючи з 

Т. Шевченка [120, 235]. Більше того, як зазначає дослідниця, “такий імідж 

простої українки, творимий українською літературою, настільки стійкий, що 

його рецидиви присутні в культурі й досі” [120, 235]. 

Тому закономірним вважаємо контрастне тлумачення архетипу жінки 

через опозицію “Мадонна – Блудниця” в площині досліджуваних романів. А 

таку змістову парадигму функціонування цього архетипу у творах визначаємо 

як типологічну схожість. Водночас варто зазначити, що в кожному з романів 

письменники обирають свій шлях розкриття цих образів, але так чи інакше 

вони відтворюють конвенційні конотації. Мадонна виявляє свій зміст через 

такі форми: материнство; берегиня затишку, культурного спадку і цінностей; 

стражденність-жертовність. Блудниця – через падіння, гріховність, 



115 

 

приреченість. Крім того, Мадонна характеризується цілісністю особистості, а 

Блудниця відзначається можливістю особистісного й духовного розвитку.  

У романі О. Забужко “Музей покинутих секретів” в опозиції “Мадонна – 

Блудниця” можемо розглядати три образи: жінок минулого – Гелю (Олена 

Довган) і “Рахелю” (Леа Гольдман), жінку сучасного – протагоністку Дарину. 

Жінок минулого О. Забужко зображує з позиції чоловіка, воїна УПА Адріяна. 

Геля – жінка, яку до нестями кохає Адріян, – це небо, божество, недосяжний 

ідеал, якого можна прагнути і на який можна молитися: “Гельця в світляній 

оазі виглядала так, мов підносилася в повітрі над цілим їхнім гуртом <…> 

погідна, спокійна і так таємниче всміхнена, ніби знала, що її поставлено над 

цими хлопаками за старшу, але вони того знати не мусять” [86, 494-495]. 

Такий образ Гелі на фото прочитується як образ Мадонни на древніх іконах, і 

саме такі асоціації викликає ця героїня, що немов покровительствує й оберігає 

цих вояків. “Рахеля” (псевдо Леі Гольдман серед упівців) – “євреєчка”, яка 

попала до загону УПА і так з ними й залишилася медсестрою, – бачиться 

Адріяном по-іншому: це похіть, земна насолода, що викликає бажання 

володіти. Це жінка з поглядом “Цариці Змій, що живе в підземеллі й стереже 

там неміряні скарби” [86, 220].  

З першого погляду “Рахеля” може сприйматися як Блудниця – невідомо 

звідки пристала до упівської криївки, віддалася Адріянові при його першому 

натиску. Однак, як не дивно, у тих макабричних умовах внутрішньо вона 

залишається Мадонною. Це чиста душа, яка рятує Адріяна двічі: виходивши 

його від кульового поранення, а потім не зрадивши коханого, заплативши за 

своє мовчання власним життям у в’язниці КГБ. З іншого боку, Геля, яка 

експліцитно сприймається як Мадонна, внутрішньо бореться із Блудницею в 

собі. Вона, за О. Забужко, зробила жахливу помилку, вибравши не того 

чоловіка. “Він здавався мені сильним. А був усього тільки жорстоким” [86, 

560], – говорить Геля про свого чоловіка Михайла, який виявився зрадником, 

що привів до криївки загін КГБ, і став причиною смерті вояків. 
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Вважаємо необхідним зупинитися більш детально на вказаних архетипних 

образах, які, на нашу думку, увиразнюють проблему самоідентифікації в 

романі. Любов Адріяна і “Рахелі” – це випадок, а можливо, й чиясь Верховна 

воля, бо “то було так, наче вона чекала на нього віддавна, ввесь свій вік” [86, 

219]. Вона вражає обох своєю нестримною силою. У мить духовної і фізичної 

близькості “Рахеля” розповідає йому свою історію: як загинула вся її родина в 

Переяславі в єврейському гето, але її врятувала сім’я коліжанки, українки. А 

потім була знову облава й ешелон, але тоді, у вагоні, вона молилася до 

Розп’ятого, як навчила її українка, і він урятував її – на німецький вагон напала 

УПА. Однак, як зауважує Адріян, “вона оповідала йому не про себе, а про 

юдейського бога, який її покинув” [86, 222]. На нашу думку, О. Забужко 

екстраполює архетипну постать Блудниці на образ “Рахелі” з метою 

сигніфікації проблеми самоідентифікації, адже Блудниця – це не стільки гріх 

перелюбства, скільки символ втраченої душі. Як зазначає єпископ 

О. Ведмеденко, пояснюючи біблійний образ Блудниці, “душа стає як така, яка 

ніколи не мала “мужа” (істинної віри й розуміння)” [27]. Ми припускаємо, що 

йдеться не стільки про зміну віри (псевдом для себе в УПА Леа обрала все ж 

ім’я жінки – символу праматері єврейського народу, жінки-матері й мадонни), 

як про самоідентифікацію людини, що спостерігаємо в динаміці розвитку 

героїні. Леа, спочатку була, як “загублене дитя”, що втратило не тільки сім’ю, а 

й свою віру – усе те, що формує духовний стрижень людини та її ідентичність. 

Однак у процесі розвитку тих жахливих історичних обставин дівчина не 

втрачає себе, а через живу любов, яку дає їй доля, починає розуміти свою місію: 

“Якщо я завтра згину, я ні про що не шкодуватиму, розумієш? Я тепер знаю, 

навіщо я лишилася жити <…> Я хочу, щоб ти лишився в мені, і я носила 

часточку тебе” [86, 225]. Підтвердженням можливості самоідентифікації Леі 

через кохання є точка зору філософа Е. Фромма, який вважав, що, 

“тільки люблячи, віддаючи себе іншому і проникаючи в нього, я знаходжу себе, 

я відкриваю себе, я відкриваю нас обох, я відкриваю людину” [242, 12]. Як 

показує письменниця, саме через любов і в любові жінка реалізує свій 
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внутрішній потенціал і силу. “Рахель” проходить свій шлях самоідентифікації в 

романі: від Блудниці до Мадонни. Героїня знаходить свою сутність і 

призначення: стає матір’ю-продовжувачкою роду й оберігає коханого чоловіка 

навіть ціною власного життя. Крім того, у цій шаленій любові знаходить віру в 

себе й Адріян. “Рахеля” дає йому силу і розуміння його власного призначення – 

продовжувати боротьбу: “ в цю мить він направду любив її – за те, що помогла 

йому так просто сформулювати істину” [86, 225]. 

З іншого боку, розкривається досить непростий внутрішній стан Гелі. У 

ньому читач знаходить Блудницю, “гріх” якої в тому, що обрала невірного 

чоловіка – “силу, що вбиває життя”. В образі цієї жінки бачимо боротьбу двох 

архетипних символів Мадонни і Блудниці: “не люблю тої жінки, яка з ним була. 

Себе тодішньої – не люблю” [86, 559]. Проте Геля відзначається цільністю і 

силою характеру, на відміну від Леї, яка була в пошуках точки опори. Геля не 

вагається, вона знає, що потрібно зробити, щоб виправити помилку. Жінка не 

обирає втечі, яку їй пропонує ворог, а повністю слідує своїй ідентичності: 

“Ніхто більшої любови не має над ту, як хто власне життя поклав би за друзів 

своїх” [86, 572]. Вибираючи смерть зі своїми побратимами в бою, у любові до 

іншого та своєї землі Геля повертає свою сутність Мадонни.  

Слід, на нашу думку, звернути увагу на погляд американського психолога 

Р. Мея, який знаходить своє яскраве підтвердження як у контексті всього 

роману, так і в розвитку сюжету. Учений вважав, що саме момент смерті є 

критерієм істинності, коли людина здатна відчути справжнє кохання, 

усвідомити цінність дружби, відданості, вірності [151, 71]. Адже, як зазначає 

психолог, “здатність заглянути в лице смерті, здатність, яка являється 

поштовхом до розвитку, поштовхом до самоусвідомлення” [151, 72]. 

Можна стверджувати, що саме близькість смерті через зраду людини, якій 

довіряли, дає Гелі розуміння, що таке справжнє кохання. Ця тендітна жінка 

вибирає смерть разом із Адріяном, і ця героїчна смерть рятує їх від зради себе і 

своїх цінностей. Вибір смерті, і то героїчної смерті в бою, був клятвою вірності 

любові у всіх її формах і проявах, любові, яка дарує життя. Смерть тілесна не 
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була кінцем, вона була очищенням, виправленням помилок, усвідомленням 

ними, що “все було так, як має бути, життя, діслане до свого кінця, як набій по 

цівці, бігло гладко, мов із верхньої волі, і все в нім вкладалося в свої пази” [86, 

567]. Складається враження, що письменниця неначе “бавиться” біблійними 

образами, надаючи рис Спасителя Адріянові, роблячи своїх героїнь то 

блудницями, то мадоннами. Але в такий спосіб О. Забужко моделює типи 

героїв із традиційною та істинною системою цінностей, як-от: любов, віра в 

Бога, вірність Батьківщині, материнство, жіноча гідність.  

Отже, в образах Гелі і “Рахелі” корелюють одразу дві архетипні постаті: 

Мадонна і Блудниця. Через образ Блудниці письменниця показує розвиток їхніх 

особистостей: як і їхній праобраз Марія-Магдалина, героїні знаходять у собі 

силу змінити те, що, здається, неможливо змінити, досягнути ідентичності після 

падіння, знайти духовну опору в любові і бути вірними їй до кінця. Через риси 

Мадонни О. Забужко розкриває жертовність української жінки (незважаючи на 

її етнічну належність), здатність до самопожертви як задля дитини чи коханого 

чоловіка, так і задля вищої мети – істини, Батьківщини. 

Проте, О. Забужко не зупиняється лише на персонажах минулого. 

Аналізуючи архетипний вимір досліджуваного роману, ми вважаємо, що 

введeння в художнiй прoстiр архeтипних постaтей Мадонни й Блудниці в 

образах Гелі й “Рахелі” має на меті генерувати процес самоідентифікації іншої 

героїні – протагоніста Дарини. Через усвідомлення мадонності і блудництва 

цих героїчних жінок Дарина по-іншому починає сприймати свою матір Ольгу 

Федорівну. Вона бачить і її мовчазну, потаємну героїчність, і її силу бути 

вірною своєму чоловіку і дочці в найважчих життєвих ситуаціях. Дарина 

починає по-іншому бачити й історію боротьби її батька, талановитого 

київського архітектора, який просто прагнув справедливості і за неї “боровся з 

системою”. Але остання перемогла його: “Він опинився в психушці з цілком 

популярним для тих часів “політичним діагнозом” [86, 37]. Його ж дружина ні 

на мить не засумнівалась у ньому і чекала його до кінця, навіть коли і її саму за 

чоловіка “по КГБ тягали”. Вона через багато років призналася Дарині: “Я знала, 
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що все, що він робить, – це правильно. – І тобі від цього було легше? – Хіба 

“правильно” – це завжди легко, Дарусю?” [86, 301]. Навіть Бухалов (а він вів її 

справу) був захоплений тією простою героїчністю і витримкою Ольги 

Федорівни. Він заздрив тій любові, якою вона любила свого чоловіка: “І не 

треба тобі, виявляється, нічого – тільки, щоб тебе любили… щоб ждали тебе – 

ось так… Навіть із психушки…” [86, 776]. І хоча матір по смерті батька вийшла 

заміж удруге, “обабнилась”, як вважала Дарина, з новим чоловіком, але навіть 

це вона зробила для своєї дочки, щоб захистити її і дати дитині повноцінну 

сім’ю. І її мама була Мадонною – стражденною, але завжди повною любові, а 

батько – воїном світла. Як показує письменниця, ця стражденність, жертовність 

і витривалість української жінки успадковуються і передаються особливим 

генетично-ментальним кодом, формуючи генотип нації. Бо, як усвідомлює 

Дарина, саме ці риси були вже давно успадковані нею: “вона й не підозрювала, 

наскільки, виявляється, сильний у ній інстинкт відпірности на зло – сильніший 

за всі бажання й потяги, за всі можливі спокуси. І що він не був би таким, якби 

її батько через нього не вмер. А мати його вибору не підтримала” [86, 344].  

Зі знанням минулого, розумінням, звідки йде цей архетипний код 

українського жіноцтва, починає усвідомлювати свою ідентичність Дарина. 

Більше того, героїня допомагає й своєму коханому Адріянові, внучатому 

племіннику Гелі, стати на шлях власної самоідентифікації. Адже й він, як 

колись його прототип воїн Адріян, саме від жінки перейняв розуміння свого 

призначення і те, що “Жінка твого життя – та, хто повертає тобі твоє життя. 

Твоє власне, таке, яким воно мало б бути” [86, 379]. Цікаво, що й жінку 

сучасного, протагоніста Дарину, О. Забужко наділяє рисами Мадонни. Упівська 

любов Адріяна до Гелі знайшла продовження в поєднанні сердець третього 

покоління –  Адріяна і Дарини, давши початок новому життю – їхній дитині: 

“Таке відчуття, ніби нам дісталася чиясь інша любов. Чиясь, колись 

несправджена…” – ділиться своїм здогадом з Адріяном Дарина [86, 535]. 

Історія про зраду і смерть плавно переливається в історію про любов і життя, 



120 

 

бо, як передає основну інтенцію письменниці Адріян, “Все було так, як має 

бути, бо інакше бути не могло” [86, 219]. 

Опозицію образів Мадонни і Блудниці як оприявлених сенсів архетипу 

української жінки простежуємо також у романі М. Левицької “Коротка історія 

тракторів по-українськи”. Беззаперечною Мадонною в романі постає мама 

протагоніста Наді Людмила. Ця жінка – яскравий репрезентант українського 

генотипу жінки-матері. Незважаючи на те що Людмила як персонаж фізично не 

присутня в романі, адже він розпочинається тим, що мама померла, проте 

впродовж усього розвитку сюжету її присутність імплементується у спогадах 

чоловіка Ніколая та доньок Вєри і Наді. Такий композиційний хід письменниці 

не тільки робить Людмилу рівноправним персонажем роману, але й допомагає 

М. Левицькій розкрити через цей образ архетип жінки, більше того – архетип 

української жінки. Важливими для оприявлення архетипу жінки є ключові риси 

характеру Людмили. Вона добра господиня: її сад і город є заздрістю всіх 

односельців, адже завжди доглянуті й багаті на урожай. Вона заощадлива. Як 

пригадує Надя, у домі “нічого не марнувалось” [301, 42] і не витрачалося 

грошей на те, що можна було зробити своїми руками. Тому одяг своїх дівчаток 

Людмила перешивала по кілька разів, бо “кожна освічена людина знає, що 

насправді важливе – це те, що в середині” [301, 18], – повчала мати. А ще Надя 

пам’ятала мову матері – завжди лагідну і мелодійну: “Моя мама говорила до 

мене українською мовою, з її нескінченними градаціями пестливих 

зменшувальних слів. Материнським язиком” [301, 13]. Заощадливість і ту 

заповзяту хазяйновитість можна прийняти за звичайні риси тієї жінки. Однак 

М. Левицька змушує проникливого читача бачити історію розвитку цього 

персонажа між рядків: “Моя мама знала ідеологію, а ще вона знала голод” [301, 

17]. Пережиті нею Голодомор, Друга світова війна не пройшли безслідно. Вони 

вселили в серце цієї жінки страх, який ні на мить не покидав її протягом 

п’ятдесяти років життя в Англії, модифікувавши її ідентичність. Ця 

модифікація проявилася в надмірній заощадливості та безкінечній боязні за 

життя своїх рідних. “Це був її удар в око голоду, її заспокійлива втіха вночі, її 
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дарунок безпеки для дітей на випадок, якщо голод колись прийде по нас” [301, 

18], – говорить Надя про невеличкий спадок мами.  

Однак найцінніший спогад був про те, яким безмежним джерелом любові 

була ця жінка для всіх них. “Моя Мілочка”, – називав її батько Наді Ніколай. 

Вона всіх їх пов’язувала своєю любов’ю, забезпечуючи нерозривність сімейних 

вуз і відчуття прив’язаності і причетності до чогось вічного, сакрального. “Я 

пам’ятаю час, коли моя сестра і я любили одна одну, і мій тато і я любили одне 

одного. Можливо, був час, коли навіть мій тато і моя сестра любили одне 

одного – того я не пам’ятаю. Ми всі любили Маму, а вона любила всіх нас” 

[301, 42-43]. Тільки зі смертю мами приходить відчуття втрати не лише члена 

сім’ї, а й зв’язку між ними: “Наша маленька емігрантська сім’я, що так довго 

трималася купи завдяки маминій любові і борщу, почала розпадатися” [301, 10]. 

Мама давала їм ідентичність, про яку ніхто з них і не здогадувався. Не можна 

не відзначити, що в усьому романі слово “Мама” М. Левицька пише з великої 

літери, що надає більшої експліцитної емотивності образу матері, яка 

сприймається не просто як жінка, а як Богородиця, Мадонна.  

Саме тому образ Валентини, нової молодої дружини Ніколая, вражає 

своєю контрастністю і за зовнішнім виглядом, і за вдачею: “Венера Ботічеллі” 

[301, 2], “Валентинині по-клеопатрівськи підведені очі кольору сиропу” [301, 

212]. Вона зваблює старого, який, здається, тільки того й чекав, наївно вірячи в 

кохання між 36-річною жінкою і 84-річним чоловіком.  

Валентина і справді вродлива жінка, що неначе створена для кохання. Уже 

саме ім’я наштовхує на таке сприйняття образу героїні. Однак в Англію вона 

приїхала із зовсім іншою метою – за кращим життям на Заході для себе і свого 

сина: “добре життя, з доброю роботою, добрими грішми, гарною машиною – 

точно не “Ладою” і не “Шкодою” – доброю освітою для свого сина – це має 

бути ОксфордКембрідж, не менше” [301, 3]. Вона хоче всього й одразу. Тому 

вимоги і бажання нової дружини не знають меж: їй потрібен новий пилотяг, 

газова плита, машина – “мерседес” чи, щонайменше, “ягуар” [301, 74]. Образ 

Валентини сприймається як збірний образ, типаж такого собі репрезентанта 
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синхронної ідентичності, що не має стійкої бази культурних і моральних 

цінностей. Ідентичність Валентини, як і багатьох її співвітчизників, 

модифікована споживацькою ментальністю Заходу, яка виявляє себе в яскраво 

вираженому інструментальному мисленні, що орієнтує цю жінку на суто 

матеріальні блага. Як зазначає Ніколай, Валентина – це інша генерація, 

брежнівської ери, якій у спадок не передали історії чи навіть нещодавнього 

минулого, але розвинули сліпе бажання слідувати зразку “західного життя”: 

поховати всі старі ідеали і купувати-споживати нове й нове. “Ось чому вона 

завжди хоче купити щось модернове. Це не її провина; це післявоєнна 

ментальність” [301, 155], – виправдовує її Ніколай. 

Зазначимо, що образ Валентини в романі М. Левицька подає із вражень 

сестер. Від самого початку вони сприймають цю жінку вороже, особливо Вєра, 

і розпочинають “війну” за витіснення її зі свого світу, їхньої сім’ї і з позиції 

(п’єдесталу), яку раніше займала їхня мама. Зрозуміло, що “інструментальне 

мислення” властиве Валентині. Однак ворожість чужого світу налаштовує і її 

на боротьбу за своє місце під сонцем, певним чином змушуючи її діяти 

жорстко: “Ця Валентина, вона гарна, як Міла, і, як Міла, вона має сильний дух, 

але з тінню жорстокості, що була невідомою Людмилі” [301, 155]. Таке наочне 

конструювання негативного образу Валентини є лише поверхневою 

експлікацією потужного філософсько-психологічного пласта, що виявляється в 

коротких, але багатозначних репліках інших героїв і розкриває їхню суть – 

холодний британський світ, що не впускає до своїх лав “Іншого”.  

На нашу думку, образи Людмили і Валентини, які, по суті, є 

другорядними, допоміжними персонажами в романі, експлікують архетипні 

смисли, що інтенсифікують насамперед становлення ідентичності протагоністів 

Наді і Вєри. Тут спостерігаємо типологічний збіг архітектоніки романів 

О. Забужко та М. Левицької. Адже в романі О. Забужко архетип жінки, 

втілений через образи Мадонни-Блудниці – Гелі і Леі, на рівні підсвідомого 

потягу генерував у Дарини прагнення самоідентифікації, сигніфікуючи риси, 

що були властиві жінкам минулого. Подібно в романі М. Левицької у процесі 
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пізнання Надею минулого своєї сім’ї, українки Валентини героїня неначе 

розкриває потаємні смисли якогось архаїчного, невідомого й відомого водночас 

досвіду віків. Спочатку підсвідомо, а далі й усвідомлено Надя змінює оптику 

сприйняття людей та подій, що відбуваються навколо. Тому Вєрине зомбоване 

переконання, що “ми були інші” [301, 219], коли вона порівнює їхню 

емігрантську сім’ю і Валентину, втрачає свою силу, коли Надя усвідомлює, 

наскільки насправді вони всі подібні з цією українкою.  

Ці подібності виявляються на різних рівнях. Спочатку розкривається на 

рівні мотивацій персонажів. І Людмила, і Валентина кожна свого часу 

одружуються з Ніколаєм, керуючись практично однаковою метою – 

прагненням знайти захист і підтримку. Але якщо Вєра виправдовує вчинок 

матері (“То було інакше <…> У часи, як ті, люди робили те, що мали робити, 

щоб вижити” [301, 57]), то Валентину за схоже бажання полегшити своє життя 

– засуджує. Інша подібність знаходиться на світоглядному рівні, у площині 

морально-етичних координат роману. Адже і Людмила, і Валентина терплять 

дивацтва чоловіка й готові на самопожертву заради своїх цінностей: сім’я – для 

Людмили, матеріальне благополуччя для себе і сина – для Валентини. Як 

бачимо, і Мадонні Людмилі, і Блудниці Валентині властива стражденність і 

жертовність. Мадонність мами Наді виявляється в бутті зі своїми рідними до 

кінця – і в радості, і в горі вона вірна своїй присязі шлюбу й любові до дітей, а 

отже, й тій українській ідентичності, закладеній у ній попередніми поколіннями 

і тим культурно-духовним ментальним кодом, що дає підсвідоме знання, якою 

повинна бути жінка і матір. Валентина також терпить задля сина, але долю 

блудниці обрала сама задля фікції безхмарного життя, яка дуже швидко 

розвіялася в цій холодній чужій країні. 

Прикметно, що простежується подібність і між Вєрою та Валентиною. 

Вони обидві авторитарні, прагматичні, знають, чого хочуть, і намагаються 

отримати це. Як і Валентина, Вєра любить гроші і гарний одяг (але, на відміну 

від Валентини, у неї гарний смак і добре відчуття стилю), вона розуміє 

значення освіти і платить значні суми за навчання своїх доньок у престижних 
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школах. Вєра давно асимілювалася в британське суспільство, стала британкою і 

забула про своє злиденне минуле. У новій країні вона отримала нову 

ідентичність, дарма, що синхронну і нестійку. Можливо, цим і пояснюється її 

ворожість до українки: вона нагадує їй себе саму – емігрантку, не потрібну ані 

рідній країні, ані чужій. Можемо припустити, що, “атакуючи” Валентину, Вєра 

захищає свою територію, свою новостворену себе, свою забуту автентичність. 

“Як може бути, щоб хтось, хто сам є емігрантом, був так люто налаштований 

проти еміграції? Чи Вєра ненавидить і себе?” [301, 219], – роздумує Надя. 

Героїня пригадує точку неповернення, що скорегувала їхні з сестрою ціннісні 

орієнтири в житті. Ідеться про Різдво 1952 року, коли вони, маленькі, у своїх 

шитих-перешитих пальтечках тулилися до мами в холодному автобусі дорогою 

додому, а леді в шубі простягнула Людмилі шість пенсів: “для діток на Різдво” 

[301, 221]. Обидві добре пам’ятали той момент, або, як висловилась Надя, “його 

ганьбу” [301, 221]. Однак для Наді то була мить, що перетворила її на 

соціалістку, феміністку й борця за рівні права між людьми, а Вєру перетворила 

“у жінку в шубі” [301, 221]. На нашу думку, така подібність образів Вєри й 

Валентини – це ескіз, доповнений індивідуальними відтінками характерів 

персонажів, проте все одно видимий через яскраво виражену інструментальну 

позицію обох героїнь.  

На основі здійсненого порівняльно-типологічного аналізу можна зробити 

висновок, що в художньому просторі українського й британського романів 

архетип жінки знаходить своє аналогічне оприявлення – через образи Мадонни і 

Блудниці. Мати Наді, як і мама Дарини, – це стражденна і жертовна Мадонна, 

берегиня української ідентичності. Блудниця Валентина подібно, як і блудниці 

О. Забужко, стає на шлях розвитку, бо за сюжетом повертається до своїх витоків 

– в Україну.  

Типологічні збіги художнього втілення архетипу жінки в українському і 

британському романах проявляються на рівні тематичної й ідейно-естетичної 

близькості – зображення обумовленості проблеми самоідентифікації тим, що 

закладено в людині досвідом попередніх поколінь. Тільки усвідомлення 
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культурного, духовного, традиційного спадку дає протагоністам романів 

відчуття цілісності своєї особистості, упевненості в собі.  

Типологічна подібність наявна й на рівні психологічної спорідненості 

персонажів. Надя М. Левицької і Дарина О. Забужко представляють третє 

покоління, що готове прийняти в спадок ідентичність, бо вона дає їм розуміння 

життя навколо і те, як насправді тісно взаємопов’язане минуле і сучасне, що й 

відображено через утілення архетипних образів у романах. Дарина через 

осмислення власного успадкованого нею ментального коду вирішує 

продовжувати свою боротьбу за справедливість так само, як робили це інші 

українські жінки – її матір, Геля, “Рахеля”. Аналізуючи долю матері й те, що 

відбувалося з Валентиною, Надя усвідомлює, як ці долі тісно переплетені: 

“Мама і Вєра в оточеному колючим дротом таборі; Валентина, як раба, на 

довгих низькооплачуваних змінах в дідорні <…> Джерело дешевої робочої 

сили” [301, 257]. Валентина тепер така ж жертва, як і п’ятдесят років тому були 

її мама і сестра, з таким самим тавром і негативним ставленням інших народів 

до себе. На жаль, як показує М. Левицька, Валентина ще не пройшла шляху 

самоідентифікації, щоб усвідомити це і змінити свою архетипну приреченість 

блудниці у Великобританції на усвідомлену екзистенцію в рідній країні, проте 

такий шанс у неї є.  

Відмінність між художнім утіленням архетипу жінки О. Забужко і 

М. Левицькою стосується індивідуально-авторської парадигми мислення, 

специфіки культурної і національної картини світу письменниць. Українська 

жінка в О. Забужко – одухотворена ніжність, жіночність, ласкавість і водночас 

героїня, борець, що здатна на подвиги і жертовність для високої мети – 

національного становлення Батьківщини. У романі М. Левицької архетип 

української жінки – це продовження Шевченкових традицій у нових історично-

соціальних умовах і страждалиця, наймичка і водночас взірець самопожертви 

задля дітей.  

Подібний архетип жінки в образі Блудниці за шевченківськими традиціями 

(Наймички або навіть Катерини) зображає І. Роздобудько. Ідеться про її 
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героїню Оксану, емігрантку, що, як і Валентина М. Левицької, прибула в далеку 

країну – Німеччину – задля своїх дітей. Але, на відміну від Валентини, Оксана 

не шукає заможного чоловіка зі статками. “Бідолашна наймичка” [191, 107], як 

називають її інші жителі будинку фрау Шульце, має єдину мету – заробляти 

якомога більше, щоб відправляти кошти дітям і чоловікові, яких залишила в 

Україні. Жінка зовсім не шкодує себе, працюючи на тотальне виснаження і 

відмовляючи собі в усьому, щоб якнайбільше заощадити. Як проникливо 

зауважує фрау Шульце, Оксана є типовою заробітчанкою, яка з одного рабства 

в себе в країні добровільно пішла в таке ж рабство тільки в іншій державі. “Такі 

жінки існують тільки в постколоніальних країнах і на Сході. Їх ніхто не жаліє. 

Їх просто використовують” [191, 210], – підсумовує стара німкеня. В образі 

Оксани І. Роздобудько втілює архетипну розгубленість жінки-блудниці, яка 

шукає духовної опори, праведного шляху. Однак героїня робить фатальну 

помилку, коли вирішує, що її дітям потрібне матеріальне благополуччя більше, 

ніж мама поряд. На нашу думку, заперечуючи власне архетипному призначенні 

жінки бути, перш за все, матір’ю, Оксана прирікає себе на нестерпні моральні 

муки й повільне духовне згорання, адже її серце і душа залишилися із дітьми: 

“А як жити без душі, хто підкаже?” [191, 59]. Як імплікує письменниця, із 

приїздом на чужину жіноча сила героїні зникла, залишивши величезну 

вакуумну порожнечу на місці душі, перетворивши Оксану на Блудницю. 

Зауважимо, що таке втілення архетипної постаті Блудниці в образі заробітчанки 

Оксани викликає конотації безвиході, безкінечних страждань, приреченості 

української жінки, що становить типологічно споріднений фрейм жінки-

емігрантки із британського роману. 

Образ Мадонни знаходить своє абсолютне виявлення в іншій героїні 

роману – фрау Шульце. Разом з місією “хранительки секретів”, письменниця 

наділяє свою героїню архетипними рисами жінки-Мадонни: вона турбується за 

долю, здавалася б, чужих для неї людей, і намагається у свій ненав’язливий 

спосіб допомогти тим, хто готовий прийняти допомогу. Німкеня зізнається: “У 

мене великий сентимент до українців” [191, 189]. Вона спостерігає за 
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українцями, які винаймають кімнати в її домі, і неначе бачить їхні душі, всі 

помисли, як злі, так і добрі: “Вони, ці люди, навіть не здогадуються, що я знаю 

про них набагато більше, ніж вони можуть уявити” [191, 203]. Героїня відчуває 

співчуття і жалість до цих загублених у глобальному світі людей, що втрачають 

свою ідентичність: “вони нагадують мені те відірване листя, що летить за 

вітром” [191, 194]. Але, вона не просто спостерігає за українцями, фрау Шульце 

прагне пізнати ідентичність, яка належала її коханому – українському вояку, 

батькові її єдиної дитини: “я тримаю їх тут – цих українців, спостерігаючи за 

ними і намагаючись зрозуміти, чи почую від них голос крові” [191,194].   

До багатозначного композиційного ходу вдається письменниця в епізоді з 

прибиранням Оксаною кімнати фрау Шульце, коли українка із завороженим 

поглядом дивиться на портрет її пані, на якому “ореолом світилося біляве 

волосся, в руках вона тримала червону троянду. І посміхалась. Але посмішка 

була сумною” [191, 73]. Червона троянда дуже часто зображалася на іконах 

Богоматері і символізувала “дух покаяння та жертовності” в християнській 

іконографіці [289, 146–151]. Саме таке зображення жінки на портреті, можемо 

припустити, підтверджує нашу інтепретацію цього образу як Мадонни. Не 

менш промовистими в цьому сенсі вважаємо й слова фрау Шульце, яка була в 

той час у кімнаті: “Поверталися б ви краще до дітей. У вас їх, здається, двоє? Я 

<…> знаю: завжди краще там, де нас нема…” [191, 78]. Слова німки 

прозвучали як відповідь доброї матері на сповідальний погляд Блудниці-

Оксани. Однак серце і душа героїні були повністю закриті до всяких повчань, 

так, неначе вже ніхто і ніщо не могли повернути її із вибраного нею шляху 

деструкції. І. Роздобудько вдається до драматичного й трагічного сюжетного 

ходу, щоб повернути Оксані втрачену душу. Героїня заступилася за молодого 

мусульманина, коли його забивали до смерті скінхеди. І в момент, коли 

прийняла смертельний удар за хлопця, відчула, що її душа повернулась до неї: 

“відчула, як поволі зникає порожнеча в грудях, та порожнеча, яка мучила її всі 

ці роки. Як вона, та діра, заповнюється чимось гарячим, живим, рухомим, 

заповнюється по вінця, огортає теплом серце і легені <…> до неї повертається 
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душа! <...> Душа була на місці” [191, 81-82]. Як показала письменниця, смерть 

цієї героїні була рятівною, бо повернула її втрачену сутність Мадонни.  На 

нашу думку, жертовна смерть відкупила гріх Оксани – вона не була більше 

Блудницею, вона поверталась додому мамою, яка все віддає дітям, навіть 

життя, хоча й не рідній дитині. Вона була мамою, і в цьому була її основна місія 

та ідентичність у житті – бути Мадонною, а не Блудницею.  

Фрау Шульце і тут не полишає бідолашної Оксани, допомагаючи тій 

реалізувати свою нездійснену мрію – повернутися додому. Вона оплачує всі 

витрати, “щоб Оксану могли поховати на батьківщині” [191, 215]. Ця жінка 

справді справляє враження покровительки над загубленими в чужій країні і між 

чужих ідентичностей людьми, допомагаючи їм зрозуміти істинність і цінність 

того, що означає бути собою і знати себе. У цьому контексті можна провести 

концептуальну паралель між образами Мадонн у романі І. Роздобудько і 

Дж. Фоера. Яскраво виражена, на нашу думку, мадонність в образі Лісти, яка 

аналогічно, як і фрау Шульце, не лише є “хранителькою секретів” і 

персоніфікованим минулим у романі, але також виконує роль покровительки 

над тими, хто потребує її, щоб передати сакральну і життєтворчу мудрість-

знання, відому лише їй. Образ Августини-Лісти прочитується як щось неземне, 

навіть божественне, на основі вражень і рефлексій Алекса, діда і Джонатана: 

“Ми дивились на неї так, неначе весь світ і його майбутнє залежали від неї” 

[284, 148]. Водночас Алекс відчуває нестримний потік любові, ласки й доброти, 

що йде від цієї жінки : “І я був певний, дивлячись в її очі, що вона врятувала 

діда героя і, напевно, багатьох інших” [284, 148]. 

Ця жінка, немов бачачи душі цих шукачів Трачімброда, знає точно, хто за 

чим прийшов. Так, фразою “Ти, напевно, дуже втомився від усіх своїх 

мандрувань” [284, 149] вона звертається тільки до діда Алекса і ця фраза, 

здається, цілком вписується в контекст місця і часу дії, зважаючи на їхню 

п’ятиденну подорож. Однак, на нашу думку, вона імплікує втому душевну, 

адже старий змусив свою душу блукати в темряві брехні й сорому всі ці 

п’ятдесят років. 
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Як і фрау Шульце, Августина-Ліста хоче допомогти героям повернути 

їхню ідентичність, а це можна зробити шляхом сповіді. Адже сповідь – це 

відкриття правди, визнання своїх недобрих діянь; це примирення і відновлення 

втраченого зв’язку людини з Богом, а отже, і своєю самістю [210]. Саме на 

сповідь спонукає Ліста діда Алекса, виймаючи із своїх коробочок одну за 

одною фотографії як свідчення життя тих, кого вже давно не було, але чиї 

історії вона зберігала. Однією з таких світлин було фото Гершеля. Ліста 

починає розповідати його історію, про те, як його зрадив найкращий друг Алі, 

бо лише так він міг урятувати себе. Прикметно, що дід усіляко намагається 

зупинити її – то криком, то образами, то бажанням покинути її хатину. Онук 

помічає, що в очах діда з’являються сльози в той час, коли жінка просить 

хлопців залишити їх наодинці. Фраза, якою звертається Алекс до Джонатана 

(“Нам не можна тут бути” [284, 156]), на нашу думку, говорить про те, що зараз 

відбудеться таїнство сповіді і, можливо, розгрішення, оскільки сльози – це 

свідчення очищення душі. 

Письменник об’єднує в образі Августини-Лісти й архетипні риси Мадонни, 

і її функціональну місію “хранительки секретів”. Архетипне прагнення жінки 

бути матір’ю, не реалізоване через звірства війни, трансформується в турботу 

про її єдиний “скарб” – речі, фото, листи, що зберігали історію і пам’ять її 

народу і які вона позносила у свій храм-хатину. Спогади Лісти, що переносять 

її з одного хронологічного прошарку в інший, дивні запитання, як ось: “А війна 

скінчилась?” [284, 193], свідчать, на нашу думку, про нашарування і 

переплетення часів, як у свідомості героїні, так і в її хатині. Лістин будиночок у 

романі – це локус, де зберігається пам’ять, де минуле існує поруч із 

сьогоденням і майбутнім без будь-яких хрономеж. Вони існували одночасно, як 

це повинно бути у всеохопному Знанні.  

Динаміка розвитку образу Лісти виявляє його трансцендентний характер. 

Неначе володівши якимось вищим знанням, жінка бачила, кому насправді 

необхідна була правда про минуле – необхідна у сенсі життєтворчому, як щось, 

що зможе зберегти життя, врятувати загублену душу. І це не були ані “герой”, 
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як називав Джонатана Алекс, адже вже сам його приїзд в незнану країну для 

пошуків свого коріння свідчив про розуміння американцем важливості 

ідентичності, ані дід, бо його ідентичність була завжди з ним, а він просто 

боявся її прийняти. Ми вважаємо, що людиною, душу якої поверненням 

ідентичності хотіла врятувати Августина-Ліста, був Алекс. Тому, як зауважив 

Алекс, у певний момент розмови з ними Ліста дивилась і зверталась лише до 

нього: “вона не дивилася ні на кого, але тільки на мене. Дід і герой не існували 

більше для неї” [284, 152]. Адже він єдиний з трьох не мав ані найменшого 

уявлення про те, ким був: “Я думала, що то ти… Я думала ти був тим, хто 

шукав мене” [284, 150]. Вона дарує своїм гостям коробку, підписану “Про всяк 

випадок” з фото і речами, що належали їхньому минулому. На випадок, якщо 

дід таки зможе знайти силу і мужність розповісти правду і повернути 

ідентичність онукові. 

Отже, архетипна постать Мадонни, що знаходять своє яскраве втілення в 

образах головних героїнь романів І. Роздобудько і Дж. Фоера, виявляє не лише 

типологічну спільність у подібному розкритті архетипу жінки з романами 

О. Забужко і М. Левицької, а також свідчать про схожість на ідейно-

тематичному й образному рівнях українського та американського романів. 

Мадонність фрау Шульце й Августини-Лісти розкривається в таких 

функціональних пластах цих образів: 1) обидві допомагають здобути 

ідентичність і самовизначитися іншим героям; 2) місія “хранителів секретів” 

визначає місію життєву: будинок фрау Шульце схожий на будинок Лісти, але в 

першої експонатами-скарбами є українці, яких вона вивчає, щоб пізнати 

ідентичність коханого чоловіка і своєї дочки; а в Лісти експонати – це речі-

скарби, що не гірше від людей тримають секрети і розповідають історії своїх 

власників. Ліста не вивчає свої експонати, вони знає про них усе, її завдання 

полягає в переданні їхніх секретів (пам’яті) іншим. 

Багатогранність ще одного жіночого образу, в якому дивовижно 

співіснують Мадонна і Блудниця в одному тілі і в одній душі, також апелює до 

розгляду. Ідеться про героїню роману Дж. Фоера “Все освітлено” Брод. Вона є 
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прабабусею протагоніста Джонатана в п’ятому поколінні і героїнею його 

роману про старий Трачімброд. Ця частина в романі написана в стилі 

“магічного реалізму”, як зазначають Ф. Колладо-Родрігез, М. Фоер. Тому 

застосовуючи за модерністською традицією міфоорієнтовані стратегії в 

зображенні Брод, Дж. Фоер яскраво втілює в ній архетипні риси жінки. Вони 

виражаються в тому, що в романі цей образ акумулює трансцендентні та 

хтонічні модуси (властивості) людської сутності. Трансцендентність образу 

виявляється в інтепретації його автором як божества – джерела архаїчної 

мудрості, довершеності, краси, яку Дж. Фоер поєднує із стихією води, що має 

особливе значення в юдейській культурі. Хтонічна (земна) грань образу цієї 

героїні виражається в архетипному призначенні жінки бути продовжувачкою 

роду, життя.  

Перша характеристика пов’язана з появою, народженням дівчинки у водах 

річки Брод. Автор подає цю історію у формі міфу, об’єднуючи стихію води із 

творенням нового життя, що відображає міфологічний світогляд його народу. 

Адже вода має сакральне значення в юдейській культурі, символізуючи 

чистоту, жіноче начало, що пов’язане з продовженням і є запорукою життя, а 

також з мудрістю, яку передає через води Вищий закон Тори [75]. Образ Брод 

нерозривно пов’язаний з водою, адже й ім’я, яке дає їй прийомний батько, – 

ім’я річки, що зберегла дитя. Як результат, вона переймає й священні якості 

цього символу. 

На нашу думку, через ці характеристики, властиві образу цієї героїні, 

письменник неначе возвеличує саму жінку, що сприймається як джерело 

одвічної мудрості, сакральності, досконалості, певним чином відображаючи 

архетипні риси Мадонни. Разом з тим, застосовуючи принципи “магічного 

реалізму” в цій частині роману, Дж. Фоер знаходить потрібну форму, щоб 

поєднати реальне і фантастичне, міфологічне і прозаїчне, для передання 

сумісності та антагонізму божественної чистоти і недосконалості людського 

духу і світу. Авторське філософування реалізується в романному просторі, у 

якому ця дівчинка, що неначе з’явилась з іншого виміру, намагається вижити в 
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хтонічному (реальному) світі. Вузький і обмежений світ Трачімброда, повільно, 

але наполегливо змінює її архетипну сутність Мадонни на есенцію Блудниці – 

ненавистю, зґвалтуванням, обманами. Внутрішній стан дівчини, який героїня не 

відкривала для інших, автор передає прозаїчно просто: “вона не любила життя” 

[284, 76].  

Цей стан душі Дж. Фоер пов’язує насамперед із втратою свободи: “Вона 

їсть добре і здорова <…> але її тіло виглядає як у хронічно хворої дівчинки 

<…> дівчинки, яка не є повністю вільною” [284, 76]. Концептуально важливим 

у цьому “діагнозі” письменника є слово “вільна”, адже відсутність свободи, 

відчуття поневоленості, особливо духовної, моральної, такі теоретики 

ідентичності, як З. Бауман, Е. Гідденс, Е. Еріксон, Е. Фромм вважають 

результатом слабкої ідентичності, або кризи ідентичності. Незважаючи на те 

що все своє життя дівчина живе в любові і щирій опіці прийомного батька 

Янкеля, цей світ є видуманим світом цього чоловіка. Він не має нічого 

істинного і правдивого, він фікція і обман, у який повірив сам Янкель і змусив 

вірити Брод. І вона прийняла такий світ, водночас втративши здатність 

розрізняти істинне і вигадане, справжню любов та її імітацію. Він так і не 

розповів їй правди про її рідного батька Трачіма і те, як вона стала його 

дочкою. Він не розповів їй, що його справжнє ім’я було Сафран, а дружина 

зовсім не загинула при пологах, а пішла від нього до іншого чоловіка. Янкель 

видумував усе нові й нові дрібнички, щоб створити ідеальний світ для Брод і 

себе: “Це майже вдавалось. Він повторював деталі так багато разів, що стало 

майже неможливо відрізнити їх від фактів” [284, 49]. Як показує Дж. Фоер, 

фікція щастя не була щастям, а багаторазово повторювана брехня може змусити 

повірити в себе, однак вона ніколи не стане правдою. Архетипне прагнення 

Блудниці повернутися на праведний шлях виявляється в підсвідомому бажанні 

цієї героїні своєї самоідентифікації. Однак у світі обману вона неможлива. 

Лише тоді, коли перед смертю її чоловік Колкі розкриває Брод правду про її 

походження, до героїні, ми вважаємо, повертається здатність любити разом із її 

ідентичністю – бути вірній собі і своїм дітям, бути матір’ю – Мадонною.   
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Брод, яка немовлям вижила у водах річки, пережила зґвалтування, 

залишилась вдовою в 19 років з трьома дітьми, виростила їх, виконавши свій 

основний обов’язок – матері. Як справжня юдейська жінка, вона не перечить 

долі, а підкоряється їй: “І чому, дивувалась вона <…> ми слідуєм їй (долі. – 

В. Н.)?” [284, 92]. Ця здатність виживати передається її прапраправнуку 

Сафранові – дідові Джонатана. Адже він один з небагатьох, хто врятувався в 

Трачімброді і продовжив рід Брод уже в Штатах, неначе в цьому і полягала 

місія його життя: “Це неймовірно, щоб твій дід пережив так багато, тільки щоб 

померти по приїзді в Америку? Так, неначе після такого виживання вже не було 

більше сенсу виживати” [284, 143].    

Образ Брод є архетипним у його багатозначності та багатогранності й 

через втілені в ньому архетипні риси Мадонни і Блудниці виявляє типологічну 

спорідненість з образами “Рахелі” і Гелі О. Забужко, а в дечому й Оксани 

І. Роздобудько. Так, типологічно спільними рисами цих жіночих образів 

О. Забужко, І. Роздобудько та образу Брод Дж. Фоера є сакральність, 

досконалість, сила, витривалість і водночас стражденність жінки. Інша 

типологічна спільність – підкорення своїй долі і місії. Однак тут 

прослідковуємо й концептуальну відмінність, що стосується національної 

парадигми мислення кожного автора. О. Забужко бачить місію жінки в 

жертовності задля вищої мети, у тому числі й національної справедливості, а 

Дж. Фоер – у жертовності задля продовження роду і знаходженні жінкою себе.  

Отже, архетип жінки декодує свій смисл в досліджуваних романах через 

опозицію образів Мадонни і Блудниці, виявляючи національні та 

загальнонаціональні риси, властиві жінці, стимулює процеси її самовизначення 

і самоідентифікації.  

 

3.3. Архетип Самості як проекція ідентичності героїв: типологія 

художнього мислення українських та англомовних письменників 

Досліджуючи проблему самоідентифікації людини в полі впливу і проекції 

архетипів, уважаємо за необхідне в цьому підрозділі дисертації звернутися до 
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декодування архетипу Самості й дотичних до нього архетипів Персони і Тіні на 

матеріалі досліджуваних нами романів.  

Саме архетип Самості посідає ключове місце в теорії К. Юнга. Це 

“центральний архетип”, або, як зазначав К. Юнг, “самодостатність, внутрішня 

цілісність, яка прагне до гармонії і не терпить самообману” [цит. за: 246, 201-

202]. Самість, за К. Юнгом, – це внутрішній баланс між свідомістю і 

несвідомим, досягнення якого забезпечує цілісність і єдність особистості, 

можливість її гармонійного розвитку [135]. Іншими словами, самість – це та ж 

сама ідентичність, яка, за термінологією швейцарського психоаналітика, 

досягається у процесі індивідуації, тобто самоідентифікації. Саме в досягненні 

людиною своєї самості-ідентичності психоаналітик бачить мету життя кожної 

окремої людини, адже тоді осягається сенс життя і цілісність душі. 

Зауважимо, що архетип Самості як єдність і гармонія свідомого і 

безсвідомого вже за своєю суттю є амбівалентним.  Тому, за В. Лейбіним, він 

описується в термінах антиномій: “Самість охоплює чоловіче і жіноче, світле і 

темне, духовне і хтонічне (матеріальне)” [135]. З іншого боку, сам процес 

ідентифікації передбачає інтеракцію з іншими архетипами особистісної 

структури, найчастіше з Персоною і Тінню. Ці архетипи за своєю суттю 

протистоять Самості, а подекуди можуть і витісняти її. Так, архетип Тіні є 

втіленням негативних сторін, що присутні в кожній людині (риси характеру, 

прагнення, думки і почуття, цілі і цінності), і продукує зазвичай етносоціальні 

стереотипи. Персона – це соціальний конструкт, те, що людина показує зовні й 

те, що сприймають інші [102]. Архетип Персони К. Юнг також називав 

Маскою, що створювала ілюзію необхідної в соціальному плані, але не 

автентичної ідентичності. Тому Персона протистоїть Самості, часто блокуючи 

процес індивідуації, що може загрожувати втраті цілісності людської сутності 

[102]. 

К. Юнг неодноразово говорив про взаємодію літератури і психології 

(стаття “Психологія та література”, написана у співавторстві з Е. Нойманом, 

доповідь “Про відношення аналітичної психології до творів художньої 
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літератури”), вважаючи, що архетипи яскраво проявляють себе в різних образах 

і абстрактних символах у художніх творах, дозволяючи людині почути “голос 

усього людства” [256, 74]. Більше того, будучи пов’язаними з процесами 

індивідуації, вони через “голос всього людства” допомагають індивідові почути 

й внутрішній голос його Я як унікальної особистості й частинки етнічної, 

національної чи світової спільноти. 

Тому, беручи до уваги функціональні характеристики та особливості 

архетипу Самості і Персони, ми вважаємо, що в досліджуваних нами творах 

свого виразного змісту вони досягають через концепт “Ім’я”. Саме ім’я того чи 

іншого героя, що виражає належність його до конкретного роду і служить 

символічним джерелом трансляції сенсів етнохарактеру, виражає 

есенціалістське значення цих архетипів. Ім’я є значимим ідентифікатором як на 

особистісному, так і на національному рівнях процесу самоідентифікації, що й 

підтверджують романи О. Забужко, Дж. Фоера, М. Левицької та І. Роздобудько. 

Хочемо зазначити, що в цьому контексті, зважаючи на амбівалентність 

архетипу Самості, ми розглядатимемо ім’я як абстрактно-символічний знак у 

такій дуальній єдності: 

 ім’я як приналежність до роду/ етносу – національна ідентичність; 

 ім’я як відображення самості чи персони – досягнута/недосягнута 

особистісна ідентичність. 

Так, фабульне полотно роману О. Забужко “Музей покинутих секретів” та 

Дж. Фоера “Все освітлено” зображає історію трьох поколінь. Такий авторський 

вибір фабульної рамки творів дозволяє проаналізувати наслідково-

відтворювальний етнохарактер та вплив ментального простору на 

самоідентифікацію героїв. Яскрава типологічна спільність, яку спостерігаємо 

між романами, виявляється в наданні героям імен, що несуть у собі глибокий 

символічний зміст і стають ідентифікаторами їхнього Я. О. Забужко й Дж. Фоер 

визначають ідентичність персонажів через ракурс належності як до певної 

родини, так і до етнічно-національної групи, тобто простежується ментальний, 

ідентифікаційний корінь людини. 
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Так, протагоніст О. Забужко носить ім’я воїна УПА Адріяна, якого його 

бабуся колись кохала, але доля якого йшла пліч-о-пліч із долею її сестри Гелі. 

Від самого початку роману письменниця надає особливого значення цьому 

імені: її герой, шукаючи історичну правду про життя своєї родички Гелі Довган, 

цікавиться й вибором такого неординарного імені для нього: “І все-таки, чому я 

Адріян?... Якось незатишно думати, що я цього вже не дізнаюся. Що вже нема 

кого спитати” [86, 387]. Таке героєве незнання не випадкове, а свідомий 

авторський хід, щоб показати розірваний зв’язок часів, перервану ідентичність, 

яку намагається відновити протагоніст. 

Як виявилось, це ім’я дала йому його бабця Ліна, сестра Гелі. Вона 

наполягла на цьому імені для свого внука. Як усвідомлює згодом сам Адріян, 

бабця хотіла, “щоб це ім’я було в родині <…> Щоб воно належало до нашої 

родини, – так, як мав би до неї належати той, хто його носив” [86, 666]. У такий 

спосіб, його бабуся намагалася виправити те, що не сповнилося, зберегти 

присутність того Адріяна, вплітаючи його ідентичність в ментально-психічний 

ген їхньої сім’ї. Так ім’я набуває символічного значення і навіть магічної сили. 

З одного боку, воно є пам’яттю про людину, яку любили і яка віддала своє 

життя за краще майбутнє інших. З іншого боку, з іменем воїна Адріяна 

протагоніст Адріян успадковує частково і його ідентичність: нездійснену любов 

Адріяна-воїна та Гелі, але тепер уже любов Адріяна й Дарини, і його загострене 

відчуття справедливості. Він, як і той, чиє ім’я (тобто, й ідентичність) перейняв, 

тепер відчуває ту неабияку відповідальність за кохану жінку, яку мусить 

берегти так, як, на жаль, не вберіг його прототип, сни якого він снив і навіть 

голос якого знав у тих снах: “буду стріляти, коли прийдуть” [86, 655]. Більше 

того, у спадок з ім’ям і розумінням того, чиє воно, він отримує також знання 

себе, що допомагає скласти докупи розпорошену цілісність свого “Я”: “Це – 

коли тобі стає путері не засцяти прийняти батьківський спадок у повному 

обсязі <…> Потрібні роки й роки, щоб стати сином, – самої біології тут 

недосить…” [86, 664]. Як показує О. Забужко, з ім’ям і тим глибинним змістом, 

яким воно як символ володіє, розкривається героєві важливість здобуття 
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Самості. Вона полягає у підтриманні цілісності свого духовного і фізичного Я, 

а також у розумінні своєї належності не тільки до роду, але й до нації.  

Аналогічну функцію і символічне навантаження передає ім’я Сафран у 

романі Дж. Фоера “Все освітлено”. Повне ім’я молодого американця, 

протагоніста роману – Джонатан Сафран Фоер. Із Книги родоводу, який вівся 

рабином, дізнаємося, що ім’я його діда, історію порятунку якого він хоче 

дізнатися, також Сафран, як і ім’я його предка, від якого вівся родовід. Отже, це 

ім’я в романі передає родову ідентичність, що є досить-таки синонімічною до 

національної ідентичності. Зауважимо, що юдеї, як ніхто інший, зберігають 

чистоту своєї нації, її автентичність: минуле – невіддільна частина сьогодення і 

майбутнього в юдейській культурі. Якщо в українському романі письменниця 

говорить про розірваність зв’язку часів і втрату діахронної ідентичності, 

спричинену як історичними подіями, так і вибором людей не повертатися в 

минуле, то американський письменник показує, наскільки важливим минуле 

завжди було для його нації і як пам’ять зберігали, записуючи і родовід, і сни, і 

різні, навіть дрібні, події з життя спільноти. У романі “Все освітлено” Дж. Фоер 

висловлює думку, що наша ідентичність у наших батьках і в їхніх батьках і так 

аж до Бога. Ця ідея співзвучна з уявленням К. Юнга про архетип Самості як 

Божественну повноту душі, “іmаgе Dei” – образ Бога [246, 202]. “У воді я 

побачив обличчя мого батька, а те обличчя побачило обличчя свого батька і так 

далі, і далі, віддзеркалюючи початок часів, аж до обличчя Бога, за Чиїм образом 

ми створені” [284, 41], – було записано в Книзі снів трачімбродців.  

Не випадково, на нашу думку, у романі герої Дж. Фоера ведуть записи в 

“Книзі недавніх снів”. Адже, як ми вже зазначали, у снах архетипи найчастіше 

проявляють себе, бо уві сні людина здатна виходити за рамки реального світу у 

світ трансцендентний, бачити і чути душею. В опозицію до трансцендентного 

стає конкретний момент історії, коли можуть розриватися родинні зв’язки, 

виникає небезпека знищення цілих народів. Натомість герої романів О. Забужко 

і Дж. Фоера прагнуть скріпити розірвані ланцюги, розгадати ”секрети” історії, 

освітити її темні сторінки. Тим самим розкрити повноту значення свого імені, 
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яке накладає на носія відповідальність за збереження історичної та 

національної пам’яті. У підсумку герої свідомо обирають шлях 

самоідентифікації, що надає романам високого антропологічного змісту. 

Водночас ім’я, окрім того, що може виступати ідентифікатором людської 

сутності, також має силу змінювати ідентичність людини. Це є іншою, 

дуальною властивістю цього знака, що часом служить у романах 

відображенням не так Самості, як Персони або Тіні. У такому випадку, як 

показують письменники, ідентичність залишається недосягнутою. Однак для 

такого героя автори завжди залишають можливість самоідентифікації, що 

бачимо на прикладах Бухалова з роману О. Забужко та Янкеля і діда Алекса в 

романі Дж. Фоера. 

Так, уже саме прізвище свого героя О. Забужко вибирає з досить виразною 

негативною конотацією – Бухалов. І саме воно позначає цього героя в романі, 

хоча при звертанні до нього інші герої використовують його ім’я по батькові – 

Павло Іванович. Як результат, таке двояке найменування вже певною мірою 

свідчить про дві ідентичності, які борються в ньому. Його усиновив ще 

немовлям агент КГБ Бухалов, оскільки рідна мама вчинила самогубство, 

залишивши хлопчика сиротою. Дитина з новим іменем своїх прийомних батьків 

так чи інакше прийняла й ідентичність, яку це ім’я давало – син шанованого 

службовця, ветерана, мав відповідати йому і за сутністю, і за духом. Тому 

виховувався хлопчик у дуже сурових, майже садистських умовах, адже батько 

прагнув зробити з нього гідну собі заміну: “Мене ростив, щоб зліший був…” 

[86, 776].  

Це ім’я прирекло Павла Івановича на життя, яке для героя перетворилося 

на “штрафбат” [86, 766]. Він ніс його як покарання за те, що рідні батьки 

загинули, бо боролися із системою, а він за іронією долі став її частиною, 

приречений жити чужим життям: “Павло Іванович, – якось трудно мені тепер 

це вимовляти, знаючи, що він зовсім не Іванович, і, можливо, навіть не Павло: 

сіре, як гебешний костюм, ім’я враз позбавляється живого носія” [86, 739]. 

Прийнята з іменем ідентичність завжди йшла врозріз із ідентичністю 
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успадкованою, хоч і неусвідомленою. Виховуючи хлопця злим, старший 

Бухалов не зміг забрати від нього його переданого від Адріяна і Леі почуття 

справедливості і людяності. Тому Бухалов-син так і не відкрив справи на маму 

Дарини, хоча “зверху тиснули”, але “тут вже я сам, з власної ініціативи…” 

врятував молоду жінку і її дочку [86, 775]. Проте, середовище, у якому він 

виховувався, стало звичним і рідним, а чужа ідентичність була зручною маскою 

для інших. Бухалов прийняв правило, за яким його виховував батько: “Не 

думати” [86, 774]. Він так і робив, оскільки боявся Тіні, якою було його минуле 

й справжня ідентичність: син єврейки, яка зрадила Велику країну, перейшовши 

на сторону ворога – бандерівців.  

Ім’я цього героя феноменально висвітлює архетип Персони (Маски): чужа 

ідентичність Бухалова посіла місце його автентичної ідентичності. Але 

письменниця імплікує можливість повернення автентичної ідентичності 

Бухаловим у тому випадку, якщо він знайде сили не відмовитися від свого 

минулого, а прийняти його. Адже від Тіні втекти неможливо. 

Ім’я в романі Дж. Фоера “Все освітлено” вражає своїм магнетизмом і 

поляризацією архетипних смислів. Дж. Фоер, як і О. Забужко, через ім’я 

відображає не тільки національно-родову належність, але й увиразнює іншу 

властивість імені – впливати і визначати, певною мірою, характер, світогляд, 

долю свого носія. Остання властивість імені транслює сенси архетипу Персони 

і Тіні на противагу і в боротьбі з архетипом Самості. Тобто ім’я як передає 

автентичну ідентичність, так і стає можливістю зміни/заміни її на іншу. Якщо 

Бухалов приречений історичними обставинами й долею бути носієм чужого 

імені й, відповідно, ідентичності, то герої Дж. Фоера вибрали іншу 

ідентичність. Водночас письменник зображає руйнівні наслідки, які ця зміна 

несе для душі людини, що назавжди втрачає гармонію і цільність. 

Так, Алекс на початку свого роману, оповідачем якого він є, знайомить 

читача зі своєю сім’єю. Герой говорить про те, як він пишається тим, що його 

ім’я, як і ім’я його тата і діда, – Александр. Вони є старшими в роді, і тому, як 

вважає Алекс, це ім’я “дає нам величезну честь” [284, 5]. Герой пишається тим, 
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що є родом з Одеси, бо за словами діда – це найкраще місце на Землі. Проекція 

концептуальних смислів архетипу Самості на ім’я героїв має в романі 

засадниче значення для розкриття проблеми самоідентифікації в її 

антропологічному вимірі, втілюючись аналогічно в національному 

підсвідомому, як юдеїв, так і українців. І для Джонатана, і для Алекса ім’я 

акумулює духовно-культурний континуум їхніх націй – свідчить про 

ідентичність людини, родовий корінь, який забезпечує відчуття причетності до 

роду, до автентики, того, що було задовго до неї і частиною чого вона є. 

Подорож до Трачімброда змінює все для Алекса. Після відвідин місця, де 

колись було життя, а тепер лише темна пустка, Ліста дає їм коробочку “Про 

всяк випадок”. Пізніше в готелі герої виймають із неї одну за одною речі з 

минулого, досліджуючи їх. Однією з таких речей була стара фотографія, на яку 

спочатку ніхто й не звернув уваги, бо таких світлин там було багато. Однак, 

придивившись до фото, Джонатан помічає феноменальну подібність молодого 

чоловіка на світлині з Алексом. “Вона як дзеркало” [284, 225], – погоджується й 

Алекс. Так розпочинається сповідь діда внукові. Цей епізод роману 

відзначається глибокою емоційною напруженістю. Привертає увагу і його 

форма. Він написаний подвійним діалогом: один – це озвучені репліки героїв, а 

другий, із беззвучними репліками, – то діалог душ. 

Як дізнається Алекс, його дід був родом зовсім не з Одеси, а з Колкі, 

сусіднього з Трачімбродом селища. Історія діда, як і його ідентичність 

визначається тепер хронометром – “До війни” і “Після”. До війни він був Елі, 

який мав кохану дружину Анну і сина, а ще найкращого друга Гершеля. Він був 

щасливий, сповнений любові і довіри. Але, як зазначив дід, “Хто знав? <...> Хто 

знав, що ми жили на краю голки?” [284, 244]. У ніч, коли прийшли німці, життя 

втратило всі свої сенси: не було більше ніяких цінностей, не було більше віри в 

Бога чи в те, що все обійдеться, а було прагнення врятуватися. Елі зробив вибір: 

на вимогу німця вказати на єврея, він вказав на свого найкращого друга 

Гершеля. І він урятувався, убивши в такий спосіб друга і того Елі, яким був. 

Вони з дружиною покинули селище, втекли від сорому і болю, щоб уберегти 
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свого малолітнього сина від цього: “Я так сильно хотів доброго життя для 

нього, без смерті, і без вибору, і без сорому” [284, 247]. І Елі більше не був Елі, 

а був Александром, родом з Одеси. Нове ім’я дало нову ідентичність, яка так і 

не прижилася на місці справжньої. Він утік, але його Тінь була завжди з ним: 

“Мої привиди не тут <…> Вони на внутрішній стороні моїх повік” [284, 246]. 

Його Тінь була його пам’яттю і болем, що забрали можливість бути щасливим 

знову, залишивши йому натомість лише одне відчуття – сум. 

Змінивши ім’я, він викреслив зі своєї сутності ідентичність щасливого Елі, 

а прийняв нову – ідентичність одесита Александра, сповнену суму й болю. Але 

тільки тепер дід усвідомив, що цю чужу ідентичність він передав також своїм 

синові й онуку, зробивши всіх нещасними, позбавивши їх любові. Дж. Фоер 

намагається зрозуміти причину модифікації сутності людини, що зреклася 

свого імені. Вона, як свідчать авторські імплікації, пов’язана з онтологічною 

неспроможністю фікції забезпечити справжність, дати відчуття своєї 

автентичності. Тому Алекс відчував, що єдине почуття, яке завжди з ним і 

ніколи його не відпускає, – це сум: “Я є дуже сумна людина. Я завжди сумний” 

[284, 227]. Персона Александра замінила сутність Елі. Але сповідь виправила 

помилку, повернула ідентичність, а з нею – і любов, адже він зумів 

примиритися з минулим, що було, з нашого погляду, його Тінню.  

Як зазначив Алекс, розмова з дідом вийшла за рамки Діда і внука. Це була 

розмова Душі і Духу, автентики і маски: “у цьому місці розмови не було більше 

Алекса і Алекса, діда і внука, які говорили <…> Коли я слухав його, я вже не 

слухав діда, але когось ще, когось, кого я ніколи не знав раніше, але кого я знав 

краще, ніж діда. І людина, яка слухала цю людину, була не мною, а кимось ще, 

кимось, ким я не був до цього, але кого знав краще, ніж себе” [284, 245]. Як 

імплікує автор, це був діалог із Самістю. Це був процес самоідентифікації, 

здобуття своєї ідентичності кожним комунікантом. 

Невипадковим є вибір Дж. Фоером імен Елі та Гершеля, адже перше ім’я з 

івриту означає “захисник людини”, інше – “оленя” [284; 279]. Елі не виконав 

свого призначення – не врятував друга, але вберіг від смерті свою сім’ю. Таким 



142 

 

був його вибір. Гершель, здається, був приречений від самого початку, адже 

оленяті рідко вдається врятуватися від вправних мисливців. Не випадково 

римляни говорили: “Nomen est omen”, що означає: “Ім’я – це доля”. Зрештою, 

якщо дід Алекса носив юдейське ім’я Елі, це може свідчити про те, що сам він 

був єврейської національності. Такий хід надає роману ще більшого 

драматизму, адже Гершель загинув за свою віру і сутність, а Елі відмовився від 

усього заради порятунку. Тому визнання свого гріха і прийняття свого 

минулого повертає цьому героєві не тільки особистісну ідентичність, але й 

національну. 

Персонаж з історії про старий Трачімброд також через зміну імені прагнув 

змінити свою ідентичність. Ідеться про прийомного батька Брод Янкеля. Він, 

будучи колись Сафраном, так і не зміг пережити смерті двох дітей і того факту, 

що кохана дружина залишила його задля іншого чоловіка. Він змінив своє ім’я 

на ім’я того, хто забрав його дружину, і став Янкелем, сподіваючись, що нове 

ім’я і дитя, яке за вироком долі було доручене йому на виховання, змінять його 

сутність. Герой думав, що це був “шанс стати знову невинним, просто й по-

неможливому щасливим” [284, 47]. 

Промовистим є епізод із запискою, яку залишила йому дружина, коли 

йшла від нього: “Я маю зробити це для себе” [284, 44]. Як не намагався 

загубити цей клаптик паперу Янкель, йому це ніяк не вдавалося. Дивно, бо в 

цьому житті він губив усе: дітей, дружину, ключі, гроші, батьків, але ніяк не міг 

загубити цього папірця. Дж. Фоер підкреслює, що від правди не втекти. Ані 

зміна імені, ані бажання стати іншим, ані прагнення забути себе не матимуть 

результату, бо зректися своєї ідентичності неможливо. Нове ім’я “Янкель”, як 

показує Дж. Фоер, є, фактично, втіленням сутності архетипу Персони, адже це 

була вдала маска псевдоідентичності. Але Персона не могла відігнати Тіні, яка 

була правдою про минуле. Як і у випадку з дідом Алекса, Тінь супроводжувала 

Янкеля відчуттям суму. Але й тут Янкель намагався переконати-обманути 

інших і себе: “Я не сумний. Я не сумний” [284, 47]. Він прагнув бути іншим, 
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але прагнення – це не буття. І в цьому прагненні він був трагічно-комічним, 

адже прожив чуже життя.  

На нашу думку, концептуальною для автора є проблема втрати себе через 

зречення свого імені-ідентичності, яку він моделює у двох історіях: Янкеля, 

який належить минулому, та діда, що репрезентує сучасну оповідь. Цей підхід 

робить проблему самоідентифікації магістральною. Вона становить художню 

вертикаль усього роману і виражає його інтенціальну спрямованість – знання 

минулого убезпечує від багатьох помилок у майбутньому. Історія Янкеля мала 

б навчити інших, що Тінь завжди з тобою, вона не покине тебе. Тому, щоб бути 

щасливим, треба прийняти її і бути просто собою. “Ти повинен залишатися  

собою” – фраза, що повторюється в романі як прохання кілька разів і кожного 

разу адресована іншим героям: Брод, Сафранові, Джонатанові. Однак 

ідентичність поколінь була перервана, а ця історія, як і багато інших, загублена 

й забута. Тому через двісті років дід Алекса робить ту ж саму помилку, як і 

колись Янкель – відмовляється від імені, отже, і від своєї ідентичності. 

Парадигма мислення письменника проектує таку художню інтерпретацію 

архетипу Самості, що втілюється в одну з інтенцій роману: мета життя людини 

– це залишитися собою, не зрадити собі, зберегти свою сутність. 

Дещо по-іншому проявляють себе архетипи Самості, Персони й Тіні в 

романах М. Левицької та І. Роздобудько. Хоча незмінним залишається процес 

декодування їхніх смислів – через ім’я героя.  

Так, у романі британської письменниці важливими в цьому плані є імена 

сестер Вєри і Наді.  Ім’я старшої сестри Вєри денотується з “Дитям Війни”, 

молодшої Наді – з “Дитям Мирного часу” [301, 285]. Така хронометрія імен, як 

показує М. Левицька, визначає сутність сестер. Вєра, яка пройшла дитиною жах 

війни, – безкомпромісна і рішуча, але, мовчазна і скритна. Надя – поступлива й 

відкрита: “Між Вєрою і мною десять років – десять років, що дали мені “Бітлз”, 

демонстрації проти війни у В’єтнамі, студентські протести 1968 року, 

народження фемінізму, що навчив мене бачити всіх жінок як сестер – усіх 

жінок, окрім моєї сестри, ось так” [301, 219]. Інша відмінність між сестрами в 
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тому, що наскільки сильно Надя бажає дізнатися про минуле сім’ї, настільки ж 

сильно Вєра не бажає повертатись у минуле. Надя, яка народжена у 

Великобританії, цікавиться не знаною їй батьківщиною. Для Вєри 

батьківщиною вже давно стала Великобританія. “Їй мало обібрати нашого папу, 

вона також оббирає нашу країну” [301, 218], – говорить вона про Валентину. 

Слова про нашу країну дивують Надю, адже вона не соромиться свого 

емігрантства. Вєра ж терпіти не може емігрантів. 

На нашу думку, вибір письменницею імен Вєри (віри) й Наді не 

випадковий. М. Левицька імпліцитно використовує їхні значення для передання 

своєї інтенції: віра і надія – це архетипні риси етнохарактеру українців, це код 

української ідентичності в розумінні британської письменниці. Вєра і справді 

була дитиною, яка дарувала батькам віру в те, що все зміниться, що війна 

закінчиться. Вона була для них (а особливо для матері) вірою в перемогу добра, 

що давала сили щодень виживати. Оця живучість і віра в себе стала потім 

сутністю Вєри, адже все своє життя героїня боролася за краще місце під сонцем 

у новій країні, за визнання британцями її не емігранткою, а рівнею. Тому 

героїня вірила, що, забувши минуле і прийнявши нову ідентичність, вона стане 

іншою. Проте її Тінь – українство – була завжди з нею. Надя, народжена в 

мирний час і в іншій країні, була надією на мирне і щасливе життя в новому 

світі. “Батьки назвали її Надєжда, на честь тих Надєжд, яких залишили позаду, 

бо ім’я означає сподівання” [301, 289]. І вона була Надією – світлою, гарною 

дівчинкою. Вона була батьківською надією на те, що всі жахи були позаду. 

Однак, з часом Надя також усвідомила присутність Тіні у своєму “Я” – 

незнання себе. Сутності Наді бракувало цілісності.  

За символікою своїх імен Надя і Вєра повинні йти пліч-о-пліч і бути 

сестрами. Як не дивно, саме у процесі самоідентифікації, яка в кожної сестри 

своя (адже Вєра розкриває минуле для Наді, у такий спосіб проходячи свій 

шлях повернення до цілісності Я), сестри примирюються зі своїми Тінями. 

Вони змінюють Персону на істинну ідентичність, досягаючи кожна своєї 

Самості: “я усвідомила, що Вєра і я піднялись на інший рівень інтимності <…> 
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ми навчилися бути партнерами. Усе, що необхідно було сказати, було сказано, і 

зараз ми можемо знову жити наші життя” [301, 292].    

Отже, можна побачити ще одну типологічну подібність у досліджуваних 

романах: використання письменниками імені як своєрідного ідентифікаційного 

маркера у процесах національної та особистісної самоідентифікації людини, у її 

ідентифікаційному сприйнятті себе та у сприйнятті її ідентичності “Іншим”, і як 

художнього прийому для оприявлення глибинних змістів архетипів Самості, 

Персони і Тіні.  

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 

Модель світу, яку подають письменники української та англомовної 

літератур у досліджуваних творах, відображає процес самоідентифікації як 

такий, який відбувається не лише в синхронній площині, але залежить від 

усвідомленої чи неусвідомленої героями інтеграції з досвідом минулих 

поколінь. Відомо, що найефективніше багатовіковий досвід людського пізнання 

акумулюється в глибинах колективного та особистісного несвідомого і 

проявляється через архетипи. Як результат, архетипи, які виявляють себе в 

романах через опозиційні образи, символи, знаки, є дієвим поетикальним 

засобом реалізації проблеми самоідентифікації у вивчених текстах. Ідеться про 

архетипи Землі, Жінки та Самості. Важливо зазначити, що в досліджуваному 

художньому просторі вони яскраво відображають особливості як української 

національної культури та онтологічних рис етнохарактеру українців, так і 

універсальні антропологічні характеристики. 

Архетип Землі виявляє себе через полярні категорії “безґрунтів’я” – 

“потреба закорінення (пошуку праоснов)”. У цій площині означений архетип 

відображається як підсвідомий потяг героїв до своєї Землі-Батьківщини, їхнє 

архетипне прагнення зберегти зв’язок із землею предків, мати свою праоснову. 

Крім того, згідно з теорією К. Юнга, бачимо, що архетип землі тісно пов’язаний 

із структурою мозку і передається більше спадково: бажання знайти свої корені 

з’являється в героїв другого і третього поколінь. У романах І. Роздобудько, 
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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 цих романів на певному етапі свого життя відчули 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, тобто 

пройти шлях особистісної і національної самоідентифікації. Деякі герої роману 

О. Забужко і Дж. Фоера відчувають “безґрунтів’я”, перебуваючи в Україні. Їхнє 

“безґрунтів’я” письменники інтерпретують як стан людини, яка не бажає 

встановити зв’язок зі своїм минулим, рідною землею, свідомо відмовляючись 

від своєї ідентичності.  

Архетип жінки декодує свій смисл через опозицію образів Мадонни і 

Блудниці. Ці образи є виразниками як національних, так і загальнонаціональних 

рис, що 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 введeння в художнiй прoстiр архeтипних постaтей 

Мадонни й Блудниці має на меті генерувати в інших героїв (Наді в 

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

ідентифікаційний досвід на особистісному, національному і загальнолюдському 

рівнях. Відмінності, що виявляються в ході типологічного аналізу, стосуються 

індивідуально- 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, 
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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 переданні духовного спадку іншим поколінням, що 

забезпечить збереження ідентичності. 

Архетип Самості проявляє себе в досліджуваних творах в антиномічній 

взаємодії з архетипами Персони і Тіні, розкриваючи свій зміст через концепт 

“Ім’я”. Він як передає індивідуальну сутність свого носія і транслює певні риси 

етнохарактеру його національної спільноти, так і може служити певною 

“маскою” для героя в соціумі. Доведено, що в романах О. Забужко, Дж. Фоера, 

М. Левицької ім’я виступає важливим сигніфікатором процесу 

самоідентифікації як на особистісному, так і на національному рівнях.  

У ході індуктивно-дедуктивних спостережень образно-символічного рівня 

досліджуваних творів виявлено спільну для всіх письменників сигніфікацію 

архетипу землі через відповідні символи. Так, І. Роздобудько використовує 

символ “якір”, щоб передати зв’язок людини із землею, і символ “відірваного 

листка”, щоб відобразити відсутність цього зв’язку; О. Забужко вдається до 

символу “секрету” (колажу), щоб показати, що в собі ховає земля і для чого 

людині необхідно не втратити такого зв’язку; М. Левицька спрямовує увагу 

читача на “трактор” як сучасний символ зв’язку із землею, матір’ю-

годувальницею; у Дж. Фоера символом втраченої землі стає знищене містечко  

Трачімброд. Архетип Жінки пов’язаний із символічними образами “хранителів 

секретів” (фрау Шульце в романі І. Роздобудько, Ліста-Августина в романі 

Дж. Фоера). 

Відзначено, що всі три романи пов’язані українською тематикою, а 

архетипи служать влучним критерієм розкриття проблеми української 

самоідентифікації героїв. Саме усвідомлення і прийняття героями своєї 

ідентичності, таємничого, нерозривного зв’язку із рідною землею та 

культурним досвідом нації, що має силу визначати і впливати на їхнє мислення, 

відчуття, свідомість і, певною мірою, долю, є наскрізними елементами 

структури творів. 



148 

 

Отже, можна зробити висновок, що в усіх романах декодування архетипу 

пов’язане із формуванням структури зовнішньої (національної) та внутрішньої 

(особистісної) ідентичностей героїв і проявляється на різних рівнях: ідейно-

тематичному, структурному, образному, символічному та інтенціальному.  
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РОЗДІЛ 4 

ХУДОЖНЄ ВТІЛЕННЯ ПРОБЛЕМИ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ В 

ДОСЛІДЖУВАНІЙ АНГЛОМОВНІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ ПРОЗІ 

 

4.1. Образ “успішної людини” як оцінний критерій самоздійснення 

героя в українських та британських романах 

Людина, народжуючись і формуючись у певному культурно-ментальному 

середовищі, засвоює властиві йому цінності і традиції та формує, відповідно до 

близького їй образу світу, власну особистість. Опираючись на незмінні цінності 

свого соціального й національного бекграунда, індивід має змогу виразніше 

бачити весь спектр вибору перспектив сьогодення і протистояти негативним 

зовнішнім впливам глобалізованого світу.  

У випадку, якщо стійка, автентична культурно-духовна, національна база 

відсутня, то існує загроза сліпого наслідування людиною чужих 

ідентифікаційних образів, які не тільки обмежують її внутрішню свободу, але й 

унеможливлюють розвиток національно-свідомої, розвинутої особистості. На 

нашу думку, ситуація стає більш критичною в умовах еміграції, коли за певних 

обставин доводиться покинути рідний край і шукати своє “місце під сонцем” 

там, де панують інші традиції, закони і правила гри. Прагнучи відповідати 

вимогам глобалізованого світу і нового середовища, емігрант максимально 

уніфікується, універсалізується, втрачаючи свою особистісну й національну 

індивідуальність. Така ситуація призводить, за Е. Еріксоном, до кризи 

ідентичності, у результаті якої сформована в рамках її етносу чи нації 

ідентичність більше не задовольняє людину і вона намагається розчинитися в 

“чужій” ментальній, культурній, традиційній системі ідентифікацій, стати 

“Іншим”.  

У світі ціннісних орієнтації глобалізованого суспільства важливими для 

героїв українських і британських романів постають категорії “успішності” й 

“самореалізації”, які письменники актуалізують в образі “успішної людини”. 

Науковці У. Джеймс, Е. Еріксон, К. Хорні визначають успішність, самооцінку, 
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самореалізацію і самоствердження важливими компонентами самоідентифікації 

особистості. Ці категорії розглядаються як критерії оцінки індивідом власних 

успіхів і невдач у формуванні усвідомленої ідентичності [204, 60-61; 135]. Тому 

образ “успішної людини” в українських і британських романах вважаємо 

концептуальним для репрезентації процесу самоідентифікації героїв в еміграції 

та на батьківщині. Цей процес відповідно до ідей самореалізації письменниці 

втілюють за схемою, яка виявилась типологічно спільною для досліджуваних 

творів: мета-мрія (бажання досягнути успішності) – вибір ціннісних орієнтирів 

(процес самоствердження і самореалізації в еміграції та на батьківщині) – 

успішність (ідентичність).  

Слушно зауважити, що світ сучасності в художніх дискурсах О. Забужко, 

І. Роздобудько й М. Левицької відображає загальносуспільні тенденції доби 

глобалізації, а саме: поширення “індивідуалізму”, “інструментального 

мислення”, обмеження свободи вибору. Канадський філософ Ч. Тейлор трактує 

їх як своєрідні “хвороби” постмодерного суспільства. За твердженням 

науковця, сучасний світ створює і пропагує масовий образ успішної людини, 

для якої горизонти успіху і самореалізації вже визначені: цілковите 

зосередження на собі в поєднанні з непомічанням проблем, що “виходять за 

межі особистих інтересів” [213]. Ідеться про політику, або “риторику 

самоздійснення”, пов’язану з “індивідуалізмом” і поширенням “інструмен-

тального мислення”, коли, за А. Блумом, “захоплення боротьбою за виживання 

заступило захоплення героїзмом” [269, 84]. Водночас свобода самовизначення, 

як вважає Ч. Тейлор, зводиться лише до вибору дієвого способу отримати те, 

чого хочеться, те, що принесе найкращі дивіденди. Ці “хвороби”, на думку 

філософа, призводять до деградації ціннісного ідеалу – автентичності, яку ми 

розглядаємо як передумову ідентичності [213], і стають причиною 

фрагментарності людського буття, поширення культури нарцисизму. 

У свідомості українців еміграція в країни Заходу завжди сприймалася як 

один із ефективних шляхів досягнення такого бажаного життєвого успіху. Цей 

стереотип працює й досі, тому проблема еміграції залишається болючою і все 



151 

 

ще не вирішеною на державному рівні. У романах української письменниці 

І. Роздобудько “Я знаю, що ти знаєш, що я знаю” та британської письменниці 

М. Левицької “Два фургони” і “Коротка історія тракторів по-українськи” топос 

“західного світу” викликає відмінні від конвенційних конотації. Романні 

рефлексії над тим, що насправді дає еміграція і чи можлива самореалізація і, як 

наслідок, самоідентифікація в чужому світі, верифікують суспільно-політичні, 

філософсько-етичні візії української і британської авторок.  

Доцільно зауважити, що художній простір романів “Я знаю, що ти знаєш, 

що я знаю” і “Два фургони” – локалізований. Він обмежений будинком фрау 

Шульце (І. Роздобудько) та фургонами, чоловічим і жіночим, що стоять поряд 

(М. Левицька). На нашу думку, така локалізація буттєвого простору героїв є 

глибоко метафоричною. Вона сприяє осмисленню екзистенції емігранта у світі, 

який постає зовнішньо і внутрішньо обмеженим/замкнутим. Звуженість 

простору, на нашу думку, свідчить про наявну антиципацію – внутрішня 

несвобода, якою герої скували себе в чужому світі, не дозволяє їм 

самореалізуватися повною мірою. З іншого боку, обмежений і чітко визначений 

локус забезпечує цілісне сприйняття створених письменницями образів. З-

поміж них увагу привертають образи співачки Тетяни (роман І. Роздобудько) і 

молодого консультанта з рекрутингу й персоналу Віталія (роман М. Левицької). 

Кожен із зображених персонажів вирушив у далекий світ за своєю мрією – 

за тим успішним образом, який так старанно вбили у свідомість засоби масової 

маніпуляції: “всі тепер прагнуть бути людьми світу” [191, 218], – підтверджує 

цю тезу одна з героїнь українського роману; “Кожному потрібна мрія” 

[302, 128], – зазначає герой британського твору. Однак ані німецька, ані 

британська земля не є прихильними до українських шукачів щастя. 

Типологічну близькість помічаємо на рівні емотивної тональності романів, 

адже письменниці евокують у читача відчуття психологічно напруженої 

атмосфери емігрантського світу, в якому панує недовіра, обман, суперництво. У 

будинку фрау Шульце емігранти-українці вдають із себе успішних людей, тоді 

як насправді вважають один одного звичайними невдахами. Вони намагаються 
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повсякчасно уникати земляків, зневажаючи інших за свою ж брехню і свої 

нездійснені мрії. “Її дратувало те, що до своєї кімнати треба прокрадатися повз 

двері своїх колишніх співвітчизників, що так само, як і вона <…> уникають 

спілкування, адже кожен з них вважає “невдахою” іншого” [191, 13], – передає 

атмосферу, в якій живуть емігранти, І. Роздобудько. Погляд Віталія на світ і 

його ставлення до людей вражає своєю прагматичністю і навіть цинічністю. 

Якщо герої І. Роздобудько приховують свої істинні почуття, то Віталій – ні: “У 

новому світі є лише суперники й лузери” [302, 227]. І роль для себе герой 

британського роману обрав ще з самого початку: “я не родився, щоб бути 

лузером, як ти, Томеку” [302, 13]. Така поведінка героїв репрезентує 

“чистокровний” “індивідуалізм”, про який писали Е. Гідденс, Ч. Тейлор і 

О. Тоффлер, – заглиблення в себе і зосередження лише на здобутті 

матеріального статку виливається у відчуження, небажання ставати частиною 

чогось більшого, пізнавати себе та інших. 

Співачка Тетяна, без сумніву, володіла непересічним талантом і мріяла 

про блискуче майбутнє для себе – сцена, дорогі сукні, оплески, визнання, успіх. 

Насправді ж вона виступала в дешевому барі маленького містечка в Німеччині, 

розважаючи хмільну публіку. Лише глибина її уяви і несправджених мрій 

дарувала Тетяні моменти насолоди, коли вона порівнювала себе з Марлен 

Дітріх. Як-от тоді, коли вона стояла на мокрій і холодній вулиці під ліхтарем, 

що, наче рампа, освітлював її на великій примарній сцені, де вона співала свої 

найкращі пісні. З виру думок у реальний світ її повернув сигнал авто, і героїня 

зрозуміла, що насправді вона стоїть під ліхтарем сама-самісінька і дійсно 

“нагадує дешеву повію” [191, 9]. У цьому рефлексивному контексті інтенція 

письменниці полягає не стільки в тому, щоб відобразити нестерпну і болючу 

для своєї героїні різницю між ілюзією і дійсністю, а, щоб акцентувати увагу 

читача на непомічанні Тетяною втрати своєї самоцінності, нівеляції власної 

гідності й індивідуальності свого “Я”. Адже кожного вечора Тетяна приміряла 

чужий образ, ставала тією, ким мріяла бути, але ким не була: “красива, 

загадкова і недосяжна. Зірка!” [191, 19]. Після повернення з роботи вона 
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знімала маску успішної артистки й залишалася наодинці з реальністю, у якій 

героїня: “така гарна, загадкова і <…> нікому не потрібна” [191, 12]. Сучасний 

світ і чуже середовище, якому до неї було так байдуже, помалу заганяли її в 

глухий кут самотності “під самотнім ліхтарем” [191, 20]. Зауважимо, що 

І. Роздобудько через зображення зовнішнього холодного світу еміграції передає 

внутрішній світ своєї героїні. Тетяна, керуючись “інструментальним 

мисленням”, зовсім не була готовою підкоритися жорстокому “індивідуалізму”. 

На нашу думку, глобальний світ був завеликим світом для її душі. Він розчинив 

її у своїй самотності. 

Заглиблюючись у внутрішній стан героїні, можна помітити, що вона 

загубилася, відстала в марафоні успіху, де не було нікого, хто б подав руку, бо 

всі поспішали в гонитві за примарним успіхом. Як імплікує письменниця, у 

свідомості героїв формується гіпертрофований образ “успішної людини”, 

досягнути якого можна, лише рухаючись уперед, а зупинитися в розумінні 

героїв – це відстати, тобто, стати лузером. Тетяна відчула, що в бездумній зміні 

образів зберегти свій, залишитися собою було просто неможливо. Реалізація її 

дитячої мрії мала дуже високу ціну – знеособлення власної особистості, втрата 

ідентичності.  

За Е. Еріксоном, визначати свою ідентичність – це відчувати себе 

незмінним; сприймати минуле, сучасне і майбутнє як єдине ціле. А будь-які 

зміни – це завжди внутрішній вибір, а не вплив іззовні [278]. Героїня 

І. Роздобудько вирвала сьогодення з неперервної стрічки свого життя, адже 

сприймала його як чернеткове життя, сторінки з якого можна перегорнути і 

зажити “начисто”, і саме тому вона опинилася в пастці. Утративши зв’язок з 

минулим, штучно створюючи себе в сьогоднішньому дні, Тетяна не могла 

сформувати свого справжнього образу. І. Роздобудько розриває замкнуте коло 

кризи ідентичності своєї героїні словами господині пансіону фрау Шульце про 

Марлен Дітріх, яку так безуспішно намагалася наслідувати Тетяна: “У неї був 

великий плюс: вона завжди була собою. Їй не потрібно було копіювати іншу” 

[191, 20]. Ці слова, мов ляпас, опритомнили Тетяну. Їй потрібно було: 
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“Подумати. Згадати себе такою, якою була колись, і зрозуміти ту, якою хоче 

бути в майбутньому, щоб нікого не копіювати. А ще знайти між тими двома 

“Я” себе, тою, якою є зараз, тепер у цю мить, коли думає про тих двох, як про 

посторонніх людей” [191, 21]. Стало зрозуміло, що Тетяна в минулому – це та 

жінка, якою героїня так хоче бачити себе майбутню. Як показує І. Роздобудько, 

образ, який вона так старанно шукала, був завжди з нею і він був найкращий, бо 

дозволяв бути собою.  

Саме цей момент, на нашу думку, є кульмінаційним у становленні Тетяни 

в еміграції. Адже наступний крок наблизив її до успіху – до розуміння і 

визначення своєї ідентичності: останній вихід на сцену остогидлого їй бару і 

спів не німецької пісні, а української, не зрозумілої і водночас такої 

красномовної для глядачів. Важливо зазначити, що самоідентифікація героїні 

відбувається співом релігійної пісні рідною мовою. Ось основні цінності, які не 

можна розгубити: “Злість і відчай, з якими вона вийшла на сцену, перейшли у 

неймовірне бажання донести до цієї публіки те, про що вона намагалася не 

думати у боротьбі за хліб насущний – про любов і зраду, офіру і прощення. Про 

те, що все в світі – лише одна велика історія однієї людини, в якій злилося 

безліч інших людських історій. І її треба прожити на своїй землі <…> Але, 

передусім, вона сказала це собі” [191, 26]. Героїня зрозуміла, що по-

справжньому успішною і щасливою вона буде лише на Батьківщині, тому їй 

потрібно повернутися в Україну. 

Відверта думка фрау Шульце про героїню стає для неї “ляпасом”, який 

пробуджує і спонукає до роздумів про своє життя. Такий хід письменниці 

призводить до різкої зміни розвитку всього сюжету й самого образу Тетяни, 

водночас дозволяючи вийти на інтенціальний надрівень твору, що експлікує 

ідею необхідності захистити свою автентичність від деструктивного впливу 

масового суспільства. Можливість цього захисту І. Роздобудько бачить 

насамперед за умови, коли людини спроможна аналітично мислити, 

конструктивно аналізувати і прагне зберегти культурний, духовний, 

національний спадок попередніх поколінь як основу своєї ідентичності. 
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Авторська позиція певною мірою перегукується з думкою британського 

вченого Ф. Уебстера, який вважає, що сучасний світ створює всі умови, щоб 

люди не задумувались, а лише йшли вибраним за них шляхом, були тими, ким 

пропонується їм бути [225, 328]. До розуміння цього приходить і Тетяна 

І. Роздобудько: “все заради того, щоб не думати, а весело реготати, ловити ґав, 

тинятися туди-сюди, спостерігати за іншими і – не замислюватися” [191, 20].   

Отже, саме в умовах еміграції героїня роману проходить шлях від мрії, яка 

є поштовхом до боротьби за щасливе життя за кордоном, до реальності: 

суворого емігрантського світу, в якому відбувається її самоідентифікація. Як 

показує письменниця, вона досягає успіху, тобто розуміння і становлення своєї 

ідентичності як самоздійсненої особистості. Висновуємо про те, що Тетяна 

являє собою своєрідний образ “невдахи”, що віднайшла своє розуміння моделі 

успіху.  

Віталій у “Двох фургонах” М. Левицької проходить подібний шлях, але 

досягає зворотних результатів. На наш погляд, це образ “успішного невдахи”. 

Визначивши, що він має стати успішним, а в його розумінні – це значить 

багатим, герой наполегливо йшов до своєї мети, використовуючи будь-які 

методи: “Він міг цілий день тралити бари та ресторани Лондона, шукаючи 

потрібний тип людей. Новоприбулі, спантеличені, відчайдушні, жадібні. На 

таких людях можна заробити добрі гроші” [302, 222]. Віталій зрозумів ще з 

самого початку, що виснажлива праця – це лише для невдах, а “якщо хочеш 

потрапити до еліти, треба навчитися перехоплювати працю інших людей, і 

нехай вони зроблять тебе багатим. Збирати врожай із зусиль інших – лузерів” 

[302, 225]. Це була його формула успіху. Саме образ Віталія служить удалим 

прикладом породження модифікованих цінностей глобалізованого світу. Усі 

три “хвороби” сучасного суспільства, які визначив Ч. Тейлор, прогресували в 

серці цього чоловіка, пришвидчуючи загибель його як Людини. Адже, як 

зауважує науковець, якщо всі потуги та інтенції особа спрямовує на досягнення 

своєї прагматичної мети, коли критерієм, що визначає цінність чи знецінення 

речі, або й людини (в нашому випадку обох), стає лише інструментальне 
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мислення, тоді навколишні й усі цінності втрачають своє значення і “з ними 

можна поводитися, як із сировиною чи інструментами для наших проектів” 

[213]. За такими “законами успіху” жив герой роману М. Левицької: “Віталій 

<…> він так поспішає розбагатіти, що забув, як це – бути людиною” [302, 139]. 

Спотворений “індивідуалізм”, гіпертрофована “інструментальна позиція” і 

нове середовище швидко сприяють досягненню Віталієм своєї мети. Його 

перетворення зі збирача полуниць у консультанта з рекрутингу відбулось 

феєрично: тепер він носив модний чорний костюм, золотий, а точніше 

позолочений, годинник і мав мобільний телефон. “І як швидко відбулося 

перетворення з рівного у зверхнього” [302, 102], – дивувалися ті, з ким він 

починав працю на полі, і хто марно вважав себе його друзями. У світі Віталія не 

було місця дружбі, а ще жалю і співчуттю. Цей “успішний” світ, якого він так 

прагнув, вирвавши себе із корінням зі свого рідного міста, рідної землі і 

вкоріняючись у “західному світі високої проби” [302, 226], був дуже самотнім і 

ще більш жорстоким: “як це сумно – нікому не довіряти, взагалі нікому, бо 

кожен інший претендент скористається можливістю завалити тебе й украсти 

твій бізнес, а твої найближчі ділові партнери – твої ж найсмертельніші 

суперники” [302, 226].  

Як і І. Роздобудько, М. Левицька дає шанс своєму героєві зрозуміти всю 

небезпеку його життєвого вибору. Відчуття самотності у величезному 

глобальному світі викликають у Віталія спогади, повертають у минуле, в якому 

він був зовсім іншою людиною: “Колись, в інші часи, Віталій був розумником – 

надією родини, студентом, мрійником великих мрій, материним улюбленцем” 

[302, 224]. Британська письменниця відкриває інший вимір читачеві – світ 

внутрішніх рефлексій героя. Як показує М. Левицька, у глибині душі Віталій 

відчуває, що це успішне життя не приносить йому бажаного спокою і 

задоволення. Щось іде не так, немає в цьому всьому змісту, наповненості, 

неперервності. І виникають сумніви, чи дійсно це те, що йому потрібно, чи він 

став тією успішною людиною, якою так хотів бути. Герой заспокоює себе, що 

для повного успіху йому потрібна дівчина, яка переконає його, що “насправді 
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ти добрий чоловік. Динамічний чоловік. ВІП. Не злочинець. Не лузер” 

[302, 223]. Але коли навіть знаходиться така дівчина, ним знову керує суто 

“інструментальне мислення”: “на цій дівчині можна заробити непогані гроші” 

[302, 223]. На нашу думку, це визначальний вибір героя, який урешті-решт 

приводить його до смерті від рук таких же “інструменталістів”, як і він.  

Ч. Тейлор зазначав: “Коли ми приходимо до розуміння того, що ж це 

означає – самовизначитись, і в чому полягає наша самобутність, – то бачимо, 

що повинні взяти за основу певне уявлення про те, що є важливим. 

Самовизначення – це пошук того, що є важливим у моїй відмінності від інших” 

[213]. Іншими словами, свою ідентичність можна визначити тільки на тлі речей, 

що мають значення. Речі, які були важливими для Віталія, згубили його, бо 

несли руйнацію – адже зло породжує лише зло. І навпаки, речі, що є важливими 

за своєю суттю, – сім’я, релігія, національна належність і розуміння себе в 

неперервності минулого, сучасного і майбутнього на основі духовних і 

незмінних цінностей – допомагають не загубити і не втратити себе ані в умовах 

еміграції, ані в нестримно швидкому потоці глобалізаційних змін. Цю нашу 

думку ілюструє образ Тетяни в романі І. Роздобудько. Е. Фромм зауважує: 

“Мати ідентичність – це бути, а не мати” [241]. Віталій вибрав “мати”, а тому, 

втратив можливість “бути”, оскільки втратити те, чим ти володієш, насправді 

досить просто, а те, ким ти є, – це завжди з тобою.  

Отже, як і в романі І. Роздобудько, герой роману М. Левицької також 

проходить шлях від мрії – до еміграції, що приносить йому матеріальний успіх. 

Однак, узяті за основу “цінності” глобального світу приводять його до загибелі. 

Як показує британська письменниця, у марафоні за успіхом герой розтратив 

свою людськість, а втрата себе – це дорога до загибелі. Тому успіх Віталія, на 

нашу думку, це успіх невдахи. 

Подібне “інструментальне мислення” та егоцентричні форми 

самореалізації властиві іншій героїні М. Левицької – Валентині із “Короткої 

історії тракторів по-українськи”. Вона, як і Віталій, подалася в емігранти з 

цілком визначеною прагматичною метою-мрією – жити заможно, дати добру 
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освіту сину, досягнути того, чого вона насправді варта. Як показує 

письменниця, самореалізація або успіх Валентини – це виключно досягнення 

матеріального добробуту. Як і Віталій, задля своєї мети-мрії героїня готова на 

жертви: жити з більш як удвічі старшим чоловіком, терпіти його старече 

кохання та примхи, боротися з його дочками за те, щоб отримати бажане. Її 

життя все більше нагадувало пекло, а не рай: “З твоїм батьком дуже складно. 

Проблеми з кашель, кашель, кашель. Проблеми з нервами. Проблеми з 

купанням. Проблеми з піcянням <…> І весь час, ти знаєш, цьом, цьом, торкання 

тут, тут, ось тут…” [301, 103].  

Водночас Валентина, на відміну від Тетяни І. Роздобудько, не губиться в 

цьому глобальному світі, а вперто йде до мети, маніпулюючи старим 

Маєвським і, здавалося б, досконалою британською системою: “Так, ця 

винахідлива жінка має альтернативний шлюбний план” [301, 24]. З іншого 

боку, й вона потрапляє в тенета “індивідуалізму”: вороже налаштоване до неї 

британське середовище заганяє і її в кут самотності, з якого героїня бачить 

лише один вихід – оборонятися й наступати самій. Її постійними супутниками 

стають агресивність і жорстокість. На нашу думку, слідування своєму 

успішному образу вимагає від Валентини самозаперечення і самозречення в 

багатьох його формах. А життя, на яке вона прирекла себе і свого сина, зовсім 

не є таким легким та успішним, як уявлялось.  

На нашу думку, М. Левицька в романі підштовхує читача до обсервації 

психологічного стану героїні, рефлексії над причинами, що спонукають 

Валентину до такої поведінки. Яскраво виражена експліцитна сторона образу 

корелює з поданим імпліцитно внутрішнім світом Валентини. Героїня будь-що 

намагається підтримувати свій псевдоімідж багатої британки. Вона гарує на 

трьох роботах, щоб висилати гроші додому. І все для того, щоб інші, там в 

Україні, заздрили її “щастю”. Однак, будучи нещасною, вона робить таким і 

власного сина, якому зовсім не до душі нова батьківщина: “Він пише своєму 

татові в Тернопіль, розповідаючи, який він насправді тут нещасний. Він хоче 

додому” [301, 125]. З розвитком сюжету роману читач дізнається, що 
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Валентина розлучилася в Україні зі своїм чоловіком, інтелектуалом, інженером, 

який усе ще безмежно кохає її. Задля досягнення образу “успішної леді” героїня 

жертвує своєю сім’єю, відмовляється від того, що насправді цінне в житті: 

любові, захисту, підтримки, яку жінці може дати лише сім’я і коханий чоловік. 

Відзначимо, що цей поширений помилковий вибір, коли стосунки ставляться на 

вівтар самозречення задля самореалізації та примарного інструментального 

самостановлення, засвідчує Ч. Тейлор. Філософ зазначає: “Сьогодні багато 

людей відчуває покликання так чинити, відчувають, що вони повинні так 

чинити, бо якщо поведуться інакше, то їхнє життя стане, у певному сенсі, 

марним, нереалізованим” [213].   

Однак, на відміну від Віталія, Валентина не помиляється у своєму 

доленосному виборі. Хочеться вірити, що приїзд чоловіка Володі змушує 

героїню задуматися над тим, що насправді можна назвати успіхом. З нашого 

погляду, вибір героїні – повернутися додому – це шанс Валентини-невдахи на 

самостановлення. Це перший крок на шляху до своєї самоідентифікації, адже 

імплікації в тексті свідчать про те, що її самореалізація – це материнство. Як 

зазначав Дж. Мід, факт формування суспільством різних взірців ідентичності 

через визнані іншими норми поведінки, цінності, створені образи є 

беззаперечним. Однак ідентичність якраз і твориться за усвідомленим вибором 

людини власного життєвого шляху, мети і цінностей [306]. Письменниця 

залишає роман “відкритим” (У. Еко),  що дозволяє уяві читача продукувати 

власні перспективи розвитку образу і розуміння самого тексту. У нашій 

рецепції відкритий текст експлікує надію авторки на те, що й Валентина з часом 

прийде до “усвідомленої ідентичності”, яка за Дж. Мідом, здобувається тоді, 

коли людина здатна до самостійного аналізу та прийняття рішень [306].   

Як і героїня роману І. Роздобудько Тетяна, Валентина в романі 

М. Левицької отримує можливість самореалізації на Батьківщині. Здається, що 

повернення в Україну без грошей і без статусу може сприйматися як поразка в 

її боротьбі за успіх. Однак, як імплікує М. Левицька, вибір справжніх цінностей 

– це завжди перемога, яка з часом приносить істинний успіх.  
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Отже, саме в умовах еміграції героїня роману проходить шлях від мрії, що 

є поштовхом до боротьби за щасливе життя на британській землі, до 

реальності – суворого емігрантського світу, в якому вона здійснює переоцінку 

цінностей і свого розуміння успіху. Це дозволяє зробити важливий і 

правильний вибір – повернутися в середовище, де можливе становлення власної 

ідентичності як самоздійсненої особистості. Типологічну подібність виявляємо 

в конотативному наповненні концепту “успішної людини” І. Роздобудько та 

М. Левицькою на прикладі їхніх героїнь Тетяни й Валентини, які можуть стати 

успішними лише за умови самоідентифікації. Типологічно зближують 

український і британський романи збіги авторських інтенцій: обидві 

письменниці бачать можливість самореалізації як важливого елемента 

самоідентифікації людини на батьківщині героїнь. Висновуємо те, що образ 

“успішної людини” проявляє себе як удалий критерій самостановлення 

особистості в романах. Особливо яскраво він розкривається в умовах еміграції, 

коли виразніше бачиться злам і деградація внутрішнього світу людини, котра 

приймає “інструментальну позицію” за ціннісну основу свого “Я”. 

Водночас, так чи інакше, письменниці генерують ідею про те, що міра 

самореалізації особистості служить певним критерієм, що сигніфікує процеси 

самоідентифікації. З іншого боку, тільки людина з усвідомленою ідентичністю 

може насправді бути самореалізованою, самодостатньою особистістю, 

незалежно в еміграції чи на батьківщині. Такою постає інша героїня роману 

І. Роздобудько Соня. На відміну від героїнь, яких ми розглядали раніше, Соня 

не хотіла емігрувати. Вона любила свій Львів і своє життя в ньому. Проте її 

чоловік Саня вважав, що за кордоном він зможе реалізувати свій потенціал 

краще, ніж в Україні. Тому, коли йому трапилась нагода працювати за 

кордоном, він жваво взявся реалізовувати свою мрію – стати успішним. А Соня, 

за планом Сані, мала підтримати його у прагненні побудувати успішну кар’єру.  

Подружжя, яке зображає І. Роздобудько, досить незвичне, оскільки 

поєднує людей із різними світоглядами: Саня орієнтований на “володіння”, 

його самість – це “мати”, а Соня орієнтована на буття, її самість – це “бути” 
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[241]. Тому, напевно, й виникає між чоловіком і дружиною духовна прірва, яка 

в еміграції тільки поглиблюється. Усе, чого прагне Саня, – це матеріального 

достатку. Чим більше у його володінні, тим він успішніший – так працює його 

критерій самореалізації.  

На нашу думку, І. Роздобудько в образі Сані відтворює типовий образ 

героя ХХІ століття: успішний, перспективний, вигадливий. Однак це лише 

зовнішня оболонка, яку він демонструє іншим. А всередині – порожнеча, що 

виникла в результаті деформованого “індивідуалізму” та “інструментальної” 

життєвої позиції. Адже, у розумінні Сані, все і всі мають служити йому, 

підтримувати його досконалий образ. Навіть Соня – усього-на-всього його 

трофей. Він відбив її у свого однокурсника, бо втомився від “мартоплясок”, а 

таку дівчину, як Соня, “не було соромно показати в товаристві” [191, 147]. 

Тому навіть у стосунках ним керує не почуття кохання, а бажання володіти тим, 

що створює йому необхідний імідж, чим можна похвастатись перед іншими: “у 

нього, Сані, все має бути вишуканим, карколомним, за вищим розрядом, щоб це 

всі бачили і дивувалися, як це йому вдається?” [191, 149-150]. Тому Саня, щоб 

потішити своє самолюбство, безжально “видер її з ефемерної грядки, де 

жевріли в своїй неземній ніжності нікчемні незабудки – і пересадив на велику 

грядку поруч з морквою та редисом” [191, 153]. На наше переконання, ця 

метафора ілюструє два різні за своєю суттю світи – батьківщину й еміграцію – і 

дві різні людські сутності – Сонину й Санину. Батьківщина постає в образі 

ніжних незабудок, який передає ідентифікаційний код українськості – потяг до 

естетики, краси, сакральності (“неземної ніжності”). Водночас епітет “нікчемні” 

ми трактуємо як “бідні”, “зубожілі”, адже грядка з незабудками не принесе 

плоду, матеріальної цінності, її можна лише споглядати й милуватися нею. Ось 

таким вимальовує письменниця рідний край – контрастний, але назавжди твій, 

незабутній, тому й вибір квітів – незабудки. Такою є й душа Соні, яка не 

втрачає духовного зв’язку із рідною землею, – ніжна, ласкава, ефемерна. З 

іншого боку, великий світ “з морквою і редисом” – світ емігрантства, у якому 
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все тривіальне – “заробляй і споживай”. Цей світ відповідає сутності і запитам 

Сані, для якого духовні речі не є важливими, як і вибір батьківщини. 

Зауважимо, що І. Роздобудько, зображаючи світ емігрантів, складає його 

як мозаїку, в якій кожний шматочок віддзеркалює або відтінює частинку душі 

тих, хто його населяє. Цей світ постає у своїй багатозначності й 

багатоспектності, стимулюючи читача до власних висновків та інтерпретацій. 

Як висловлюється про такі тексти О. Червінська, він “розгортає смисли” [247, 

90]. На нашу думку, ця багатоаспектність допомагає відтворити внутрішню 

боротьбу Соні, адже героїня розуміла, що світ, у який помістив її Саня, був 

стабільний і забезпечений. Їй не потрібно було працювати, як іншим емігрантам 

з будинку фрау Шульце. У неї було все необхідне для щасливого життя за 

кордоном. Проте, як показує письменниця, не відчуваючи необхідності в 

матеріальному, душа людини прагне більшого, необхідного для гармонії 

внутрішнього стану: уваги чоловіка, його зацікавлення її малим світом, власної 

творчої самореалізації. 

Зображаючи середовище, яким для Соні стає емігрантство, письменниця 

виходить і на проблему гендерних стосунків у сім’ї. Адже в успішному світі 

свого чоловіка жінка відчуває себе зайвою, самотньою, непотрібною. Вона 

“почувалася <…> нереалізованою, грубим недоліпленим кавалком, додатком до 

якогось міфічного майбутнього, в якому їй так само може не бути місця” [191, 

103]. У світі чоловічої, деструктивної для Соні влади залишається все менше 

простору й можливості для самостановлення героїні. Вона прагне творчої 

самореалізації, яка для неї не є примхою чи амбіцією, а, як складається 

враження, порятунком від давно загерметизованого стану самозаперечення її 

жіночої самоцінності і внутрішнього відчуження, у який Соню ввела 

“турботливість” чоловіка. 

Як показує письменниця, нереалізованість Соні робила її невпевненою в 

собі, породжувала сумніви в самодостатності своєї особистості. Вона губила 

здатність любити себе, вірити в себе, як і в те, що вона чогось варта. А отже, 

втрачалася також будь-яка можливість самоідентифікації, адже героїня не мала 
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образу, з яким вона б прагнула себе ототожнювати. Усе, що вона робила або 

чого хотіла, було в очах Сані безглуздим, не вартим часу і зусиль. Таким було й 

хобі дружини творити прикраси – маленькі тендітні вироби зі срібла: “Все це 

йому було неприємно, дивно, незрозуміло і дратувало. Але краще так, ніж вона 

весь час говорила б про повернення чи згадувала б своїх львівських подруг!” 

[191, 145]. Письменниця інтенсифікує в уяві читача руйнівне для своєї героїні 

Соні становище жінки, яка потрапляє під владу чоловіка, для якого пріоритетом 

є лише власна реалізація, розкриваючи і його образ. З одного боку, Саня 

дозволяв дружині бавитися у своє хобі. З іншого – лементував на те, що забавка 

дружини досить витратна. Йому потрібна була жінка “з цікавинкою” [191, 147] 

(адже “зараз це модно” [191, 147]), яка б грала на лютні, сидячи “біля його ніг” 

[191,148], або ж була завжди “напоготові” [191, 148] зіграти з його друзями в 

снукер. Такою дружиною він пишався б. У ставленні до своєї жінки 

розкривається сутність Сані-чоловіка, який не був здатний на інші почуття, 

окрім як любові до самого себе: “не грає вона ані на лютні, ані на більярді”, а 

паяє свої нікому не потрібні брязкальця у задимленому переднику – “дивувати 

потрібних людей нічим” [191, 153]. 

Нарікаючи на примітивність дружини, саме Саня, як ми вважаємо, 

виступає примітивним типом. Власна обмеженість не дає героєві змоги 

побачити справжню красу і єство його Соні. Більше того, він відчуває глибину 

її внутрішнього світу і боїться дружини: “вона надто занурювалась в себе, 

копирсалася у минулому і боялася майбутнього. А це втомлювало” [191, 156]. 

Його світ мав бути простим і зрозумілим.  

Ідеї Ч. Тейлора про можливі способи повернення людини до своєї 

автентичності послужили концептуальною основою для інтерпретації образу 

Соні й процесу її самостановлення. Проаналізувавши його концепцію 

автентичності, можна виокремити такі необхідні кроки, які повинна зробити 

людина на шляху до самоідентифікації:   
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1) знайти силу почути свій внутрішній голос, адже це контакт із собою, що 

не дозволить зовнішнім обставинам підпорядкувати внутрішню сутність 

людини інструментальній позиції; 

2) бути чесним із особою – тобто бути чесним із своєю самобутністю, не 

боятися визначити себе самого; 

3) досягнути автентичності, що формується на свободі самовизначення; 

вона полягає не у слідуванні масам, а в пошуку власного шляху формування 

ідентичності [213]. 

На нашу думку, становлення Соні відбулось саме в такий спосіб. Жінка й 

справді постійно відчувала внутрішнє незадоволення, усвідомлювала, що вона 

жила не власне життя. Її внутрішній голос підказував, що щось іде не так: 

“Якби можна було запитати його, чому їй так тривожно, чому незатишно якраз 

тоді, коли у неї все є” [191, 113]. І тільки фрау Шульце побачила неординарну 

особистість Соні. Саме ця жінка допомогла дівчині відкрити себе. Вона оцінила 

її талант, коли побачила створені нею прикраси: “Я зроблю з вас людину… От 

побачите!” [191, 118]. Усвідомлення того, що її робота є значимою для когось, 

допомогло Соні пізнати себе. Ми вважаємо, що І. Роздобудько майстерно 

показала зв’язок між мистецьким творінням і самоздійсненням. Тільки через 

розуміння своєї унікальної ідентичності героїні відкрився шлях до власної 

самоідентифікації і, одночасно, до творчого самостановлення. 

Усвідомлення цінності своєї автентики та значущості своєї роботи 

допомогло здобути впевненість у собі і вийти з-під тотального та принизливого 

контролю її обмеженого чоловіка. Вибір Соні полягав у тому, що вона хотіла 

бути чесною із собою, а для цього їй потрібно було реалізуватися як митцеві. 

Ідентичність героїні вимагала від неї самореалізації. Саня не знав, що таке бути 

чесним і що дає самовизначення. Він продовжував зраджувати своїй дружині і 

жити в ілюзорному світі “успішного невдахи”, намагаючись мститися Соні за 

власну обмеженість. Але, справжнього успіху досягала якраз Соня, яка не 

тільки реалізувалася у професійному сенсі, але й знайшла справжнє кохання в 

далекій Америці. 
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На образ своєї героїні Соні І. Роздобудько проектує приклад “успішності”, 

який несе певне ідейне навантаження в романі, – справжній успіх рідко 

залежить від матеріальних статків і ще рідше повинен асоціюватися з ними. 

Справжній успіх досягається тоді, коли людина знаходить мужність не 

піддаватися зовнішнім впливам, а слідувати своїй ідентичності – не важливо, чи 

в еміграції, чи на батьківщині. 

Ця теза знаходить своє підтвердження і в романі О. Забужко. Її герої 

борються за свою самореалізацію на батьківщині, але стикаються з 

аналогічними труднощами: примарними образами успішних людей, які 

маніпулюють людською свідомістю та руйнують традиційні моральні ідеали. 

Так, Вадим – представник сучасної української еліти, зауважимо, 

політичної. У минулому студент історичного факультету КДУ, а сьогодні, як 

він себе вважає, “успішний політик”: “костюми від Armani, на руці Rolex, 

справжній. І в джипі шофер Вася – далекий родич із рідного села” [86, 581]. 

Така іронія авторки межує із сарказмом, коли вона очима своєї героїні Дарини 

бачить цього “успішного” політика: “Сидить навпроти, тяжкий і несхитний 

<…> мов у себе вдома, де все довкола належить йому – і предмети, і люди, і 

цей тривожно пустий, як у голлівудському хоррорі, ресторан” [86, 579]. На 

нашу думку, вкраплювання іронії в зображенні Вадима свідчить про 

стривоженість письменниці за долю своєї країни, якою правлять такі 

“інструменталісти”, або, як вони називають себе, “серйозні люди”, які, як 

уточнює О. Забужко, “в разі якщо перебаранчиш їхнім фінансовим інтересам, 

можуть і грохнути” [86, 580]. Як бачимо, образ Вадима подібний у своїй 

змістовій парадигмі до образу Віталія з “Двох фургонів” М. Левицької. Різниця 

між ними проявляється лише в масштабах можливостей героїв, адже в романі 

української письменниці Вадим репрезентує тих, які “орудують долями 

мільйонів інших людей” [86, 581]. 

У розмові з Дариною Вадим неначе повчає її, відкриває правду, довірену 

небагатьом, як “своїй”, оскільки Дарина була подругою його дружини Влади. 

Так читач отримує уявлення про Вадимову філософію успіху. Цей чоловік знає, 
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як досягнути успішності, адже зрозумів основне правило зі світу сильних: з 

кожної ситуації треба бачити і добувати зиск для себе. Як вважає Вадим, 

різниця між людьми лише в одному – у когось більше грошей, а в когось 

менше. А тому перемагає той, “у кого більше грошей. От і всі діла” [86, 591]. 

Він намагається “купити” й Дарину, пропонуючи їй великі гроші за те, щоб 

вона під час виборів “зліпила вдалого кандидата”. Вадим показує свою 

неабияку обізнаність з маніпуляціями свідомістю мас через поширення образів, 

необхідних ідей. Він запевняє, що люди споживатимуть усе, що їм запропонує 

реклама, ринок ЗМІ, а далі прагнутимуть лише потрібного їм бренду. Ця 

драматична іронія, ужита письменницею, на нашу думку, має концептуальне 

значення для розкриття проблеми самоідентифікації у глобалізованому 

суспільстві, адже, говорячи про інших, герой і не помічає, як сам уже давно 

перетворився на модифікований продукт такої ж політики “інструментального” 

становлення. 

Вважаємо, що стрижнем естетичного дискурсу роману є вибір 

письменницею імен. Тому знову звертаємось до їхніх значень. Ім’я Вадим 

походить від давньоруського слова “вадити”, що означає “сперечатися”, “сіяти 

смуту”, “обвинувачувати”, а за іншою версією це ім’я означає людину з вадою  

[95]. Здається, таке ім’я, як жодне інше, відповідає сутності цього персонажа. 

Прагнучи все життя влади над людьми, він і за дружину взяв жінку на ім’я 

Влада. Лише над нею він ніколи влади не мав, тому так і не зміг вберегти її. 

Більше того, жінка, талановита художниця, розчарувалася у Вадимові як 

чоловікові. Вона зрозуміла, що сплутала в ньому “силу й живучість” [86, 595]. 

“Влада три роки жила з симулякром” [86, 603], – зазначає Дарина, і лише 

наприкінці, невдовзі перед автокатастрофою, зрозуміла свою помилку. 

Письменниця неначе рефлексує про фатальність у виборі чоловіків 

українськими жінками: вони завжди прагнуть захисту, шукають сили, яку часто 

плутають із жорстокістю, що врешті-решт приводить до страждань. “Сильний – 

нарешті! – мужчина затуляє тебе від усіх знегод світу могутніми плечима, 

зокрема фінансовими, а ти собі знай цвітеш, красуєшся та духовно 
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вдосконалюєшся” [86, 114]. Це був несповнений ідеал наших матерів 

(розмірковує Дарина), який вони так уміло разом із західною ідеологію вклали 

в голівки своїх доньок. Зауважимо, саме таку помилку у виборі чоловіка 

зробила й Соня в романі І. Роздобудько. Тому така риса українського жіноцтва, 

добре підмічена письменницями як ідентифікаційна, проявляє себе як ще одна 

типологічна спільність романів.  

Зауважимо, що смерть дружини не очистила Вадима від вад. Тепер у 

своєму новому ресторані він прагне схвалення Дарини як найближчої подруги 

його Влади. Рецептуючи образ Вадима, бачимо, яким насправді слабким був 

цей чоловік. Складається враження, що й сам він здогадувався про неправильно 

вибраний життєвий шлях “успіху”, тому так прагнув схвалення зі сторони, щоб 

легалізувати свої вчинки й очистити сумління. Його погляд, як зауважує 

Дарина, здавалось, промовляв: “поаплодуй, потвердь, що все було немарно – 

весь мій заплив у лайні на довгу дистанцію дістав нарешті виправдання” [86, 

595]. Він знав, що якщо схвалить Дарина, то була б щасливою й Влада. Але 

Дарина мовчала. Хочемо відзначити, що О. Забужко моделює картину успіху 

чоловіка, зокрема необхідність мати кохану жінку поруч, та образ-взірець такої 

жінки: яка тебе завжди виправдає, вислухає, любитиме, незважаючи ні на що, 

буде вірна тобі і щира з тобою. Дарина стверджує: “ця надзвичайно важлива в 

житті кожного вкраїнського мужчини ніша зостається у Вадима незаповненою” 

[83, 596]. Відсутність коханої жінки створювала дискомфортний вакуум у душі 

Вадима. Він мав усе готове для комфортного і щасливого життя, але чомусь не 

мав якраз самого життя. Здається, його внутрішній голос підказував йому, що 

він іде хибним шляхом, але герой розчути його вже не міг. А правди йому вже 

ніхто не скаже, бо “для цього в нього забагато грошей!” [86, 596], як вдало 

зауважує Дарина. 

Вадим, як і Віталій (М. Левицька), сприймається як “успішний невдаха”. 

“Інструментальне мислення” та політика індивідуалізму самоствердження, 

якими керується Вадим як моральними ідеалами сучасності, впливають на 

кожен життєвий вибір героя. Він тільки гадає, що то він тримає все під 
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контролем і має свободу самовизначення. Насправді він уже давно став 

продуктом масового образу “серйозного чоловіка”, усі вчинки і дії якого 

наперед передбачені. Однак найгірше, на нашу думку, – це те, що герой 

нечесний із собою. Навколо нього стільки брехні, що він і сам утрачає відчуття 

реальності, а тому, й можливості самоідентифікації. Письменниця зазначає: “Не 

можна безкарно ґвалтувати реальність, рано чи пізно вона помститься, і чим 

пізніше, тим страшніше” [86, 594]. Хоча українська авторка не забирає життя у 

свого героя, як це робить М. Левицька, але очевидним є факт, що 

самореалізація Вадима, здійснена в нечесний спосіб, коли всі і все 

використовувались як інструменти для досягнення мети, призводить його до 

моральної деградації. А така людина не зможе досягнути усвідомленої 

ідентичності, бо втрачає зв’язки як із реальністю, так і зі своїм внутрішнім 

світом.  

Якщо для Вадима характерна риторика самореалізованого, успішного 

чоловіка, то Адріян, коханий Дарини, говорить про себе як про невдаху: 

“Адріяне Ватаманюк, ти невдаха” [86, 369]. Він чесно каже це собі, бо відчуває, 

що в певний момент життя зрадив себе. Заради самореалізації герой покинув 

аспірантуру й улюблену фізику та став таким собі “селф-мейд-мен” [86, 364], 

що торгував антикваріатом. Більше того, він вважає свій успіх поразкою: “Твоя 

поразка виглядає цілком успішною. Настільки успішною, що, крім тебе, її ніхто 

не бачить” [86, 370]. Адріян не може вповні насолодитися своїм успіхом, хоча й 

отримав його в результаті чесної праці. А все тому, що задля його досягнення 

героєві довелось зректися якоїсь частинки себе в минулому: “З мене міг би 

вийти вчений” [86, 367]. На нашу думку, цей мікродіалог Адріяна із собою 

свідчить про те, що героєві властива саморефлексія. Це важлива риса на шляху 

до самоідентифікації, оскільки лише мисляча особистість може здобути 

усвідомлену ідентичність і самореалізуватися.  

Адріян доходить висновку, що для нього успіх – це “мужність жити своє 

власне життя” [86, 378]. Тому герой цікавиться своїм минулим, минулим своєї 

родини, бо відчуває необхідність самоідентифікації – як особистісної, так і 
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національної. На нашу думку, шлях самоідентифікації Адріяна – це шлях його 

самореалізації, коли герой повністю формується як самодостатня особистість. 

Тільки тоді він досягає успіху: кохана жінка, майбутня дитина з нею, робота, 

яку він любить. Ось картина успішного світу українців, яка, як показує 

О. Забужко, прямо пропорційна процесу самоідентифікації.  

Отже, застосовуючи у нашому дослідженні компаративний метод, ми 

простежили типологічні збіги на тематичному і змістовому рівнях романів, що 

виявляються у зверненні письменниць до проблеми самоідентифікації через 

оптику образу “успішної людини”. Проведений аналіз вказаного образу 

служить також критерієм оцінки самореалізації героїв на батьківщині та в 

еміграції. Так, в одних героїв самореалізація сприяє, а в інших, навпаки, 

перешкоджає процесу самоідентифікації, незалежно чи в умовах еміграції, чи 

на батьківщині. 

Крім того, типологічна спільність спостерігається на структурному рівні 

романів – процес самоідентифікації реалізується за схемою: мета-мрія (бажання 

досягнути успішності) – вибір ціннісних орієнтирів (процес самоздійснення і 

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

Можна також відзначити типологічну подібність у денотативному 

спрямуванні образу “успішної людини”: те, що сприймається як невдача, 

письменниці через розвиток образів своїх персонажів виводять на рівень 

успішності (образ “невдахи”, що віднайшов своє розуміння моделі успіху: 

Тетяна й Соня в романі І. Роздобудько, Адріян – в О. Забужко). Або ж, навпаки, 

досягнутий успіх героя насправді стає його поразкою, унаслідок підміни 

життєвих цінностей “інструментальним мисленням” і способом життя, що 

призводить до втрати своєї ідентичності в самотньому глобальному світі. Це 

образ “успішного невдахи”: Віталій у романі М. Левицької, Саня в романі 

І. Роздобудько, Вадим – в О. Забужко. 
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4.2.  Українська ідентичність у рецепції М. Левицької і Дж. Фоера 

Романи “Коротка історія тракторів по-українськи” і “Два фургони” 

британської письменниці М. Левицької і “Все освітлено” американського 

автора Дж. Фоера, типологічно споріднені українською тематикою, так чи 

інакше генерують образ і самих українців.  

Присутність “Іншого” в досліджуваних художніх текстах уможливлює 

діалог культур – англомовного західного та українського світу, – що 

здійснюється засобами літератури як на текстовому, так і на позатекстовому 

рівнях, насамперед через рецепцію цього образу читачем. Рецепція образу 

продукує його репрезентацію в уяві читача, а отже, робить його реальним, 

екстраполюючи отриманий досвід на наявні міжкультурні інтерсуб’єктивні 

взаємовідносини індивіда. Вивчаючи образи чужих національних культур, 

імаголoгія як склaдовa пoрівняльного лiтературознавcтва ставить за мету, за 

твердженням В. Хорева, “виявити істинні й обманні уявлення про життя інших 

народів, стереотипи, упередження, що існують у суспільному свідомому, їхнє 

походження і розвиток, їхню суспільну роль та естетичну функцію в 

художньому творі” [244, 22]. Зауважимо, що здатність людини до рефлексії, 

“зіставлення, розуміння і прийняття “іншості” іншого – культури, традиції, 

поглядів, людської особистості” – стає умовою віднайдення ідентичності [128, 

4]. Зважаючи на те, що інтeрaкція з “Іншим” є важливим чинником у прoцесі 

самоідентифікації людини (М. Бахтін), застосування імагологічного підходу для 

дослідження образу українця в британських та американському романах є, на 

нашу думку, необхідним для осмислення проблеми ідентичності.  

Розглядаючи романи в контекстуальному полі “автор – художній твір – 

читач”, тобто під кутом зору рецептивної естетики, концептуально важливо 

проаналізувати створену в текстах парадигму рецепції образу “Іншого”. Ця 

парадигма формується як комбінація авторської інтерпретації образу українця в 

романах (“художній полюс” (В. Ізер)) і його рецепції читачем (“естетичний 

полюс” (В. Ізер)).  
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Як зазначає Г. Клочек, вплив твору на читача виявляється в процесі 

дослідження поетики художнього твору як певної моделі “генерування 

художньої енергії”, прийомів та функцій [110, 40]. Тому кожне речення, 

художній засіб, символ є важливими, оскільки надають образу необхідного 

змісту, інтенції, які разом із контекстом художнього твору створюють певну 

“стратегію рецепції” (В. Ізер), “рецептивну композиційну модель” 

(О. Червінська). 

Обидва англомовні романи – “Все освітлено” Дж. Фоера і “Коротка історія 

тракторів по-українськи” М. Левицької – розпочинаються знайомством читача з 

героями-українцями. Перші рядки британського роману чітко визначають 

стратегію рецепції гетерообразу українки, який постає не просто як образ 

“Іншого”, але як образ “Чужого”: “Через два роки по смерті матері мій батько 

закохався у гламурну блондинку, розлученку-українку. Йому було вісімдесят 

чотири, а їй тридцять шість” [301, 1]. М. Левицька використовує прості 

розповідні речення. Однак важливу роль відіграє їхнє “інтенційне 

співвідношення” (Р. Інгарден) у цьому уривку. Інформуючи читача про 

недавню смерть матері, письменниця викликає співчуття до протагоніста, 

батько якої не береже пам’яті дружини, одружуючись із більш як удвічі 

молодшою жінкою, і водночас негативне сприйняття образу українки, 

застосовуючи лексеми “гламурна блондинка”, “розлученка”. Негативна 

конотація гетерообразу посилюється таким реченням: “Вона вибухом 

увірвалася в наше життя, як пухнаста рожева граната, скаламутивши темну 

воду, піднявши на поверхню баговиння замулених спогадів і давши сімейним 

привидам копняка під зад” [301, 1]. Хочемо підкреслити категоричність, 

осудність, які проявляє британка Надя до емігрантки – “Чужої”, з якою вона 

навіть не знайома. Порівняння Валентини з пухнастою рожевою гранатою, на 

нашу думку, відображає стереотипне бачення української жінки-емігрантки як 

повії (“пухнаста”, “рожева”), а також передає особисте ставлення протагоніста 

Наді до українки як до загрози (“граната”) їхній сім’ї, усталеному порядку, 

холодному британському спокою.  
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Незважаючи на те що Валентина посідає центральне місце в сюжеті 

роману, вона не є головною героїнею. Цей образ вимальовується через 

сприйняття її іншими героями: Ніколаєм Маєвським, його дочками. І лише в 

кількох главах Валентина стає учасником розвитку дії. Такий відсторонений 

погляд на “Іншого”, на нашу думку, відображає ментальність британців і, 

припускаємо, власний емігрантський досвід письменниці. Конфронтація, 

несприйняття “Чужого” чи сприйняття його як нижчого характерні для дочок 

Маєвського, які не намагаються пізнати Валентину, а бачать її відповідно до 

своїх стереотипних уявлень. Для доньок Ніколая вона – “розфарбована лялька”, 

яка не може без машини ступити й кроку “на тих шпилястих туфлях” [301, 205], 

“повія”, “дешева шльондра” [301, 69] з добре розвиненим мисленням 

злочинниці, від якої можна чого завгодно очікувати [301, 124]. Письменниця 

“розбавляє” ворожу семантичну забарвленість образу українки через 

сприйняття її Ніколаєм Маєвським. Для закоханого в неї Ніколая українка – це, 

безперечно, красива жінка, але водночас вона сприймається як об’єкт його 

чоловічої похоті: “Венера Ботічеллі, що піднімається з хвиль. Золоте волосся. 

Звабливі очі. Прекрасний бюст” [301, 2]. Через призму початкового сприйняття 

Валентини Маєвськими письменниця демонструє наявну в британському 

суспільстві парадигму рецепції емігранта, “Іншого”.  

Водночас, пізнання українки, яке стає невідворотним для Наді, розкриває й 

інші риси цієї жінки: працьовитість, силу волі й характеру, любов до сина і 

жертовність матері для своєї дитини. Валентина обмовляється, що українське 

Різдво набагато краще, ніж британське. А на запитання Наді, чому ж тоді вона 

покинула Україну, героїня емоційно відповідає: “Для Станіслава. Усе для 

Станіслава. Станіслав повинен мати можливість. Є ніякі можливості в Юкрайна 

<…> Є тільки можливість для гангстерської проституції в Юкрайна” [301, 100]. 

Так читачеві відкривається інший світ – світ Валентини. Надя замислюється над 

своїм однозначним і категоричним сприйняттям українки. Проте героїня не 

дозволяє емоціям вступити в конфлікт із власним раціо. Британська 

розсудливість бере гору: “Якщо я не буду обережніша, я почну співчувати їй. 
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Повія. Шльондра. Кухар “Звари-в-пакетику” [301, 101]. На наш погляд, Надя 

відчуває, що пізнання Валентини розкриє не знаний для неї світ, змінить її 

ставлення до багатьох речей. Невідомість цієї перспективи лякає героїню, тому 

на цьому етапі вона блокує процес пізнання і залишає Валентину для себе 

“Чужою”. 

Зауважимо, що загальне враження читача про образ українки постійно 

змінюється. Цього ефекту письменниця досягає завдяки гумору. Іронічно-

комедійний погляд на українку, боротьбу сестер з нею, на наївного романтика 

Ніколая, що зазнає фізичних і моральних тортур від нової молодої дружини, 

створює цікаву розважальну картинку, доповнену інтригами й кумедними 

ситуаціями. Вона забезпечує роману добротний комічний сюжет і спрощує 

рецепцію гетерообразу для читача. Цей сюжет переплітається з іншим – 

глибоким, драматичним, психологічно важким – про минуле родини 

Маєвських, України і світу в період Другої світової війни. Таким чином, образ 

Валентини не лише фіксує сучасний стан речей, але й стає поштовхом до 

пізнання минулого, теперішнього, “Іншого”, самого себе. Пізнання є 

необхідним кроком, що наближає до істини, до самоідентифікації, у тому числі 

через розвіювання стереотипних уявлень народів один про одного.  

Створений авторкою гетерообраз демонструє деструктивний вплив 

стереотипу, що визначає характер міжкультурного діалогу й може, як показано 

в романі, детермінувати долю людини. Так, стереотип про емігрантку-українку 

впливає на сприйняття сестрами Валентини і породжує негативне ставлення до 

неї. Стереотип про Західний світ, яким керується Валентина, змушує її 

покинути свою батьківщину. Химерні уявлення українки про те, що “на Заході 

кожен мільйонер” [301, 86], зазнають краху. Це призводить до перших і 

подальших сварок із Ніколаєм, від якого вона вимагає все нових і нових речей. 

Із “голубчика” [301, 73] він перетворюється на “осла зі зморщеним пенісом” 

[301, 126].  

Не підтверджується й інший прозахідний стереотип Валентини про 

сучасну жінку, яка займається лише собою, а не хатніми справами. Вона 
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вважає, що жінка не кухарка чи прибиральниця, тому українка готує “по-

сучасному, а не по-сільському”, розігріваючи готову іжу “в пакетиках” [301, 

71]. Щоб задовольняти свої запити, Валентині доводиться працювати на трьох 

роботах, тому будинок, сад, город – занедбані. Тоді як для Людмили 

Маєвської – їхнє обійстя було її гордістю: “За життя моєї мами тут завжди були 

свіжі квіти, чиста скатертина і запах смачної їжі. Тепер немає ніяких квітів, 

лише брудні чашки, купи паперу, книжок, речей, що не ставились на місце… І 

затхлий запах жиру” [301, 26-27]. Уявлення Валентини про те, як виглядає 

сучасна жінка, також видаються смішними: усе має бути гламурним, коротким, 

облягаючим і обов’язково в яскравих тонах і з яскравим макіяжем – по-

міському. Порівнюючи свою матір, також українку, з Валентиною, Надя 

бачить, наскільки вони різняться характерами: мама була спокійною, 

урівноваженою, тихою, Валентина – дика, сварлива, емоційна. Ніколай 

зауважує, що Валентина завжди свариться російською мовою. Він ділиться цим 

спостереженням із Надею, яка вибір мови сприймає скептично: “Папа, мова не 

має значення…” – “Ні, навпаки, мова надзвичайно важлива. В мові 

інкапсулюються не лише думки, але й культурні цінності…” [301, 127-128]. У 

цьому рефлексивному контексті постають два образи українок, що належать до 

різних поколінь, розділених війною, ідентичність яких формувалася в різних 

соціально-політичних умовах екзистенції: емігрантство в Британії та життя в 

Радянській Україні.  

Прагнення Валентини асимілюватися в британському суспільстві виглядає 

жалюгідно-кумедним. Вона постає жертвою маскультури і пропаганди, що 

сформували в її уяві хибний образ успішної, красивої, модерної жінки. Однак 

біда Валентини навіть не стільки в сліпому наслідуванні такого образу, як у 

нестримному бажанні вийти з тіні третього світу, не бути селянкою. Відмова 

від своєї ідентичності, бажання бути “міською” роблять її смішною в рецепції 

читача. Вустами свого героя Ніколая М. Левицька висловлює думку, що 

пояснює таку поведінку Валентини: “вона із зовсім іншого покоління. Вона не 

знає нічого з історії, а ще менше знає про недавні події. Вона дочка 
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брежнєвської ери. У часи Брежнєва кожен марив ідеєю поховати минуле і жити, 

як на Заході” [301, 154-155]. Проте знайомство зі світом “Інших” спонукає 

Валентину порівнювати і пізнавати: британське Різдво й українське, 

чоловіків… Сюжетний хід із поверненням Валентини додому, в Україну, 

сприймається як авторська інтенція каталізувати усвідомлення читачем 

хибності стереотипних образів і їхнього, часом, шкідливого впливу на індивіда.  

Зауважимо, що антагонізм між сестрами й українкою починає втрачати 

свою гостроту, коли відбувається пізнання “Чужого”: аналогії, які помічає Надя 

між долею Валентини і своєї матері Людмили, що були в цьому розвинутому 

суспільстві всього на всього рабинями, подібність характерів українки і її 

сестри Вєри. Пізнання як психологічний фактор зближує два світи в романі, 

перетворюючи Валентину з “Чужого” на “Іншого”. Важливим епізодом у 

романі є прощальна вечірка з Валентиною в домі Маєвських. Центральне місце 

в ній посдає інтелектуал Дубов Володя Семьонович, український чоловік 

Валентини, який приїхав у Британію за своєю дружиною та сином. Він, на 

відміну від Валентини, знаходить спільну мову з усіма членами сімейства. 

Більше того, йому відверто симпатизують. Дискусія присутніх про долю 

України є ключем до усвідомлення авторської стратегії репрезентації 

гетерообразу в романі. Так, Ніколай Маєвський в усьому звинувачує 

комуністичну спадщину і наслідки комуністичної ідеології. Його дочка Вєра 

підтримує таку позицію. Проте всіх змушує задуматися думка Дубова, яка, з 

нашого погляду, є власною оцінкою письменниці. Він зауважує, що 

комуністична спадщина разом із наслідуванням економічної системи Західного 

світу, моделі американського капіталізму, призвели до зростання криміналу та 

корупції на всіх рівнях суспільного життя в Україні, адже “багато хто вважає, 

що стадія бандитизму є обов’язковою у розвитку капіталізму” [301, 254]. Дубов 

говорить, що Західний світ сміється з України: “Вони думають, що така 

корупція в нашій природі <…> Але я б посперечався, це більшою мірою 

характеристика типу економіки, яку нав’язують нам” [301, 256]. Як підсумовує 
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чоловік, ситуація така, що росіяни, німці, американці – усі вони – в Україні 

бачать лише одне “джерело дешевої робочої сили” [301, 255].  

Отже, образ Валентини в романі відображає модифіковану свідомість, яка 

являє собою результат сплаву радянської, української, західної культур без 

будь-якого усвідомленого фільтрування справжніх цінностей від псевдо-

образів. На нашу думку, письменниця не ставить за мету створити негативний 

образ українки, чи досягнути негативної рецепції в читача. М. Левицька показує 

звичайну людську драму: розгубленість, відчай, адже персонаж опиняється на 

історичному роздоріжжі без будь-яких орієнтирів і вибирає хибний шлях; 

прагнення досягнути свого ідеалу, нехай і низького; боротьбу за гідне життя, у 

якій використовуються не зовсім моральні засоби; любов і зраду, а також силу 

виправити помилки. 

Таким чином, роман розширює горизонт очікувань читача, дає можливість 

побачити драму людини, яка опинилася на перетині епох, не маючи за собою 

міцної основи – ідентичності. Крім того, образ Валентини в романі можна 

метафорично пов’язати з образом України в перші роки початку ХХІ століття: 

така ж розгублена, без чіткого набору традиційних цінностей та національної 

ідеї, що шукає себе у світі “Інших”.  

Пізнання Валентини Маєвськими виводить головних героїв на інший 

рівень міжкультурного діалогу – порівняння “Іншого” з власним образом і 

пізнання в “Іншому” себе. Адже, як вважає В. Будний, “зустріч з Іншим – його 

прийняття чи неприйняття, підпорядкування йому, панування над ним чи діалог 

з ним – спонукає до вслухання у власне Я, відкриття в ньому досі не знаного, 

переоцінку й оновлення” [24, 353]. Тому в процесі вимушеної інтеракції 

представників різних національностей, а отже, і світоглядних систем, 

піднімаються на поверхню “замулені спогади”, розкриваються таємниці-

привиди сім’ї Маєвських, відбувається процес самоідентифікації уже британки 

Наді.  

Зміни, які відбуваються у свідомості Наді, відображаються письменницею 

через діалоги – явний, зовнішній, і прихований, внутрішній. Вони передають 
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боротьбу двох “Я” протагоніста Наді, двох її ідентичностей, поштовхом до 

оприявлення яких стає поява Валентини в їхній сім’ї. На початку роману Надя 

демонструє неготовність прийняти Валентину, що виявляється в її 

внутрішньому діалозі, у якому вона суперечить своїм опонентам – батькові і 

чоловікові. Так, Ніколай Маєвський у розмові з Надею і її чоловіком переконує 

останнього, що Вєра і Надя “приймуть її, коли побачать, яка гарна жінка 

Валентина” [301, 28]. Надя не відповідає батькові, що сприймається як 

мовчазна згода, але звертається до самої себе подумки: “Та невже?” [301, 28]. 

Явний діалог, який відбувається між героями, є відображенням британської 

ідентичності – результату середовища, у якому вона росла. Холодна ввічливість 

як знак доброго виховання не дозволяє героїні суперечити батькові чи прямо 

висловити свою незгоду. Внутрішній діалог Наді передає її справжні почуття. 

Цей діалог розкриває інше “Я” – емоційне, вільнодумне, ще не пізнане нею. Ще 

одним прикладом інтерференції двох діалогів в одному є розмова Наді зі своїм 

чоловіком про її ставлення до Валентини: “Ти впевнена, що не дивишся на все 

дещо по-пуританськи?” – “Звичайно, ні!” (Ну і що, якщо й так)” [301, 51]. 

Діалогізована свідомість героїні чи не найкраще передає стан пізнання самої 

себе, її внутрішні пошуки своєї ідентичності, поштовхом до яких стала 

Валентина. Пізнання українки допомагає героїні розширити власне світоглядне 

сприйняття та усвідомити те, ким вона є. 

У своєму наступному романі “Два фургони” М. Левицька продовжує тему 

еміграції українців за кордон. Письменниця зображує протагоністів-українців 

поряд з емігрантами з інших країн, описуючи їхні пригоди й поневіряння на 

чужій землі, у яких вони проявляють себе гідно. Образи протагоністів Ірини та 

Андрія з “Двох фургонів” відчутно контрастують з образом Валентини з 

“Короткої історії тракторів по-українськи”. Ці молоді люди вже мають усталені 

моральні цінності, що служать їм орієнтиром у глобалізованому, 

емігрантському середовищі: “Учись, сину. Учись бути чоловіком <…> Чоловік 

повинен заробляти на хліб, цінувати безпеку товаришів більше за свою власну і 

не скаржитися” [302, 75]. Слова свого батька, шахтаря, Андрій запам’ятав на 
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все життя. Однак саме в еміграції герой усвідомив, скільки насправді глибини і 

змісту було в батьковій заповіді. Образ Ірини в романі руйнує стереотипи 

британського читача про українок: “Будь ласка, не думайте, що я одна із цих 

безпринципних українських дівчат, які приїжджають до Англії, аби тільки 

заграбастати чоловіка” [302, 21]. Ірина – студентка, її мета приїзду в Англію – 

удосконалити англійську, яку вона вивчає в університеті, і побачити світ. 

Водночас Британія також розвіює наївні стереотипи цих молодих людей про 

Захід. Заробітчанський світ, як показує М. Левицька, – це справжнє пекло, з 

якого не всім вдається вибратися живими.  

Важливо зазначити, що роман написаний після подій Помаранчевої 

революції, тому в зображенні українців простежуються романтично-піднесені 

ноти. Крім того, М. Левицька не опускає факту зміни ідентифікаційного 

вектора в самосвідомості українців. “Навіть якщо уряд не зміниться, важливо, 

що змінилися люди. Ніхто більше не буде сприймати нас як даність” [302, 

255], – висловлює своє сподівання Ірина. Порівнюючи “Коротку історію 

тракторів по-українськи” і “Два фургони”, можемо зробити припущення, що 

британська письменниця показує змінну властивість ідентичності, яка ніколи не 

є завершеним процесом, і кожне наступне покоління проходитиме свій шлях 

самоідентифікації і самовизначення. Письменниця відображає ці зміни у своїх 

героях, які дуже контрастують з образом неосвіченої, меркантильної 

Валентини, що належить до ще радянської генерації українців. Герої у “Двох 

фургонах”– це вже нове покоління, яке не відмовляється від свого минулого, 

але здатне формувати власні моральні цінності, а не запозичувати чужі ідеали. 

Так, фінальна сцена, коли Андрій та Ірина добираються до Шеффілда, втомлені 

і виснажені, але живі, вони бачать, як у барі пиячить британська молодь – люди, 

які “живуть в іншому світі” [302, 307]. Андрій мріє про те, що, можливо, колись 

він та Ірина зможуть також мати безтурботне, веселе життя, однак “він ніколи 

не стане одним із них. Йому б довелося надто багато забути” [302, 307]. Герой 

точно знає, що вони не будуть такими, як ці молоді люди, бо вони є “Iншими”. 
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На нашу думку, ця фраза героя підтверджує те, що певна стадія 

самоідентифікації українцями пройдена. У романі герої знають, хто вони, і не 

відмовляться від своєї ідентичності, не стануть кимось іншим – асимільованим 

продуктом глобалізації без минулого і пам’яті про нього. Водночас 

М. Левицька висловлює думку про те, що шлях самоідентифікації України 

лише починається і країна докладе багато зусиль, щоб пройти його гідно і 

врешті-решт здобути ідентичність, яку визнає світ: “Бо тільки тоді, коли 

дістаєшся до місця призначення, виявляєш, що дорога проте там не 

закінчується” [302, 411]. 

Роман Дж. Фоера “Все освітлено” відзначається складною структурою 

нарації. Письменник використовує наративне багатоголосся з метою розкриття 

багатогранності і багатоплановості як художніх образів, так і проблемних 

питань. Як і М. Левицька, Дж. Фоер розпочинає свій роман знайомством з 

українцем. Однак автор не подає його характеристики, а дозволяє героєві 

говорити про себе самому. Тому образ Алекса розкривається через його власне 

подання себе, адже він є наратором у частині роману про пошуки Трачімброда.  

Подібно як і образ Валентини М. Левицької, образ Алекса в романі “Все 

освітлено” відповідає такому собі глобальному “псевдо-Я”: “Я балдію від 

американських фільмів. Я балдію від негрів, особливо Майкла Джексона. Я 

балдію, коли розсіюю дуже багато валюти в популярних нічних клубах в Одесі. 

Ламборгіні каунтачі чудові, як і капучіно” [284, 2]. Примітивність мовлення і 

мислення цього героя, який подає себе як знавця англійської і перекладача, 

спрямовує читача на сприйняття його як примітивного типажу. Він наслідує 

образ “фланера” (З. Бауман), сформованого маскультурою, мало розуміючи те, 

ким саме він є і  ким хоче бути. Герой не дуже знається на історії, не знайомий з 

культурою Заходу і смішить своєю обмеженістю і наївністю (до прикладу, коли 

порівнює дорогу машину і капучіно). Алекс говорить про себе як про “людину 

вищого класу” [284, 2], височенного красеня з аристократичною усмішкою, за 

яким без упину бігають дівчата. Такий селф-імідж сприймається іронічно, адже 

насправді мало відповідає дійсності. Попри все Алекс є допитливим юнаком. 
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Він мало знає про навколишній світ, але прагне його пізнати. І хоча його 

англійська далека від досконалості, приваблює потяг героя до пізнання, коли 

він розповідає про майбутню подорож до Трачімброда: “Я бажаю побачити 

щось нове. Я бажаю відчути всяке. І я заелектризований познайомитися з 

американцем” [284, 27]. 

Дж. Фоер творить дискурс зустрічі-пізнання “Іншого” представниками 

двох різних культур у незвичних для них умовах. Однолітки Джонатан, 

американець, єврей українського походження, та Алекс, українець, стають 

суб’єктами міжнаціонального діалогу, в якому через пізнання “Іншого” вони, 

виявляючи і приймаючи свою відмінність від нього, інтегрують її в 

ідентичність. На відміну від роману “Коротка історія тракторів по-українськи” 

М. Левицької, у якому міжкультурний діалог британців з українкою є 

вимушеним і відбувається в межах комунікативного поля “Свій” – “Чужий”, що 

підкреслює несприйняття, вороже ставлення до “Іншого”, в американському 

романі Дж. Фоер робить своїх героїв рівноправними комунікантами, які 

відкриті до діалогу-пізнання. Цей діалог проходить кілька стадій. Початкова – 

це своєрідне “перше враження” один про одного. Дж. Фоер демонструє 

функціонування стереотипного мислення в різних культурах і те, як “публічні 

образи” (public images, за М. Тейлором і Е. Заарінен [314]) “організовують 

простір суспільної думки у глобальних масштабах” [24, 349]. Здається, молоді 

люди налаштовані побачити підтвердження своїх стереотипних уявлень в 

“Іншому”. Для молодого американця Україна постає екзотичною, дещо дикою 

країною, у якій немає нормальної кави, а крадіжки в поїздах – це звична річ. У 

сприйнятті Алекса євреї – нерозумні, з “кулею в голові” [284, 3], адже саме так 

про них говорив його батько і дід. Попри це, очікування Алекса не 

справджуються. Коли українець уперше побачив Джонатана на вокзалі в 

Луцьку, він зауважив, що той зовсім не виглядав по-американськи чи по-

єврейськи: “Він не був схожий на жодного американця, яких я споглядав у 

журналах: з жовтим волоссям і м’язами, чи на євреїв з історичних книжок, без 

волосся і з опуклими кістками <…> Я був розчарований до краю” [284, 32]. 
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Наступна стадія діалогу-пізнання полягає в розвінчанні “достовірності” 

стереотипу. Особливо це стосується зміни світоглядної парадигми Алекса. 

Зауважимо, що самоідентифікація героїв відбувається з моменту, коли вони 

усвідомлюють свою взаємозалежність у цьому міжкультурному діалозі, коли 

“Я” сприймається з позиції “Ти” [271]. Так, Алекс цікавий Джонатанові, бо він 

є носієм культури, частиною якої був дід американця – Сафран – і частиною 

якої міг бути й він сам, якби не війна. Водночас Джонатан для Алекса є носієм 

культури, частиною якої хотів би бути українець: “я бажав показати йому, що 

також міг би бути американцем” [284, 28]. Із самого початку Алекс намагається 

повністю наслідувати свої стереотипні уявлення про американців: у мисленні, 

зовнішності, поведінці. Юнак упевнений, що американці проводять увесь свій 

час у барах і нічних клубах із дівчатами. Тому він придумує для себе різні 

імена, які мали б створити йому необхідний імідж: “Бейбі”, “Всю ніч”, 

“Валюта” [284, 1]. У своєму романі про Трачімброд Алекс називає Джонатана 

“героєм”, розділяючи персонажів твору на героя і всіх інших, до яких відносить 

і себе з дідом. Згідно з давньогрецькою міфологією, герой – це надлюдина, 

нащадок бога і смертного, наділений особливими якостями: безмежною 

фізичною силою, гострим розумом, благородністю. Етимологи також 

допускають тлумачення цього слова як “захисник”, “заступник” (корінь “ser” 

походить від індоєвропейського “servâre”, що означає “оберігати”, “рятувати”) 

[308]. Наслідування міфологічної тези підкреслює, що українець, сприймаючи 

американця як “героя”, вивищує його над собою і дідом. Отже, підсвідомо 

Алекс обирає для себе “меншовартість”. Іншим підтвердженням цієї думки є 

постійне прагнення Алекса протекції Джонатана. Для героя-українця 

Джонатове схвалення важливе. Він відчуває боязнь діяти на свій розсуд. Тому 

Алекс постійно питає порад: “Будь ласка, будь чесним, але також, будь ласка, 

будь поблажливим, будь ласка” [284, 145]. З одного боку, потреба протекції, 

готовність підпорядковуватися “Іншому” може сприйматися як ознака 

меншовартості – риса, яка вважається характерною для українців. З іншого 

боку, її можна розглядати як бажання вчитися, ставати досконалішим. Хочемо 
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наголосити на тому, що Алекс – це герой, який розвивається. Ідентифікація з 

“Іншим”, пізнання Джонатана розвіюють хибні стереотипні бачення українця 

про американців (“Насправді він не виглядав особливим анітрохи” [284, 32]) і 

допомагають йому не боятися визнати своє справжнє “Я”: “Зрозуміло, що я не 

пішов до крутого нічного клубу <…> Мені не подобаються круті нічні клуби. Я 

почуваюся там скутим і самотнім” [284, 215]. 

Діалог з “Іншим” сприяє самоідентифікації Алекса, оскільки розширює 

межі сприйняття героєм не лише теперішнього, але й минулого, каталізує 

розвиток його особистості. Відповідно розширюється горизонт очікувань 

читача, адже його рецепції відкривається інший Алекс – серйозний, вдумливий, 

відповідальний. Прикметною в цьому плані є розмова між Алексом і 

Джонатаном про події Другої світової війни: “Мені дивно, що ніхто не врятував 

її сім’ю” – сказав я. “Немає чому дивуватися. Українці в той час жахливо 

ставилися до євреїв. Вони були майже такими ж, як нацисти. То був інший 

світ <…>” “Це неправда.” “Правда.” “Я не можу повірити в те, що ти кажеш.” 

“Подивися в підручники з історії.” “У них немає такого.” “Ну, але це так, як 

воно було. Усі знали, що українці ставилися жахливо до євреїв. Як і поляки. 

Слухай, я не хочу тебе образити. Це все зовсім не стосується тебе. Ми говоримо 

про те, що було п’ятдесят років тому.” “Я думаю, ти помиляєшся”, сказав я 

герою. “Я не знаю, що тобі на це сказати.” “Скажи, що ти помиляєшся.” “Я не 

можу.” “Ти мусиш” [284, 62]. Репліка Алекса “Ти мусиш” свідчить про бажання 

бути виправданим в очах “Іншого”. Він і справді нічого не знає про те, як 

українці ставилися до євреїв чи євреї до українців у той час. Адже ідеологія 

СССР вимагала свого потрактування тих подій. Друга світова подавалася в 

підручниках з історії як великий подвиг радянських людей, їхня перемога над 

нацизмом. Євреї, погроми і геноцид єврейського народу, що відбувався на цих 

територіях, зовсім не вписувалися в переможний дискурс радянської 

пропаганди і, здавалося, не стосувалися цієї країни. І це зрозуміло, бо тягар 

провини – це важка ноша, яку легше й не брати, а забути про неї. Зустріч із 

Джонатаном і їхні спільні пошуки минулого відкривають для Алекса зовсім 
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інший бік історії його землі. Це пізнання спричиняє світоглядний злам у 

свідомості Алекса: він починає бачити себе та “Іншого” в культурно-

історичному контексті, у повноті всієї ідентифікаційної картини. Зауважимо, 

що зміна свідомості виявляє себе й у зміні мовлення героя. Думки 

викладаються послідовно, з’являється менше недоречних слів.  

Особистість Алекса зазнає величезних змін у романі, адже герой стає на 

шлях самоідентифікації. Він вчиться ухвалювати самостійні рішення і нести 

відповідальність за них. Алекс виганяє з дому п’яницю-тата і стає єдиною 

надією та опорою для своєї родини. Перетворення з мрійливого хлопчака на 

свідомого чоловіка завершується, коли герой усвідомлює, що його життя в 

Україні, а не в Штатах: “Це мрія, з якої я виріс. Я ніколи не побачу Америки, як 

і Малий Ігор, і я розумію це зараз” [284, 241]. Дізнавшись правду про минуле 

свого діда і української нації загалом, Алекс приймає такий історично-

ідентифікаційний спадок в усій його повноті. Підтвердженням цього є те, що у 

своїх листах до Джонатана він, як Алекс Перчов і як українець, просить 

пробачення за вчинок діда та за помилки попередніх поколінь.  

Таким чином, розвиток і розкриття образу Алекса відбуваються в процесі 

його інтеракції з представником іншої культури. Слідуючи М. Бахтіну можемо 

стверджувати, що в такий спосіб письменник виражає основну філософську 

інтенцію роману – знаходження себе відбувається в ідентифікаціях з “Іншим” 

[9]. Аналогічний шлях проходять герої роману “Коротка історія тракторів по-

українськи” М. Левицької, у чому констатуємо типологічну подібність двох 

романів на сюжетно-композиційному рівні. 

Крім того, можемо висновувати про схожість парадигм рецепції 

гетерообразів у британському (“Коротка історія тракторів по-українськи”) й 

американському (“Все освітлено”) романах. На нашу думку, рецепція 

створених письменниками образів українців відбувається за певною аналогією: 

рух від стереотипу до його часткової нівеляції або й руйнації через пізнання до 

ідентичності.  
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І, врешті-решт, через рецепцію образів українців читачеві відкривається 

образ самої України. Зауважимо, що образ діда в американському романі, на 

наш погляд, сприймається як метафора минулої України, тоді як Алекс, подібно 

як і Валентина в британському творі, відображають сучасну Україну, яка 

намагається впоратися з тягарем спадку минулого і стати на шлях 

самоідентифікації. Й американський роман, і британські закінчуються тим, що 

в героїв починається нове життя. Валентина повертається в Україну, де в неї і 

не буде заможного життя, проте буде щаслива сім’я з люблячим чоловіком і 

дітьми. Ірина й Андрій продовжують разом своє становлення за кордоном. 

Алекс бере на себе відповідальність бути головою сім’ї. Аналогічно й образ 

України сприймається як образ країни, яка ступає на власний шлях розвитку і 

самоствердження. Відкрита структура текстів породжує перед реципієнтом 

безмежне поле інтерпретації, залишаючи без відповіді питання, чи зможуть 

Україна та українці зберегти власну ідентичність у глобалізованому світі за 

строгого та іронічного сприйняття її іншими країнами й національностями 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 4 

У художньому просторі досліджуваних англомовних та українських 

романів постала нагальна для української нації проблема самоідентифікації, яка 

виявляє себе й через актуальну в реаліях глобального світу проблему 

самореалізації. Зазначимо, що українські й англомовні письменники 

актуалізують її через образ “успішної людини”, який сформувався як ціннісний 

орієнтир у глобалізованому суспільстві. Ідейно-естетична концепція 

збереження людиною свого автентичного “Я”, своєї “інакшості” від поширених 

унаслідок глобалізаційних процесів “образів-кліше” є типологічно спільною 

для всіх романів. Вона реалізується на образному й ідейно-тематичному рівнях.  

У результаті порівняльно-типологічного зіставлення досліджуваних 

художніх текстів висновуємо, що зображений письменниками масовий образ 

“успішної людини” постав із наперед визначеними критеріями успіху, які 

відповідають “стандартам” сучасного світу: матеріальне забезпечення, 
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егоцентризм, слава, влада. Застосований принцип герменевтичного кола 

дозволяє констатувати, що наслідування героями цього образу вимагає 

прийняття за основу їхньої ідентичності нових моральних ідеалів сучасного 

світу: “інструментального мислення” й “індивідуалізму”, які врешті-решт 

призводять до втрати свободи й можливості зберегти своє “Я”. Українська 

письменниця І. Роздобудько й британська авторка М. Левицька показали 

прагнення людини до самореалізації, яка, як вважали їхні герої, можлива лише 

в еміграції (Тетяна, Саня в І. Роздобудько, Валентина й Віталій у М. Левицької). 

Водночас у світі “Чужих” емігрантам виявилося дуже складно досягнути 

бажаного успіху і зберегти свою ідентичність. У романі О. Забужко рецепції 

читача відкрилася боротьба героїв із розповсюдженими маскультурою 

образами “успішних людей” за особистісну й національну самоідентифікацію 

не в еміграції, а на батьківщині. Ці стереотипні образи також спонукали героїв 

відмовитися від традицій, моралі, тобто, стали загрозою втрати їхньої 

української ідентичності (Адріян і Вадим). Тому ми вважаємо, що образ 

“успішної людини” є важливим для репрезентації процесу самоідентифікації 

героїв в еміграції та на батьківщині. У досліджуваних романах він утілений за 

схемою: мета-мрія (бажання досягнути успішності) – вибір ціннісних 

орієнтирів (процес самоствердження і самореалізації в еміграції та на 

батьківщині) – успішність (ідентичність). 

Збіги у філософсько-естетичних позиціях письменниць дозволили 

дeшифрyвати критику стереотипного суспільного мислення й наявну 

конфронтацію між псевдоіміджем та автентикою. Відмова від традиційних 

цінностей чи підміна їх на інструментально-індивідуалістичну мораль 

сучасності спричинили деморалізацію, унеможливили повноцінний розвиток 

особистості героїв і їхню самоідентифікацію. Українські і британські романи, 

на нашу думку, пропонують певну типологічно спільну концепцію світоглядної 

моделі успіху в постмодерному світі, що полягає насамперед у реалізації 

потреби людини в збереженні своєї ідентичності перед глобальною загрозою 

ментального, культурного, національного знеособлення.  
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Крім того, виявлені спорідненості дають змогу говорити й про типологічно 

спільні антропологічні характеристики романів: тематичні і змістові збіги 

ведуть до збігів у розвитку характерів героїв, що проявляються через тотожні 

прагнення, відчуття, внутрішні переживання і їхню боротьбу за власну 

самореалізацію як важливий крок на шляху до самоідентифікації (Віталій 

М. Левицької та Вадим О. Забужко, Тетяна І. Роздобудько та Валентина 

М. Левицької, Соня І. Роздобудько та Адріян і Дарина О. Забужко). 

Важливу концептуальну та естетичну роль у британському та 

американському романах відіграє актуальна для сучасного світу імагологічна 

проблема “Іншого”. І британська письменниця, й американський автор 

розкрили її через героїв-українців, які, прагнучи самореалізації, вийшли на 

шлях самопізнання, замислюючись над тим, хто “Я” такий, у яких “Я” 

стосунках з “Іншим”. Очима “Іншого” англомовні письменники показали, як 

світ бачить українців і як українці бачать себе та інших.  

Британська письменниця М. Левицька й американський автор Дж. Фоер, 

створюючи образ українця, відходять від моделі стереотипної репрезентації 

“Іншого”, генеруючи ідею необхідності його пізнання. Так, пізнання “Іншого” 

(Валентини) у британському романі відбувається через заглиблення 

письменниці у свого персонажа, у драму людини з іншого, чужого світу. Образ 

Алекса в романі американського письменника відображає еволюцію, розвиток 

особистості героя, який проходить шлях особистісної і національної 

самоідентифікації в діалозі з “Іншим”, змінюючи свою світоглядну парадигму.  

Вважаємо, що присутність “Іншого” в досліджуваних художніх текстах 

створила умови для діалогу різних національних культур, у якому через 

пізнання і розвінчання стереотипних уявлень народів один про одного стала 

можливою українська самоідентифікація героїв, адже й Валентина, й Алекс 

обрали життя не в еміграції, а в Україні.  

Проблема української самоідентифікації, яку ми побачили в усіх 

досліджуваних романах, засвідчує, що Україна, як і самі українці, переживає 

складний і болючий процес самоідентифікації і самоствердження. Будучи не до 
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кінця пізнаною, українська ідентичність постає феноменом, що вимагає 

подальших кропітких досліджень і зусиль усієї нації, щоб зберегти своє 

автентичне “Я” в глобалізованому світі “Інших”.  
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ВИСНОВКИ 

 

Проблема самоідентифікації людини, що з вузької філософсько-

психологічної стала феноменом загальнолюдського значення, знайшла своє 

відображення й у літературі ХХІ століття. Романи О. Забужко, І. Роздобудько, 

М. Левицької і Дж. Фоера, які були об’єктом цього дисертаційного 

дослідження, панорамно відобразили сучасний образ світу, насамперед 

українського, у якому зазначена проблема посіла центральне місце. Твори, що 

представляють різні національні літератури, дозволили поглянути на проблему 

української самоідентифікації не тільки із суб’єктивного, власне українського 

погляду, але й об’єктивно, крізь призму сприйняття її британською 

письменницею й американським автором. У результаті порівняльно-

типологічного аналізу досліджуваних романів зроблено такі висновки.  

1. На основі синтезу західних і вітчизняних досліджень обґрунтовано 

необхідність розглядати процес самоідентифікації та кінцевий результат – 

ідентичність – у сукупності складових таких аспектів: культурно-історичного, 

психосоціального, аксіологічного, єдність яких можлива завдяки діалогічному 

характеру ідентичності. Сформульовано визначення понять 

“самоідентифікація” та “ідентичність”. Самоідентифікацію ми розглядаємо 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. 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 
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“паломника”, “туриста”, “бродяги” і “фланера”, що підтверджують досліджу-

вані художні твори. 

У сучасній українській науковій думці поняття ідентичності найчастіше 

розглядається в контексті національного самовизначення (С. Андрусів, 

І. Дзюба, М. Жулинський, П. Іванишин, М. Козловець, Я. Поліщук, 

М. Скринник та інші). Вважається, що фундамент національної тожсамості 

закладає “справедлива” історична (П. Рікер) і національна пам’ять. Опираючись 

на праці вітчизняних та іноземних дослідників, запропоновано власну 

інтерпретацію цих термінів. Історичну пам’ять трактуємо як певне цілісне та 

оцінно-переосмислене знання про минуле свого народу, факт, що зберігається в 

розповіді. Національну пам’ять – як певну ідею, символ, що має силу 

об’єднувати людей у спільноту (націю) через процес самоідентифікації кожного 

її члена. У роботі вироблено методологічний підхід, який дозволяє простежити 

втілення проблеми української самоідентифікації в художніх творах: через 

розкриття теми збереження історичної і національної пам’яті про минуле, 

аналіз архетипної складової художніх образів, символів, які дозволяють вивести 

типологічно-спільну модель на матеріалі романів, що дає уявлення про 

самоідентифікацію героїв. 

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, 

структурному й образному рівнях, маючи спільним знаменником подібні 

суспільно-історичні обставини (ідеться про звернення письменниками до 

трагічних сторінок Голодомору, Другої світової війни і Голокосту на теренах 
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України та впливів цих подій на психіку та світобачення героїв), було 

репрезентовано завдяки застосуванню авторами аналогічних художніх 

прийомів: бінарної опозиції “пам’ять – безпам’ятство”, різних форм діалогу, 

появи символічних образів “хранителів секретів”. Типологічно спільним є 

відтворення проблеми минулого в досліджуваних романах у трьох основних 

аспектах: а) через розкриття теми збереження історичної і національної пам’яті; 

б) діалог минулого і сучасного; в) через вивчення модифікаційних змін у 

ментальності, спричинених кризою ідентичності.  

Тема збереження пам’яті про минуле визначила певною мірою структуру 

романів, адже всі вчинки і внутрішні переживання героїв проходять через 

призму пошуків людиною свого минулого і пам’яті про нього як необхідної 

умови особистісної та національної ідентифікації людини. Саме ця тема мала 

вплив на архітектоніку романів, оскільки була своєрідним тлом творів, будучи 

присутньою чи не в кожному сюжетному ході. Простежено, що зазначену 

проблему англомовні та українські письменники репрезентували через 

оприявлення позапросторового пласта романів – забутого/загубленого світу 

минулого героя і його нації. Цей світ постав 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 реалізувалася на ідейно-тематичному рівні та виявила себе 

як типологічна спільність романів: самоідентифікація можлива лише за умови 

збереження пам’яті про минуле і прийняття його як свого особистісного і 

національного. 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 
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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.  

Діалог минулого і сучасного виступає типологічно спільною формою 

художнього втілення проблеми самоідентифікації, пов’язаної з труднощами 

самовизначення в умовах національно-історичної амнезії героїв-українців. 

Актуалізація діалогу минулого і сучасного послужила інструментом для 

встановлення зв’язку між різними темпоральними світами, тобто, 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. 

Типологічною спільністю визначено бачення письменниками вирішення цієї 

проблеми через осмислену заміну синхронної ідентичності – на діахронну. 

Встановлено, що герої, які задовольняються синхронною ідентичністю, яскраво 

відображають метафоричні стратегії ідентифікаційних образів “туриста”, 

“бродяги” і “паломника” З. Баумана. 

Простежено, що в сюжетну схему кожного з романів більшою (О. Забужко, 

Дж. Фоер, М. Левицька) чи меншою (І. Роздобудько) мірою вплетено історичну 

тематику. Щоправда, ані тема УПА в романі О. Забужко, ані Голодомор і Друга 

світова війна в М. Левицької та І. Роздобудько, ані Голокост у Дж. Фоера не 

були центральними, а послужили інструментом для розкриття основної теми – 

самоідентифікації людини. Стверджуємо, що письменники використали метод 

“екзистенційної художньої історії” (М. Коваль), за якого в романному просторі 

важливі не так історичні факти, як досвід і суб’єктивно-індивідуалізоване 

тлумачення історичних подій. Тому як для українських, так і для англомовних 

письменників тема історичної пам’яті пов’язана насамперед із темою 

індивідуальної пам’яті та ідентичності, а історія навіть маленької людини є 

необхідним пазлом, що складає картину історії світової. Такий авторський 
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підхід відповідає нашим дефініціям історичної і національної пам’яті, коли 

знання про минуле становить основу першої, а ідея та власні осмислені 

висновки – другої. Встановлено, що збереження як історичної, так і 

національної пам’яті є невід’ємним чинником у процесі самоідентифікації 

героїв. 

3. Підсвідоме слідування героїв 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), “Трачімброда” (Дж. Фоер). Це є 

підтвердженням типологічно спільної інтенції у творах – 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 чи передання національної пам’яті 

забезпечує нерозривність часів та 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” у її взаємозв’язку із процесом 

самоідентифікації героя в умовах глобального світу. Текстуальний аналіз прози 

зазначених письменників дозволяє визначити типологічно спільну візію 

“успішності”, складовими якої є такі цінності: сім’я, кохана людина, реалізація 

творчого потенціалу, ідентифікація з рідним середовищем. Підміна цих 

цінностей “інструментальним” мисленням, індивідуалістичною мораллю 

сучасності спричиняє деградацію українській душі (Вадим в О. Забужко, дід у 

Дж. Фоера, Валентина в М. Левицької), самозаперечення української сутності 

(Бухалов в О. Забужко, Саня в І. Роздобудько, Алекс у Дж. Фоера, Вєра в 

М. Левицької), що унеможливлює повноцінність процесу становлення героїв, 

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

“паломників” (за З. Бауманом). Герої І. Роздобудько і М. Левицької бачать 

можливість досягнути істинного успіху лише через самоідентифікацію в 

Україні. Тому українська й британська письменниці повертають своїх героїнь із 

пекельного емігрантського світу на їхні рідні простори (Тетяна в 

І. Роздобудько, Валентина в М. Левицької). 

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

рецептивної естетики виявив типологічні збіги та відмінність у художній 

репрезентації образу українця. До ідейно-змістових збігів віднесено 



194 

 

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. Історична й національна пам’ять забезпечують 

зв’язок із минулим окремої спільноти або ж цілої нації. Водночас архетипи 

забезпечують інший – несвідомий – 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 духовних, моральних 

цінностей, що 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 
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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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