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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. Архетипний аналіз літературних творів 

завдячує своєю появою відкриттям у психології, що стали потужним поштовхом 

для розвитку нових теорій та течій. Теорія архетипів відіграє важливу роль в 

розвитку різних галузей гуманітарної науки і має багато напрямків. Авторство 

теорії колективного несвідомого й теорії архетипів належить К.-Ґ. Юнґу. Його 

вчення змінило гуманітарну сферу, воно мало багато прихильників і 

послідовників, серед яких такі видатні вчені, як Н. Фрай, М. Бодкін, Дж. Кемпбел. 

Дж. Фрезер, Л. Леві-Брюль, Е. Касирер К.Леві-Строс, Р. Чейз, Ф. Вотсон. В 

Україні важливий внесок у це питання зробили О.Білецький, С. Кримський, 

Д.Наливайко, С.Пригодій, Н. Зборовська та інші.  

Сучасних науковців більше цікавить архетип в ролі культурного феномену, 

ніж психічної структури. Архетип вивчають не лише як історико-філософську 

ретроспективу світогляду, а насамперед як універсальну форму зберігання та 

передачі духовності. Архетипні образи допомагають усвідомити структуру 

народної пам’яті, визначаючи ключові риси її ментальності як систему кодів, 

передавану у спадок від покоління до покоління. Архетипи є важливою 

складовою формування світогляду та подальшого розвитку націй. Будучи за 

визначенням однаковими для всього людства, вони під впливом історичних 

обставин та потреб кожної нації видозмінюються. Подібність таких процесів за 

різних географічних та хронологічних чинників можна пояснити схожістю умов 

та обставин, що вплинули на становлення архетипів. 

Сьогодні, коли глобалізаційні світові процеси торкнулись усіх соціально-

культурних аспектів життя, пріоритетність дослідження архетипів не викликає 

сумніву. Як культурно-етнічний визначник, елемент самоідентифікації народу, 

аспект архетипності суспільства – важливий рушій національного розвитку, 

зовнішньої та внутрішньої національної орієнтації. Актуалізація національних 

архетипів, уособлюючи історичну та культурну ідентичність, формує чітко 

визначену національну індивідуальність. 

 Архетипи, обов’язково присутні в процесі розвитку кожної особистості, є 

спільним, універсальним знаменником усього людства. Вони дають можливість 

не замикатись у власному особистому просторі, а підтримувати зв’язок між 

родовим та національним минулим, теперішнім та майбутнім. «Крок у минуле» 

дає змогу оновити архетипні національні риси та образи, вкрай необхідні нації на 

даному історичному відрізку, щоб зробити «крок у майбутнє».   

Інший чинник, що акумулює актуальність цього дослідження, це – факт 

існування постмодерністської свідомості суспільства. Постмодерні процеси, які 

відбуваються в усіх сферах життя, оживляють подібні тенденції в сучасній 

літературі обох країн.. Незважаючи на вагомі відмінності в економічному, 

політичному та суспільному житті України та США, саме постмодерністська 

свідомість зумовлює подібність образних систем, схожість мотивів, архетипів, що 

дає підстави говорити про типологію цього явища. 

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

виконано на кафедрі історії української літератури, теорії літератури та 
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літературної творчості Інституту філології Київського університету імені Тараса 

Шевченка в межах науково-дослідницької програми «Мови і літератури народів 

світу: взаємодія та самобутність» (державний реєстраційний номер 11БФ044-01, 

науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Г.Ф.Семенюк). Тема 

дисертації затверджена на засіданні Вченої ради Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (№ 8 від «29» лютого 2016 р.). 

Уточнену редакцію теми дисертації затверджено на засіданні Вченої ради 

Інституту філології Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка (№ 9 від «29» травня 2018р.)  

Мета дослідження – комплексно дослідити типологічно адекватні явища 

архетипності в українській та американській постмодерністській поезії. 

Для реалізації мети необхідно вирішити такі завдання: 

- проаналізувати та порівняти об’єктивні умови виникнення 

постмодернізму як напряму в Америці й Україні та виявити визначальні риси 

постмодерністської поезії обох національних літератур; 

- здійснити аналітичний огляд наукових праць з теорії архетипів; 

- окреслити типологію психічних архетипів К.-Ґ. Юнґа як образів-

моделей та їх проекцію на сучасну поетичну карту України та США; 

- визначити та зіставити образну парадигму психічних архетипів в 

українській та американській постмодерністській поезії, виявити їх стимули, 

імпульси, спонукальні «підказки» для читача; 

- окреслити систему символів та образів і принципи взаємодії найбільш 

характерних топосів постмодерністської поезії обох країн. 

Об’єкт дослідження – постмодерністська поезія України 80-90-х та США 

50-60-х років ХХ ст., репрезентативні тексти українських авторів-

постмодерністів: Ю. Іздрика, Ю. Позаяка Т. Федюка, О. Ірванця, Ю. 

Андруховича, С. Жадана, Г. Крук, Д. Лазуткіна, А. Полєжаки, Р. Мельникова, Н. 

Федорака; та американських цього напрямку: А. Ґінзберґа, Ґ. Корсо, Ф. О’Хари, Р. 

Крілі, Р. Данкана, Ґ. Снайдера, С. Плат, В. Мервіна, П, Мейнка, Ф. Хау. 

Предмет дослідження – розкриття естетичних потенцій архетипної 

парадигми постмодерністської поезії України та Америки, індукції та детонації 

«інонаціонального» досвіду. 

Теоретико-методологічною базою дослідження є праці О.Веселовського, 

Є.Мелетинського, К-Ґ. Юнґа, К.Леві-Строса, Е.-Р.Курціуса, Дж.Фрезера, Н. Фрая, 

Дж. Кемпбела, К.Верслайса, У. Еко, М.Гайдеґґера, М.Бахтіна, Ю.Лотмана, 

В.Іванова, Г.Косикова, А.Вежбицької, Н.Фатєєвої, Т.Денисової, Т.Гундорової, 

Н.Бернадськї, Н. Зборовської, М. Міщенко, Г.Клочека, В. Романця, Ю.Коваліва, 

А.Ткаченка, Н. Лебединцевої, С.Андрусів, С.Пригодія, О. Галича, М.Шаповал, 

В.Просалової, О.Бердник, С. Коршунової. В. Прокоф’євої, Л. Дяченко, І. Процика, 

Д. Боклаха, С. Гурина, В. Назарця, І. Вихора та ін. 

Методи дослідження. У роботі використано досвід філософії діалогізму 

(праці  М.Бахтіна, М.Бубера, Е.Левінаса, П.Рікера), психоаналізу (З.Фройд, К.-

Ґ.Юнґ), міфо- та архетипної критики (М.Бодкін, К.Стіл, Н.Фрай), структурно-

семіотичної школи, ідеї герменевтики, рецептивної та феноменологічної естетики, 

результати досліджень провідних українських та зарубіжних досліджень. 
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Джерельною базою дисертації є твори постмодерністської української 

поезії 80-90-их та американської 50-60-их років ХХ ст. 

Наукова новизна дисертації полягає в тому, що вперше здійснено 

компаративний аналіз архетипів постмодерністської української та американської 

поезії як основного елемента колективного несвідомого; визначено та зіставлено 

ключові архетипи і топоси, розкрито їх трансісторизм і здатність по-новому 

розкривати свою семантику в нових історичних обставинах; досліджено проекцію 

теорії архетипів К.-Ґ.Юнґа на постмодерністську поезію обох країн, вказано на 

такі її прикмети, як містичність і трансценденталізм; встановлено закономірності 

вияву архетипних образів – своєрідного способу «зв'язати природне з 

надприродним» (Р.Чейз), запропоновано концепцію міфокритичного аналізу 

постмодерністської поезії, де міф, архетип, топос виступають важливим 

структуротвірним чинником поетичного мислення, спробою повернутися до 

міфологічного синкретизму. 

Теоретичне значення дисертації. Дослідження сучасної 

постмодерністської поезії України та США окреслює цілий ряд питань для 

вивчення: основні відмінності між нею і модерною поезією, в чому полягає 

концептуальна основа «постмодерністської чуттєвості» та специфіка мови 

постмодерністської поезії.  

В роботі доведено, що в основі постмодерністської поезії лежить не 

світогляд, а світовідчуття та сфера, де на першому плані не раціонально, логічно 

оформлена поетична рефлексія, а глибока емоційність, чуттєва реакція людини на 

світ. Тому постмодерністи, на відміну від попередників, трактують світ як текст, 

свідомість як текст, інтертекстуальність. Наступає ерозія віри в метаоповіді, які 

щось пояснюють, монополізують уявлення про дійсність. Ми є свідками 

роздроблення, розщеплення метаоповідей на фрагменти, локальні «клітинки», 

міфологеми, архетипи, топоси, які покликані не легітимізувати наші знання, а 

драматизувати наше розуміння суспільної кризи. У роботі доведено, що цими 

«маленькими острівками» у світі всезагальної нестабільності є архетипи персони, 

Тіні, Аніми та Анімуса, Великої матері, Самості, топоси міста, дороги, природи та 

ін. Йдеться про специфіку мови постмодерністської поезії, де панує авторитет 

тексту, що не збігається з дійсністю, а обґрунтований інтертекстуально. 

Практична цінність дослідження. Результати дослідження можуть бути 

використані в університетських нормативних курсах історії української та 

зарубіжної літератури, на наукових семінарах і спецкурсах, при написанні 

підручників та навчальних посібників. 

Особистий внесок здобувача. Усі результати наукового дослідження 

отримані особисто. Наукові статті за темою дисертації написано без 

співавторства. 

Апробація результатів дисертації. Результати та головні положення цього 

дослідження обговорені на засіданнях кафедри історії української літератури, 

теорії літератури та літературної творчості Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, на філологічних семінарах, 

апробовані на всеукраїнських та міжнародних конференціях: Всеукраїнські 

наукові читання за участю молодих вчених» мова і література в глобальному і 
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локальному медіапросторі» (5-6 квітня 2016 р м. Київ), Міжнародна наукова 

конференція «Україна і сучасний світ: міжмовний та міжкультурний діалог» (25-

26 жовтня 2016р. м. Київ), Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Поділлєзнавчі фольклористичні читання» (18-19 жовтня 2016 р, м. Кам’янець 

Подільській), Міжнародний науковий конґрес «Іван Франко: Я єсть пролог…» (до 

160-річчя від дня народження) (22–24 вересня 2016 р., Львів) Міжнародна наукова 

конференція «Мовно-культурна ідентичність у контексті філологічних студій» 

(25-26 жовтня 2017 року м. Київ), Всеукраїнські наукові читання за участю 

молодих учених. «Філологія початку ХХІ сторіччя; традиції та новаторство» (5-6 

квітня 2017, м. Київ ). 

Публікації. Результати дослідження викладено у 8 одноосібних 

публікаціях, зокрема у 4 статтях, надрукованих у наукових фахових виданнях 

України, 3 статтях, опублікованих у виданнях, які включено до міжнародної 

наукометричної бази «Index Copernicus» та 1 статті у міжнародному виданні. 

Структура дисертації. Структура та обсяг дисертації зумовлені 

окресленими завданнями. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, 

списку використаних джерел, 1 додатка (малюнку). Загальний обсяг дисертації 

230 сторінок, з яких 214 – основного тексту. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У Вступі обґрунтовано вибір теми дослідження, його актуальність і 

новизну, сформульовано основні принципи дисертації. Визначено об’єкт, 

предмет, мету і завдання дослідження, його теоретичне значення та практичне 

застосування отриманих результатів. 

У першому розділі «Психоаналіз та архетипіка художнього тексту: 

рецептивний аспект» проаналізовано основні визначення понять «міф», 

«архетип», «топос», розглянуто ключові положення вчень, де базисними є 

поняття близькі до архетипу, психоаналітичну концепцію несвідомого, теорію 

архетипів та її подальший розвиток у працях послідовників К.-Ґ. Юнґа. 

Досліджено вплив наукових здобутків К.-Ґ. Юнґа на еволюцію студій про теорію 

архетипів, появу нових течій цього напрямку, а також здійснено огляд головних 

тенденцій архетипного напрямку в сучасному українському та американському 

літературознавстві. Проаналізовано обставини та умови виникнення 

постмодерного напрямку в літературі в Україні та США, зіставлено характерні 

риси та особливості постмодерністської поезії в обох національних літературах. 

У підрозділі 1.1 «Кореляція понять «міф». «архетип», «топос» 

розглянуто ґенезу та тлумачення різними науковими школами понять «міф», 

«архетип», «топос»; вказано на тісні зв’язки цих категорій із колективним 

несвідомим, їхній вплив на сприйняття та аналітичні методи художнього тексту. 

Розкрито ключові положення вчення О. Потебні про перошобрази, «формули 

змісту» О. Веселовського, дослідження архетипів Є. Мелетинського, і топосів 

Е. Курціуса. 

Поняття «міфу», «архетипу» і «топосу» лежать в одній площині і тісно 

пов’язані одне з одним.  
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Незважаючи на розбіжності, майже всі дослідники відзначають кілька 

спільних моментів, а саме: міф є результатом колективної взаємодії та 

універсальною базою для створення символів, сюжетів, образів; у міфі реальність 

має міфологічне значення, а час циклічну структуру; міф виконує пізнавальну і 

освітню функції.  

Архетип – найголовніше поняття колективного несвідомого. Характерною 

рисою архетипу є його постійний розвиток і адаптація відповідно до історичного 

періоду, літературних стилів та текстів. Архетипи виявляють спорідненість між 

творами, авторами, культурами та епохами. Архетипне мислення пояснює 

причину того, що видатні твори, базовані на універсальних архетипах, навіть 

будучи перекладеними на інші мови, близькі та зрозумілі, естетично та емоційно 

вартісні для всього людства в будь-який історичний період. Застосування міфо- та 

архетипного аналізу в літературознавстві забезпечує ефективніше вивчення, а 

значить і глибше розуміння художніх творів і літературних процесів 

Поняття «топос» почало функціонувати у літературознавстві порівняно 

нещодавно. Цей факт зумовлює невизначеність та розмитість поняття «топосу» в 

різних працях. На сьогодні в літературознавстві домінують два головні 

визначення «топосу»: а) як набір загальних сюжетів, усталених мовних формул у 

національних літературах; б) значуще для художнього тексту (або напрямку, 

історичного періоду, національної літератури) місце розгортання подій, що може 

корелювати з реально існуючим простором, частіше відкритим. 

У підрозділі розглянуто основні положення вчення О. Потебні про 

«першобрази», О. Веселовського про формули змісту, теорію архетипів 

Є. Мелетинського та концепцію Е.Курціуса. 

Підрозділ 1.2 «Психоаналітична концепція колективного несвідомого та 

її проекція на українську й американську постмодерністську поезію» 
присвячений провідним теоріям психологічного напрямку в літературі. Вивчаючи 

різні концепції цього спрямування та їхню важливість, для аналізу було обрано 

такі теорії: психологічний метод К.-Ґ. Юнґа, теорію культурального несвідомого 

Дж.Ґендерсона, архетипну критику Н.Фрая. 

К.-Ґ.Юнґ вважав, що інстинкти людини мають не стільки біологічну, 

скільки символічну природу. Він визначає змісти колективного несвідомого і дає 

їм назву – «архетипи», які, за його визначенням, однакові для всього людства і є 

символічними носіями прадавніх інстинктів і слідів пам’яті попередніх поколінь. 

Архетипи є схемою, структурою, яка не має власного змісту, а наповнюється 

змістом поточного матеріалу. Також подано аналітичний огляд семи (за 

класифікацією К.-Ґ. Юнґа) ключових архетипів та їх різновидів як образів-

моделей в художніх текстах: Персона, Тінь, Аніма і Анімус, Велика Мати, 

Самість. Вияви саме цих архетипів характерні для сучасної української та 

американської поезії.  

У роботі також опрацьовано теорію культурального несвідомого Дж. 

Гендерсона, послідовника та учня К.-Ґ. Юнґа. Дж. Гендерсон значно розширює 

поняття архетипу і вводить нові аспекти в цій теорії: архетип групи, архетип 

суспільства, архетип культури, архетип ініціації. Дослідник переконаний, що 

давні культурні форми, що існують самостійно і входять в життя сучасної 
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людини, зажди архетипні. Культурні архетипи за Дж. Гендерсоном, це вже 

історично сталі форми та символи. Вчений вважав, що культура не лише тісно 

пов’язана з психікою, а і сформована нею. На розвиток особистості впливає не так 

суспільство і колектив, як культура. 

 У своїй теорії літературної критики Н.Фрай визначає міф як одиницю 

виміру, яка зазнає певних змін у процесі літературознавчого аналізу. Н. Фрай 

зазначає, що література постійно використовує одні й ті самі принципи і 

рухається від давнього міфу до сучасного реалізму. За Н. Фраєм, міф – це архетип 

літератури, література народилася з міфу, історія літератури це певний набір 

сюжетів, що прийшли з давньої культури і постійно повторюються, з деякими 

змінами, практично у всіх літературних стилях і напрямках. 

У підрозділі 1.3 «Архетипні стратегії в українському та американському 

літературознавстві» представлено огляд головних напрямків та тенденцій 

дослідження архетипів в українському та американському сучасному 

літературознавстві.  

 Об’єктивні політичні та історичні причини гальмували розвиток цього 

напрямку в українській науці і лише зі здобуттям незалежності України теорія 

архетипів зайняла належне місце в літературознавчих дослідженнях. Сьогодні 

помітний великий інтерес українських науковців до цієї проблематики. Попри те, 

що в літературознавстві архетип не має чіткого визначення і ще не є остаточно 

встановленим поняттям, кількість робіт з цієї проблематики, і не лише в 

літературознавстві, свідчить про перспективу розвитку питання: праці 

Г.Грабовича, Т.Денисової, Т.Гундорової, С.Кримського, Д.Наливайка, 

С.Пригодія, Н.Зборовської та ін. У них доведено, що емпатія, емоційність, 

філософічність, кордоцентризм є рисами інтровертного типу, вони характерні 

саме для української нації. В українській літературі архетип виявляється досить 

виразно і функціонує продуктивно, про що свідчать твори Ю.Іздрика, Ю.Позаяка, 

Т.Федюка, С.Жадана, Г.Крук та ін. 

Світосприйняття американців можна коротко охарактеризувати як 

«власноруч створена людина» у «власноруч створеному світі», а не в світі, 

створеному природою. З цієї причини архетипи та архетипні символи в 

американській свідомості дуже відрізняються від Старого світу. Сучасний 

архетипний напрямок літературної критики в американському літературознавстві 

заперечує думку, що архетипи визначають функцію і зміст художнього твору, а 

культурні міфи – зміст.  

Підрозділ 1.4 «Архетипна парадигма постмодерністської поезії в Україні 

та США: теоретичний аспект» подає компаративний аналіз обставин 

виникнення постмодернізму в Америці та Україні, особливостей, характерних для 

кожної з національних літератур, головних тенденцій цього напрямку. Потреба 

самовизначення, самоусвідомлення є ключовою, архетипною рисою всього 

людства. Більшість випадків самоідентифікації народів відбувається саме під час 

переломних історичних моментів, коли настає зміна парадигм мислення. У кожен 

історичний період у свідомості окремих народів активізуються саме ті архетипи, 

які найбільше затребувані за певних обставин, що помічаємо на прикладі 

української та американської постмодерністської поезії.  
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Другий розділ «Специфіка художнього втілення архетипів в 

постмодерністській українській та американській поезії» присвячено аналізу 

ключових архетипів за систематизацією К.-Ґ. Юнґа, особливостей їхнього 

функціонування в образній системі української та американської поезії 

постмодерного напряму. Визначено подібності, розбіжності образної системи 

архетипів та висловлено припущення щодо причин їхнього виникнення в обох 

країнах.  

Підрозділ 2.1 «Рецепція архетипу Персони: Бунтар, Герой» подає 

детальний аналіз виявів архетипу Персони, а саме архетипних образів Бунтаря і 

Героя у поетичних творах українських та американських постмодерністів. У 

підрозділі подано детальне опрацювання образної системи архетипа Персони, 

його функціонування та особливостей, зумовлених об’єктивними обставинами та 

особистісними характеристиками авторів. Наприклад, вірш С.Жадана «Музика 

для товстих» дуже близький до поезії «Мені двадцять п'ять» Ґ.Корсо, ці твори 

об'єднує бунт проти традиційної поезії, усталених правил, і не лише літературних, 

а й соціальних. У С.Жадана: «юрій андрухович в цьому притулку для літніх / 

сварливий сімдесятирічний письменник / автор напівзабутих детективів / 

доглянутий містом і профспілками / тридцять років старої музики / писання в 

порожнечу коли тобі минає 64 / і коли кров пригальмовує щоби подумати / куди 

їй далі бігти / таке дахау лишається від цілого покоління». У Ґ.Корсо: «I’m twenty 

five/ With a love a madness for Shelley/ Chatterton Rimbaud and the needy yap of my 

youth/ has gone from ear to ear:/1 HATE OLD POETMENl» (Мені двадцять п’ять/ 3 

безумством любові до Шеллі/ Чаттертона Рембо вигавкую всі злидні моєї юності 

/щоб кожне вухо почуло: Я НЕНАВИДЖУ СТАРИХ ПОЕТІВ! Пер.Ю. 

Андруховича» («День смерті пані день»). Страх перестати бути молодим, 

бунтівливим змушує обох поетів зневажати старість і збайдужілість до колись 

важливих речей. Проте С.Жадан і Ґ.Корсо розуміють, що настане час і вони самі 

стануть такими ж «old poets» і після їхнього покоління залишиться таке ж 

«дахау». 

Інтерпретація архетипного образу Героя в сучасній поезії України та 

Америки відчутно різниться від класичного міфічного образу Героя-переможця. 

образи Героїв в постмодерних текстах максимально наближені до справжніх 

живих Героїв, які не лише здобувають перемоги але і отримують поразки. Їм 

властиві страждання, приреченість, проблема морального вибору.  

З цієї точки зору надзвичайно цікавою видається антивоєнна поезія «Ода 

полеглим до з’яви Героя гарним хлопцям» П.Мейнка, присвячена війні у 

В’єтнамі, про що свідчить не лише зміст твору, а і стильове забарвлення: «all story 

before hero come/good men from all over set forth/to met giant ogre dragon troll/and 

they are all killed every one» (В будь-якій історії до того, як з' явиться герой/ 

хороші хлопці звідусіль вже будуть готові стати проти велетня, орка, дракона, 

троля/ і кожен з них загине). П. Мейнк заперечує образ міфічного, ідеального 

Героя, котрий не знає поразок і якого мають наслідувати прості смертні, віддаючи 

свої життя у війнах. «hero sail across white water/and run giant ogre dragon troll quite 

through» (Поки герой перетне стрімкі потоки/і стане проти велетня, орка, дракона, 
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троля досить впевнено»). У поезії чимало алюзій на героїчні образи минулого: 

величний у битвах лицар Тристан, Св. Георгій та інш. 

Герой у постмодерністській поезії – це не той, хто отримує всі можливі 

винагороди від Богів після чергової перемоги. Це – той, хто бореться за те, у що 

вірить, навіть якщо мусить загинути. Це – той, хто найбільше страждає і платить 

найвищу ціну за те, що наважився на свій подвиг, і він не стає меншим Героєм, 

аніж знайомі нам класичні. 

Образна система архетипу Тіні представлена в підрозділі 2.2 «Контекст 

архетипу Тіні».  

Цей архетип представляє інший бік Персони – темний, тваринний, 

агресивний, пристрасний. Часто Тінь являє собою моральну проблему, що кидає 

виклик Персоні. Проблема полягає в тому, що людина в процесі самопізнання 

мусить визнати існування темних аспектів власної особистості, перебороти 

власний опір.  

У постмодерних поетичних текстах виявилося можливим простежити 

психологічний злам цілих націй, а не лише однієї людини. Поети-постмодерністи 

заводнюють архетипними образами свої твори, висловлюють, на перший погляд, 

свої власні переживання та досвід, зустрічаючись зі власними «Тінями», шукаючи 

власне «Я», вони свідомо роблять проекцію на світовідчуття цілого народу.  В 

цьому процесі можна побачити як спільні риси, так і відмінності, що зумовлені 

політичними та економічними обставинами у США та Україні.  

Контакт з архетипом Тіні, або, як зазначав К.-Ґ.Юнґ, з абсолютним злом в 

собі, сприймається як таємничий і моторошний, в ньому просвічує сакральна або 

божественна природа архетипу. Архетип Тіні вважають ворожим і дуже 

небезпечним. Окрім того, більшість людей, сприймаючи Тінь не як інший бік 

власної натури, а чиєїсь чужої. Г. Крук у збірці «Танці по колу. Сліди на піску» 

пише: «Мов божевільний, рушаєш в сутінь/шукати в інших своєї суті». Не маючи 

змоги справитись з виявами Тіні, що йдуть урозріз з суспільними нормами, люди 

намагаються їх позбутись за рахунок проекцій на інших. Темними 

характеристиками вони наділяють своїх ворогів, іноді навіть своє оточення. Саме 

в архетипі Тіні і зароджуються найпоширеніші стереотипи, як етнічні, так і 

соціальні: «брудні негри», «кляті москалі», «хитрі євреї», «музиканти-

наркомани», «письменники-алкоголіки». Т.Федюк наголошує: «але тепер тут все 

не так/тепер не той алкан не той поет попер». Щось подібне зустрічаємо в 

А.Ґінзберга: «That по good. Ugh. Him make Indians learn read. Him need big black 

niggers (To недобре. Фу. Наші змушують індіанців вчитися. Нашим потрібні чорні 

здорові нігери.); «America you don’t really want to go to war./America its them bad 

Russians.( Америко, ти ж не хочеш війни./Америко, то все клята Росія)».  

Дослідники стверджують, що з усвідомлення свого негативного денотату, 

який уособлює Тінь, і починається індивідуація. Шлях до Самості спочатку веде 

вниз, до найглибших і найтемніших куточків душі. Лише після того, як знайдено 

точку опори внизу, починається шлях вгору. Поети-постмодерністи розуміли, 

якщо цього уникнути, то духовний Ренесанс не відбудеться. Вони усвідомлювали, 

наскільки важливим є публічно порушити багато соціальних табу, голосно і чесно 

говорити про свої почуття і страхи. У багатьох поетів-постмодерністів і в Україні, 
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і в Америці наявний мотив наближення до межі архетипу Тіні і Самості, коли 

людина вийшла з комфортного буття у Персоні, прийняла свої «тіні» і готова 

підніматись вгору до Самості. 

Підрозділ 2.3 «Вияв архетипу Велика мати» визначає характерні образи, 

що наповнюють структуру архетипу Великої матері в сучасній поезії України та 

Америки. 

 Архетип Великої матері один з найзначніших, він просвічує в 

різноманітних архетипних образах, багатих на змісти, проте вони пов’язані з 

головною ідеєю архетипу: джерело, життя, мудрість, милосердя. Доволі часто цей 

архетип активізований за обставин, коли людина потребує духовної опори, за 

відсутності сталої системи переконань та відчуття розгубленості, покинутості, 

коли відбувається зміна ціннісної парадигми, зокрема й національної. У таких 

ситуаціях архетипний образ Батьківщини буде одним з ключових проявів Великої 

матері. 

Н. Лебединцева зазначає, що в кінці XX сторіччя в українській поезії 

відбувається трансформація Арехтипу Великої матері. Дослідниця відмічає втрату 

зв’язку та подальше самоствердження через заперечення та самозаперечення як 

вияв пасивного бунту проти Великої матері. Постмодерністська поезія 80-х була 

поверненням до архетипів та української міфологічної свідомості після багатьох 

років соцреалізму. Н. Лебединцева пише про поетів 80-х: «У всіх без винятку 

поетів 80-х років образ Матері ототожнюється з образом Землі і нерозривно з ним 

пов'язаний». Вона також зазначає, що у вісімдесятників цей архетип ґрунтується 

на ключових символах української свідомості: 

- хата, криниця, ріка (вода), хліб і сіль, рослинний світ – яблуні, вишні, 

верби, тополі. Ю.Андрухович: «З криниць повтікали зорі/тобто їх нема, криниці 

від сутні.../Тому що наша земля є чимось більшим, ніж сорочка для шкіри». 

Т.Федюк: «наче надрізана хата-/світло тече в поріз»;  

 - минуле: спогади про дитинство або історичне минуле. Т.Федюк: 

«легше б в снігах мамаєм-/вмерзла бандура в живіт... словом зорі немає/ і не 

було/привіт».»; 

 - національний обов'язок/ вину/ борг перед рідною землею-матір'ю. 

Ю.Андрухович: «Все на світі можна підняти з руїни,/крім живої крові, які ми вже 

знаєм»; 

 - християнські символи (образ Божої Матері), доля, вища істина. 

Ю.Андрухович: «Тому каплиці/є перший крок углиб України». Т.Федюк: «буде 

потом мамо з твоїх небесних отав».  

Архетип Великої матері не став винятком ні з правила амбівалентності 

архетипів, ні з правила «іншого сприйняття та проявлення». У постмодерністській 

поезії Велика мати виявляє себе головним чином в мега-архетипі Батьківщини, 

Країни. Проте у цьому архетипі помітна чітка дивергенція на Добру матір – 

країну, власну землю, та Недобру матір – державу. А.Ґінзберг, найвідоміший із 

бітників, у своїх «Космополітичних вітаннях» намагається передати особливості 

та дух тогочасної Америки: «Stand up against government, against God» (Повстань 

проти урядів, проти Бога). Він свідомо наголошує на відмежуванні уряду від 

країни: «Say only what we know & imagine» (кажи лише те, що ми знаємо й 
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уявляємо); «Freedom costs little in the U.S» (Свобода нічого не варта в США). 

Зневага з боку держави до найвищої людської цінності – свободи, це один із 

найяскравіших виявів архетипу Недоброї матері. 

Оприявлення архетипів Аніми і Анімуса та образи-символи, що тісно 

пов’язані з цими архетипами вивчено в підрозділі 2.4 «Архетипи Аніми і 

Анімуса». 

Ці архетипи уособлюють контрсекуальні аспекти психе людини: жіночі у 

чоловіків, і, відповідно, чоловічі у жінок. Аніма і Анімус регулюють, доповнюють 

і гармонізують емоційне життя людини, додаючи елементи, яких бракує кожній 

статі. Їх пов’язують з почуттями, коханням, шлюбом, загальними взаєминами з 

жінками. Аніма відповідає за сприйняття мистецтва, літератури, релігії, духовний 

розвиток. Анімус - це розум і логіка в психе жінки. Архетип Анімуса активізує 

рішучість, прагнення до самореалізації, здатність приймати рішення та 

розв’язувати проблеми, та вміння розуміти та спілкуватись з чоловіками. За 

допомогою Аніми і Анімуса (Ероса і Логоса) ми орієнтуємось у світі, проте для 

відтворення повної картини їхнього виявлення потребуємо активного залучення 

всіх функцій: мислення, відчуття, інтуїції та почуттів.  

 Аніма досить яскраво помітна в чоловічій поезії постмодернізму. Проекція 

на протилежну стать, ідеальний жіночий образ є одним з найпоширеніших 

проявів цього архетипу. Проекція на предмет закоханості, любовні мотиви як 

вияви Аніми простежуються в постмодерністській поезії набагато частіше, ніж 

материнські. 

Архетипи втілення Аніми в жіночих образах є концептуальними для 

багатьох українських та американських авторів-чоловіків. Ці образи мають різні 

модифікації та виконують різні функції, як то духовну, захисну, а головне –

екзестенційну. Такі функції, безсумнівно, характерні для Аніми. Вони постають 

як прямі різнопланові образи Батьківщини. Д.Лазуткін: «А Україна проходить 

крізь стрій. бо ще не вмерла/ цих роз'ятряних Україн». Ю.Андрухович: «Україна 

ж - це країна бароко/мандрувати нею для ока втіха». Ю.Позаяк: «Прощавай же 

Україно! Ти ж мій рідний краю!». Лангстон: «Let America be America again. Let it 

be the dream it used to bed» (Хай Америка знову стане Америкою/ Хай вона буде 

мрією, як була); «America I’ve given you all and now I'm nothing» (Америко, я 

віддав тобі все, і тепер я ніщо). 

Анімусу приписують логічність, точність, раціональність мислення, 

здатність приймати рішення і робити висновки. Але проаналізувати вияви 

Анімуса в жіночих творах набагато складніше, ніж вияви Аніми в чоловічих. 

Найбільш явні вияви Анімусу – це чоловічі образи в поетичних текстах 

письменниць. За винятком прямих проекцій на конкретну особу або певні 

чоловічі образи, Анімус більш колективний, ніж індивідуальний. Це підтверджує 

факт жіночого мислення категорією «ми». У жіночих творах знаходимо більше 

прикладів категорії групи: «ми», «вони», «всі».  

 Для позначення присутності чоловічого образу в поезіях поетеси вдаються 

до прямої або непрямої (метафоричної) номінація об’єкта. Г.Крук: «Коханий! 

Тебе не чекає в Парижі жагуча Жанетта!»; «Порятуй мене, докторе Хаусе/ 
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докторе Ватсоне, а есбеушники прослуховують серця стук?». Д.Левертов: «The 

pastor of grief and dreams» (Пастор печалі та снів).  

За винятком прямих проекцій на конкретну особу або певні чоловічі образи, 

Анімус більш колективний, ніж індивідуальний. Про це свідчить жіноче мислення 

категорією «ми». В жіночих творах знаходимо більше прикладів категорії групи: 

«ми», «вони», «всі». Г.Крук: «ми відлітаємо пухом кульбаби, невтримані 

подихом». Д.Левертов: «We look for communication and are turned away» (ми 

шукаємо порозуміння, але не знаходимо); «They seed so effortlessly! (Вони сіють, 

не прикладаючи зусиль). 

Поезія С. Плат нагадує розповідь про особисте життя, насичене емоційно 

забарвленими, часто міфологічними образами. Мотив буття жінки-творця, жінки, 

в якій переважає Анімус, є визначним у її творах. Початок цього мотиву, духовну 

спрагу, величезне бажання знайти партнера, який би відповідав справжній, 

неприхованій натурі ліричної героїні, відображено у поетичному тексті «Queen’s 

Complain» (Скарга Королеви). Чоловічий образ лютого велетня («giant with hands 

like derricks looks fierce and black» ) є повною протилежністю навколишньому 

світу королеви: «Her dainty acres her gentle doves (її розкішні володіння, її ніжні 

голуби)», але саме тим необхідним, чого вимагає її внутрішній світ.  

Активізація архетипів Аніми та Анімусу – перша сходинка до усвідомлення 

власної, унікальної особистості, яка не є жодною з тих ролей, що нав’язані нам з 

дитинства, це перший крок до Самості. Ці архетипи є двома базовими елементами 

моделі світобудови, що допомагають зрозуміти природу символів та образів 

чоловічого та жіночого начал у світовій культурі. Процес індивідуації, шлях 

пізнання власної індивідуальності, досягнення гармонії з собою неможливий без 

прийняття та встановлення рівноваги між цими двома архетипами. 

Підрозділ 2.5 «Мотивне поле архетипу Самості» простежує образну 

парадигму найголовнішого архетипу за класифікацією К.-Ґ. Юнґа. Осягнення 

Самості – головна мета формування особистості людини, кінцева точка процесу 

індивідуації – пошуку цілісного «я». Процес індивідуації для людини західної 

цивілізації досить складний, бо треба прийняти концепцію парадоксів, що 

існують: Добро і Зло, раціональне та ірраціональне, Космос і Хаос, світло і 

темрява. 

Самість можуть символізувати образи дитини, божественні образи різних 

релігій, фантастичні створіння, що об’єднують в собі жіноче та чоловіче. Золоте 

яйце, Мандала, Святий Грааль. У художніх творах Самість може відображатись 

через мотиви ініціації: подорожі, метаморфози, відродження, переродження і т.д. 

Одним з ключових мотивів архетипу Самості – мотив самотності, свідомої 

чи вимушеної. Рух до Самості у людини починається із усвідомлення нею ж таки 

власної самотності, душевного болю, страждання. Цьому сприяють і зовнішні 

кризові чинники, коли людина опиняється у стресовій ситуації і шукає з неї 

виходу. Спираючись на висновки К.-Ґ. Юнга щодо ідентичності архетипів, 

можливим є аналіз мотивного поля самотності архетипу Самості в 

постмодерністській поезії України та Америки. 

Умовно мотиви самотності можливо розділити на підмотиви, що доволі 

схожі в українській та американській постмодерністській поезії. Перший 
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загальний підмотив – стан підліткової самотності і протесту, який присутній у 

багатьох текстах. Г.Крук: «касету перемотуєш навспак/на погляд свій, потуплений 

в підлогу/на серце, міцно стиснуте в кулак/на довгі нігті внутрішнього бунту, які 

вростають в тіло і болять і зріє у тобі, немов фурункул/нікому не потрібна правда-

мать». Ґ.Корсо: «Last night I drove a car/not knowing how to drive/not owing a car/I 

drove and knocked down/people I loved (вчора я 'їхав машиною, не маючи машини/ 

я їхав, збиваючи людей,/ яких я любив)». 

М. Шлемкевич специфічною українською рисою називав втечу від життя у 

власну душу. Т.Федюк: «я все написав, я слова,/як фокусник, із рукава/виймав і 

крутив перед носом/ тій публіці, що нежива/тій мові яка відплива». В 

американській поезії текстів, де самотність творчої людини є головною темою, 

також достатньо. Ґ.Снайдер: «As for poets /The Earth poets/Who write small 

poems/Need help from no man/A Mind poet/Stays in the house./The house is empty 

And it has no walls (Щодо поетів/ поетів Землі/ ті, хто пише маленькі вірші,/не 

потребують ніякої допомоги/Поет змісту/ залишається в будинку. будинок 

порожній/ і в тому будинку немає стін)». 

Актуальність архетипних досліджень зумовлена потребами націй в 

усвідомленні своєї унікальної етнічної індивідуальності, бажанням повернутися 

до джерел своєї національної ідентичності та сформувати власне бачення 

майбутнього свого народу 

Третій розділ «Архетипна основа топіки постмодерністської поезії 

України та США» присвячений категорії простоту художнього тексту. В розділі 

виявлено та детально проаналізовано три ключові види топосів, актуальних для 

постмодерністської рецепції: топоси міста, природи, дороги.  

Підрозділ 3.1 «Топос міста» узагальнює урбаністичні мотиви сучасної 

поезії, що формують систему образів міста.  

Визначаючи характерні риси постмодерністської поезії, дослідники обох 

національних літератур часто говорять про її урбаністичність. Увійшовши в 

літературу на початку ХХ сторіччя і до сьогодні, вони є домінантними в 

постмодернізмі. Топос міста – найбільш досліджений. І хоча місто за своїми 

характеристиками є закритим простором і більше підпадає під визначення 

«локусу», змістовне навантаження поняття «топосу» і як «місця, де розгортаються 

змісти», і як набору певних сюжетів переважає. Тексти, в яких відображено топос 

міста в постмодерністській поезії, можна розділити на такі підтипи: тексти про 

реально існуюче місто; тексти-рефлексії, в яких присутній образ абстрактного 

міста або реально існуючого, що стає образом-символом; мотив міста присутній в 

поетичному тексті як тло для розгортання інших мотивів. 

Для топосу великого значущого міста характерний широкий образний спектр 

від апокаліптичних «кам’яних джунглів», де людина почуває себе самотньою і 

блукає у пошуках «втраченого раю», до образу міста як символу найвищого і 

найгармонічнішого людського витвору, яке задовольняє практично всі її потреби 

від фізичних до естетичних. 

Топос міста доволі часто не прописаний прямо, а відображений через 

світовідчуття героїв, їхні рефлексії відчуття, думки. Д.Лазуткін: «ти досі крокуєш 

до супермаркету своєю країною мрій//там, де асфальт вигинається, ніби 
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віолончель/де сотні разів перебігав дорогу на червоне світло». Г.Крук: «коли 

від’їжджаєш назавше / береш із собою найтісніші вулички Міста,/ в якому колись 

блукав». Т.Федюк: «той хто наді мною живе/стукає щодня молотком/будує нове 

життя цілком»; «посидіти біля театру/ у сквері де з цигарки ватру згорта двірник». 

О'Хара: «First down the sidewalk /where laborers feed their dirty/glistening torsos 

sandwiches/and Coca-Cola, with yellow helmets on (Спочатку іду вздовж 

тротуару/де робочі в жовтих касках годують свої брудні/блискучі тіла сандвічами 

і Кока-Колою)»; «а lady in foxes on such a day puts her poodle in a cab (Пані вся в 

лисах, в такий день саджає свого пуделя в таксі)». 

Топос Нью-Йорку має інше емоційне забарвлення в тексті А.Гінзберга 

«Thoughts on a breath» (Думки на видиху). Автор наче робить замальовки для 

читача, описуючи міські реалі Нью-Йорку та атрибути навколо себе: «саг slide 

down asphalt lanes//tress brown bare in December’s smog-mist roll up// to the city’s 

squared towers beneath electric wiresZ/branches and house roofs march to horizon 

(машини снують по асфальтних лініях//коричневі голі дерева просочуються крізь 

грудневий імлистий смог/до квадратних міських веж під електричними 

дротами//гілля та будинки крокують до горизонту)». Описуючи рух транспорту, 

автор навіть зміг створити для читача ілюзію типових для міста звуків: «ear 

roar/growl motors rolling North Central freeway/snuffle (рев у вуха// гарчання 

моторів, що проносяться Північною центральною автострадою/ вихлопи)». До 

певного моменту в тексті образи міста мають позитивні маркери: машини «slide 

down» (ковзають асфальтом), будинки «majestic» (величні) та «rise at the sky edge» 

(височіють до небокраю).  

Простір міста в постмодерних творах перетворюється на «топос» з 

остаточним переміщенням мистецького, зокрема літературного, життя у місто. 

Образ міста не є більше тим абсолютно неприродним, неорганічним, 

апокаліптичним середовищем, що протиставлений природі та людській сутності. 

У переважній більшості текстів постмодерний ліричний герой почуває себе у 

міському просторі гармонійно, він є частиною цього простору, і місто стає 

невід’ємною частиною самого героя, де він народжується, розвивається, 

реалізується і створює власну реальність. 

У підрозділі 3.2 «Топос природи» опрацьовано тексти, що містять так звані 

«антицивілізаційні» мотиви і є альтернативою топосу міста.  

Попри безумовну урбаністичність постмодерністської поезії, топос природи 

і «антицивілізаційні» мотиви – головні в обох національних літературах. Причина 

– психологічна потреба самовизначення людини та пошуку гармонійного способу 

існування у певному просторі. Стаючи частиною міста і задовольняючи свої 

потреби, людина отримує і певні психологічні проблеми: неможливість 

усамітнитися, відокремитися від безперервного руху, необхідність 

підлаштовуватись під шалений ритм та певним чином обмежений простір 

сучасного міста. Це може стати причиною переосмислення себе і виникнення 

відчуття самотності та відчуженості в міському соціумі.  

Постмодерністи вдаються до моделювання певного центру свого художнього 

світу, який набуває значення «наскрізного топосу з символіко-метафоричним 

наповненням» за географічним принципом свого власного походження, напр., для 
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С. Жадана – Схід, Н. Федорака – Захід, Т. Федюка – Південь. Однак, 

протиставлення відбувається за принципом топос міста  – природній топос, 

скажімо, топос «степу» у С. Жадана, топос «гір» у Н. Федорака, топос 

«Трасністрії» у Т. Федюка. Міфопоетичний простір постмодерних творів є не 

просто проекцією якось певного географічного простору, що описується в тексті. 

Це абстрактне, ілюзорне поняття у кожному окремому творі набуває великої 

естетичної значущості та духовної цінності, створюючи рівновагу між основними 

архетипними протилежностями: тіні – світла, плоті – духу, космосу – хаосу. 

Напр., Т.Федюк навмисне руйнує романтичну та емоційно піднесену образність 

топосу моря і наповнює його приземлено-прозаїчними образами: «І ти охляле 

Середземне море», «баклажанами», «діжками з капустою», «натовченим вином», 

«насушеною таранню». 

Ґ.Снайдер часто зіставляє сцени з двох протилежних світів: природнього та 

міського. Міський світ у творах постає переважно у звукових ілюзіях: у ревінні 

автострад, постійному гудінні машин та людей, невпинному ритмі сучасного 

життя. Природній світ викликає візуальні асоціації. В «In the Santa Clarita Valley» 

(Долина Санта-Кларіта) автор використовує неочікувані метафори, порівнюючи 

придорожні знаки на високих стовпах з польовими квітками на високих ніжках: 

«tall highway signs as skinny wildflowers», «McDonald's, eight-petaled yellow Shell, 

growing in the asphalt riparian zone by the soft roar of the flow of Interstate 5» 

(придорожній знак МакДоналдс, восьмипелюсткова жовта «Shell», що ростуть в 

асфальтовій прибережній зоні / за м'яким ревом потоку Міждержавного 5 шосе)». 

Апокаліптичні образи руїн знищеного людьми світу: «explosion on the planet after 

millienium ( вибух на планеті після тисячоліття)» у тексті «Loose on Earth» 

(Звільнений на землі), протиставляються образам відродження та відновлення 

природного світу «soften, fragment, / sprout, and green again» (пом’якшений, 

фрагмент/ паросток і знову зелений). У творі «Spilling the wind» (Розпліскуючи 

вітер) ліричний герой намагається протистояти цим викликам міського світу: 

«hundreds of white-fronted geese / from nowhere / [that] spill the wind from their wings 

/ wobbling and sideslipping down» (сотні білосніжних гусаків / з нізвідки / [що] 

розпліскують вітер з їхніх крил / тріпочачи та зіслизаючи вниз). 

Сучасні митці, ототожнюючи людину з природою, наголошують на 

наявності подібних інстинктів більше, ніж на наявності однакової душі. 

Позбавившись релігійного тиску, людина починає відчувати себе відповідальним 

за все, що відбувається у стосунках «людина-природа», і, усвідомлюючи руйнівні 

для світу наслідки цивілізації, стає її супротивником, бажає повернутись якомога 

ближче до первинного світу. Поети постмодерного напрямку втечу від цивілізації 

розглядали не лише як життя поза містом серед безкраїх «ланів і степів» або 

ведення натурального господарства, для них життя поза цивілізацією було 

передумовою створення і подальшого існування маленької ідеальної соціальної 

одиниці, «племені». Повернення до життя на землі в гармонії з навколишнім 

середовищем, на думку постмодерністів, повертало їм розуміння мудрості, що 

міститься у міфах та фольклорних творах. 
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У підрозділі 3.3 «Топос дороги» проаналізовано топос дороги, який є одним 

з найбільш символічних та семантично насичених образів, зокрема в поезії 

постмодерністів.  

Поняття дороги так чи інакше завжди пов’язано з місцем. З цієї причини в 

цьому дослідженні поняття дороги розглядається саме як топос – місце, яке 

письменник неусвідомлено насичує архетипими образами і розгортає певні дії. 

Семантичне поле топосу дороги надзвичайно широке: від найдавнішого 

амбівалентного символу, який одночасно може і об’єднувати і роз’єднувати 

простір за принципом «своє» – «чуже», до символу життєвого шляху, або 

переведення в іншу просторову реальність.  

В. Топоров визначав такі різновиди дороги: вічний, по колу, шлях-лабіринт. 

У постмодерністських поетичних творах можна віднайти всі три типи дороги, 

однак, лабіринт є одним з ключових та характерних типів для цього напрямку. 

Ідея лабіринту передбачає певний процес отримання нового досвіду і навчання, бо 

треба навчитись знаходити «правильний шлях». 

Так само постмодерністська поезія асоціюється з прихованими значеннями 

та змістами, де правда надійно схована в потаємному місці. Особливість 

постмодерністської поезії полягає в тому, що значення та змісти не завжди 

лінійні, часто вони суміжні, або віддаленні, або їх навіть кілька. Читач мусить 

ходити по колу, вертатись до певних слів, або ідей, що пропонують інші шляхи 

виходу з текстового «лабіринту». Навіть останнє слово в тексті не означає 

закінчення подорожі. Воно може здаватись глухим кутом, або стіною, що змусить 

читача повернути назад в лабіринт і шукати інші можливості. Г.Крук: «Так буває, 

коли проскакуєш свій поворот на незнайомій трасі/і мчиш упер з усвідомленням 

того, що хоч все далі і дачі, а таки доведеться повертатися». Ґ.Корсо у вірші «Last 

night I drove a car» (Вчора ввечері я вів машину), мовлячи про мандрівку 

автомобілем, зазначає, що не вміє кермувати. Герой живе так само - не маючи 

мети або якихось планів на майбутнє. «Last night I drove a car not knowing how to 

drive/not owning a car (вчора ввечері я їхав машиною, не знаючи, як кермувати/ 

навіть не маючи машини)». Герой мандрує життям, не уявляючи, де буде його 

кінцевий пункт призначення, або як само він хоче жити.  

Образ-символ дороги став знаковим для багатьох поколінь постмодерністів, 

починаючи від бітників до сучасних поетичних текстів. Подорож є домінантою 

екзистенції постмодерного покоління, з цієї причини топос дороги, а не топос 

дому стає визначальним в їхній творчості. Одним з пояснень такої тенденції може 

бути той факт, що з виникненням особистісного стилю досвід, переживання та 

переосмислення починає відігравати провідну роль в житті письменників. А 

дорога, мандри - це найпростіший шлях отримати новий досвід. Емоційне 

зростання героя відбувається за рахунок отриманого в мандрах досвіду, і всі 

важливі моменти, що пов’язані з середовищем, мандрують разом з ним і не 

прив’язані до якогось певного місця. Дорога сприймається як здобуття особистої 

свободи та позбавлення залежності від поняття «дому», як «осілого способу 

життя», як чинника, що прив’язує та утримує в певному місці. 

Топос дороги в постмодерністській традиції - це місце, де відбувається 

певного роду ініціація, становлення особистості, пошук відповіді на головні 
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екзестенційні питання і, зрештою, пошук місця, де герой може віднайти гармонію 

та пізнати Самість, 

Топос дороги має чи не найбільш об'ємну та семантично насичену систему 

образів. Характерними відмінностями цього топосу в постмодерністській рецепції 

від класичної можна вважати не сам факт мандрів, а тип подорожі. Якщо в 

класичному випадку головним моментом було досягнення певної мети подорожі, 

то постмодерністи обирають головним принципом не саму мету, а шлях до неї. В 

обох національних літературах також спостерігається подібність образної 

парадигми топосу дороги: лабіринт, життєвий шлях, шлях до Самості, шлях в 

нікуди. 

ВИСНОВКИ 

1. У результаті здійсненого дослідження встановлено, що здобутки 

теоретико-методологічних розвідок українських та іноземних вчених стали 

засадничими для осмислення теорії архетипів, зокрема вчення О. Потебні, О. 

Веселовського, К.-Ґ. Юнґа, Н. Фрая, Дж Гендерсона, Дж Кемпбела, та інш.  

2. Виявлено, що поняття «міфу», «архетипу», «топосу» належать до 

колективного несвідомого та тісно пов’язані одне з одним. Топоси, як і міфи та 

архетипи, мають стійке значення, це універсальні структури, що здатні зберігати 

культурні традиції.  

3. Вмотивовано вплив теорії колективного несвідомого та теорії архетипів 

К.-Ґ. Юнґа на подальші літературознавчі дослідження та виникнення нових вчень 

і теоретичних розробок українських та американських вчених, зокрема: теорію 

культурного несвідомого Дж. Гендерсона, основні положення міфокритики Н. 

Фрайя, дослідження архетипів Д. Кемпбела, літературну теорію метафори Ф. 

Вілрайта, літературознавчі розвідки українських вчених Н.Збровоської, С. 

Пригодія, С. Кримського, Д. Наливайка, М. Міщенко. 

3. Архетипи виявляють спорідненість між творами, авторами, культурами та 

епохами. Архетипне мислення пояснює причину того, що видатні твори, базовані 

на універсальних архетипах, навіть будучи перекладеними іншими мовами, 

близькі та зрозумілі, естетично та емоційно вартісні для всього людства в будь-

який історичний період. 

4. Самі архетипи є лише формальними структурами колективного 

несвідомого, які потребують в кожну історичну епоху нового наповнення. Воно 

залежить від національної специфіки, історичних періодів, політичних та 

соціальних передумов. 

5. Існування архетипної основи постмодерністської поезії України та США 

допомагає з'ясувати той факт, що художні твори можуть належати різним 

культурам та історичним періодам, але мають спільні естетичні та емоційні 

чинники, це робить їх зрозумілими навіть у перекладних варіантах.  

6. Проаналізовано вияви та образну систему головних архетипів за 

класифікацією К.-Ґ. Юнґа в постмодерністській поезії України та США. 

Встановлено подібності та розбіжності образної системи архетипів, а також 

можливі причини такого розподілу, з’ясовано особливості оприявлення архетипів 

у постмодерністській українській та американській поезії:  
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- Персона виявляється у сецесійних мотивах, а саме в архетипних образах 

Бунтаря та Героя; 

- архетип Тіні постає у негативних образах-стереотипах, іноді етнічного чи 

класового спрямування, які представляють темний бік особистості; 

- архетип Великої матері доволі рідко представлений образом матері земної, 

а в основному актуалізований в образі Батьківщини, як позитивний  образ рідної 

країни, так і негативний  - образ держави;  

- архетипи Аніми і Анімусу, що уособлюють контрсексуальні аспекти 

людської психіки і втілюють образ протилежної статі, мають найбільш традиційне 

втілення у постмодерністській поезії; 

- у виявах архетипу Самості переважають мотиви самотності і пошуків 

власного «я». 

7. Здійснений аналіз спонукає висловити припущення щодо причин 

подібності актуалізації архетипів у постмодерністській поезії України та 

Америки, незважаючи на хронологічні розбіжності початку виникнення 

постмодернізму, якими є:  

- знищене минуле у випадку з Америкою, та практично винищена 

пам’ять в Україні;  

-  втрата національних архетипів і необхідність створення нових в 

Америці та відтворення і перетворення старих в Україні;  

- процес індивідуації, шлях усвідомлення своєї унікальності як 

особистості, так і нації в ускладнених соціологічних, політичних та національних 

умовах.  

Відмінності у виявах архетипів та архетипних образів можна об’єктивними 

обставинами: культурними, економіними, політичними, соціальними.  

8. Найбільш поширеними топосами постмодерністської поезії обох 

національних літератур визначено топоси, співвіднесені з реальним простором – 

топоси міста, природи і дороги.  

9. Топос міста стає ключовим місцем розгортання сенсу буття людини 

загалом і її мистецької діяльності зокрема. Встановлено, що такій актуалізації 

сприяли наступні чинники: розвиток великих міст, посилення впливу міського 

способу життя, перенесення культурних центрів до міста в обох країнах.. 

10. Виявлено, що топоси природи актуалізовані з кількох причин, а саме: 

психологічної потреби самоідентифікації в ідеальному «топосі»; негативні 

моменти впливу урбаністичного суспільства на свідомість людини; неможливість 

повноцінного спілкування з природою; втрата орієнтирів у сприйнятті 

природного світу та свого місця в ньому. Особливість постмодерністської 

рецепції топосу природи  подібна в обох національних літературах і полягає у 

прагненні повернутися скарбниці колективного несвідомого. 

11. Головним чинником вияву топосу дороги стає тип подорожі, а не сам 

факт мандрів. Топос дороги виконує функцію освоєння художнього тексту та 

об’єднання об’єктів у ньому. У обох національних поезіях спостерігається 

схожість образної парадигми топосу дороги: лабіринт, життєвий шлях, шлях до 

Самості, шлях у нікуди. 
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АНОТАЦІЯ 

Доній Т.М. Архетипи і топоси постмодерністської поезії України та 

США. –Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі 

спеціальності 10.01.05 – порівняльне літературознавство. – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки 

України. – Київ, 2018. 

 Дисертацію присвячено аналізу архетипів в постмодерністській поезії 

України та США. До наукового обігу вводяться художні тексти, які раніше не 

були об’єктом окремого фахового дослідження (твори поетів-постмодерністів 

США Ґ.Корсо, Р.Крілі, Р. Данкана, В. Мервіна та інш.). 

У дослідженні ретельно проаналізовано та зіставлено вияви ключових 

архетипів за класифікацією К.-Ґ. Юнґа і топосів, з’ясовано їхні подібності та 

розбіжності. Обґрунтовано ідею типологічної схожості образної системи 

архетипів у постмодерністській поезії обох країн. Подібний компаративний 

аналіз, із урахуванням сучасних підходів, доводить формальну схожість і змістову 

різноманітність архетипної і топосної системи в постмодерністській українській 

та американській поезії. Окрім цього, подібний аналіз дозволяє висловити 

припущення щодо причин подібності актуалізації архетипів, незважаючи на 

хронологічні розбіжності зародження постмодернізму в Україні та США, що 

залежать від різних історичних обставин та відмінності менталітетів.  
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АННОТАЦИЯ 

Доний Т. Н. Арехтипы и топосы постмодернистськой поезии Украини и 

США.– Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук 

по специальности 10.01.05 – сравнительное литературовединие. – Киевский 

национальный университет имени Тараса Шевченко Министерства образования 

и науки Украины. – Киев, 2018. 

 В дисертации осуществляется анализ архетипов постмодернистской поезии 

Украины и США. В научный оборот вводяться тексты, которые ранее не были 

обьектом отдельного научного исследования (тексты поетов-постмодернистов 

США Г.Корсо, Р.Крили, Р. Данкана, В. Мервина и др) 

В исследовании тщательно проанализированы и сопоставлены проявления 

ключевых архетипов в класификации К.-Г. Юнга и топосов, определены их 

сходства и различия. Обосновано идею типологического сходства образной 

системи арехтипов в постмодернистской поезии Украины и США. Подобный 

компаративний анализ, учитывая современные подходы, доказывает формальное 

сходство и смысловое разнообразие архетипной и топосной системы в 

постмодернистской украинской и американской поезии. Кроме этого, такой 

анализ позволяет высказать предположения по поводу причины сходства 

актуализации архетипов, несмотря на хронологические расхождения зарождения 

постмодернизма в Украине и США, которые зависят от разних исторических 

обстоятельств и различия в менталитете. 

Ключевые слова: архетип, топос, миф, коллективное подсознательное, 

постмодернистская поэзия, образная система, национальный код, гротеск, ирония. 

SUMMARY 

Donii T. M. Archetypes and toposes in postmodern poetry of Ukraine and 

the USA.– Manuscript. 

Dissertation for obtaining the scientific degree of Candidate of Philology, 

speciality 10.01.05 – Contemporary literary study. – Taras Shevchenko National 

University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2018. 

The dissertation is devoted to the analysis of archetypes in postmodern poetry of 

Ukraine and USA. The literary-critical works on the genesis of the term "archetype" are 

outlined. Also it is motivated the usage of a number of methods and techniques, 

The research presents detailed comparative analysis of image system of main 

archetypes according to the K. Jung classification, paying particular attention to their  

similarities and differences. The idea of the typological similarity of the archetypes’ 

figurative system in the postmodern poetry of both countries is substantiated. Such a 

comparative analysis, taking into considertion modern approaches, proves the formal 

similarity and meaningful diversity of archetypal and topos system in postmodern 

Ukrainian and American poetry. In addition, this analysis allows to express assumptions 

about the similarity of the archetypes actualization, despite the chronological 

differences between the beginning of postmodernism in Ukraine and the USA, which 

depend on different historical circumstances and differences in mentality. 
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 Interdisciplinary can be defined as one of the most essential component of 

modern research.Today, when globalization processes affect all socio-cultural aspects of 

life, the priority of archetype research is beyond doubt. Contemporary literature studies 

can hardly be imagined without theory of Archetypes by K. Jung. Archetypal images 

become the basis of literature, metamotives, the meaning which is to be understood as 

principle aesthetical and cultural conceptions. K. Jung pointed out that meaning and 

patterns of behavior are the same for all individuals. Thus collective unconscious is 

identical for all mankind. These universal images have great influence on main spiritual 

and social standards. However, declaring wider world openness, globalization make 

migration process more active, causing peoples’ assimilation and losing national 

identity. Archetypal aspect of society, as a part of peoples’ identity and ethnical marker, 

is rather important element of national development and orientation in the multi-culture 

world. Actualization of national archetypes forms clearly defined national individuality, 

personifying historical and cultural identity.  

Topicality of archetype research is predetermined by needs of nations in the 

process of awareness of their own unique individuality and by the desire to form their 

personal vision of the national history.  

Another factor that makes this research topical is the fact of postmodern society 

existence. National literatures, which develop in the such type of societies, are, 

obviously, under the influence of postmodern processes.  

 Regardless the significant differences in economic, political and social life in 

Ukraine and the USA, postmodern conscience by itself predetermines the similarities in 

system if images, motifs and archetypal images. Because of these tendencies we might 

to make the conclusion about typology of the phenomena.  

Key words: archetype, topos, myth, collective unconscious, postmodern poetry, 

system of images, national code, grotesque, irony. 


