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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження. Сучасна гуманітарна наука надає 

виняткового значення дослідженням міфопоетики, які охоплюють і виявлення 

закономірностей, притаманних міфотворчості конкретного автора 

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

(О. Буряк, І. Зварич, Т. Мейзерська, Дж. Кемпбел), і з’ясування низки проблем, 

пов’язаних з міфопоетичною картиною світу як окремої людини, так і цілих 

соціальних груп.  

Новітні міфокритичні, феноменологічні, герменевтичні студії, 

рецептивно-естетичні теорії не оминають увагою основоположні структури 

свідомості, а тому активно включають категорію простору у сферу своїх 

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

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

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

поняття межі (Ю. Лотман, Т. Накамуда), досліджуючи просторові парадигми 

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

Застосовуючи нові підходи до вивчення категорії хронотопу й науки про 

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

розв’язання проблем методологічного плану, а й вироблення нових 

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

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

одним із найважливіших напрямів дослідження сучасної поезії. Простір – це не 

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

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

локуси» (К. Хюбнер).  

В українському літературознавстві раніше не досліджувалася 

проблематика міфопоетичного простору у творчості сучасних поетів, носіїв 

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

українського поета Т. Федюка, у творчості якого цікаво зреалізовується 

просторова парадигма.  

Вивчення творчості Тараса Федюка в останні роки неабияк привертає 

увагу дослідників. Показово, що тексти поета аналізували такі дослідники, як 

Я. Голобородько, В. Моренець. Окрім методологічно продуктивних 

досліджень творчості письменника в цілому (Н. Анісімова, О. Сидорова, 

О. Черткова, М. Якубовська), варто згадати праці, присвячені особливостям 

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

часопросторовій образності (О. Сидорова).  

У дисертації творчість поета поділена на два періоди, які хронологічно 

збігаються з етапами біографії письменника. Я. Голобородько та О. Черткова у 

своїх дослідженнях уже виділили так званий «другий» період творчості 

Т. Федюка, проте обґрунтованої періодизації творчості досі не було зроблено.  

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

вступу до Одеського державного університету імені І. І. Мечникова проживав 
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в Одесі до 2000 року. Після обрання поета президентом Асоціації українських 

письменників переїжджає у 2000 році до Києва, де мешкає і нині. Поява 

нового середовища та умов життя вплинула на авторський стиль, що 

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

вказували літературознавці. Таким чином, визначаємо одеський період (від 

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

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

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

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

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

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

(2011), «Халва» (2014)) відповідно.  

Досі в нашому літературознавстві не здійснено комплексного аналізу 

міфопоетичного простору в поезії Т. Федюка: не проаналізовано міфологічних 

мотивів творчості в їхній взаємодії та еволюції міфопоетичних систем, 

створених автором. Вивчення міфопоетичного простору дозволить подати 

цілісну картину творчості Тараса Федюка в єдності формально-змістових 

елементів. Такий підхід спрямований на те, щоб принципово збагатити та 

увиразнити уявлення про процес становлення й розвитку категорії простору, 

висвітленню та переосмисленню якої останнім часом присвячено не багато 

наукових праць (О. Боронь, А. Семенов), а проблемам реалізації просторових 

структур у сучасній українській ліриці – лише принагідні зауваження.  

У зв’язку з поширенням міфопоетичного підходу в пострадянському 

літературознавстві видається доцільним дослідити та застосувати його (в 

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

періоду. Це обіцяє нові перспективи для розвитку українського 

літературознавства, чим і зумовлюється актуальність запропонованого 

дослідження. Воно є однією з перших спроб осмислити особливості та 

функціонування просторових структур сучасної української лірики. 

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

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

компаративістики і літературної творчості Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка у межах науково-

дослідницької програми «Мови і літератури народів світу: взаємодія та 

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

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

дисертації затверджена вченою радою Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка.  

Мета роботи  полягає у науковому осмисленні міфопоетичного 

простору та його окресленні в образних репрезентаціях, які містять поетичні 

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

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

Завдання дослідження. Зважаючи на актуальність комплексу 

порушених проблем, визначаємо такі завдання:  
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• довести зв'язок категорії художнього простору й сучасного 

філософського розуміння простору; 

• аргументувати необхідність міждисциплінарних обґрунтувань 

(геометрії, психології) категорії простору та правомірність дослідження 

художнього простору окремо від часу як більш архаїчного конструкту;  

• уточнити застосування термінології: локус, місце, територія, 

локомоція, хронотоп, міфопоетичний простір; 

• простежити суб’єктність художнього світу в контексті точок зору   

літературного твору;  

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

художнього світу Т. Федюка;  

• дослідити такі особливості міфопоетично-просторових структур: 

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

          наповнення; 

б) семантизацію просторових напрямків художнього світу Тараса   

Федюка;  

в) персоніфікацію просторових структур у текстах київського  

періоду.   

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

відносимо 7 поетичних книг («Золото інків», «Таємна ложа», «Обличчя 

пустелі», «Трансністрія», «Горище», «Хуга», «Халва»), які тематично та 

хронологічно зближені. 

Предметом дослідження є міфопоетичний простір в образних 

репрезентаціях художнього світу лірики Т. Федюка. 

Теоретична та методологічна основа дисертації – праці вітчизняних та 

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

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

Дж. Кемпбела) та простору (М. Бахтіна, О. Бороня, С. Кримського, Н. Лисюк, 

М. Мамардашвілі, І. Роднянської, П. Флоренського, Г. Башляра, та ін.).  

Методи дослідження. Застосовано загальнонаукову групу формально-

логічних методів, таких як аналіз, синтез, індукція, дедукція, абстрагування, а 

також конкретно-наукові методи, такі як міфокритика, деконструкція, 

структурно-типологічний, порівняльно-історичний, герменевтичний методи. 

Так, значеннєве наповнення просторових образів, розкодування архетипів, 

фольклорно-міфологічних образів, з допомогою яких письменник 

конструював просторову парадигму лірики, виявляється на основі 

застосування структурно-семіотичного (метод найкраще виявляє 

метафоричний характер простору), герменевтичного  та методу міфокритики, 

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

допомогою порівняльно-історичного методу. Також зазначені методи 

слугували розкриттю й зіставленню авторського бачення та наукових 

концепцій дохристиянського буття. Методи спостереження і синтезу дали 

змогу перевірити результати роботи. 
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Наукова новизна дисертації визначається розробкою цілісної 

авторської концепції міфопоетичного простору, вписаної в еволюційну 

динаміку категорії простору загалом.  

У дослідженні вперше розглянуто міфопоетичний простір у ліриці 

київського періоду Т. Федюка, розкрито його особливості, притаманні 

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

християнською моделлю світу; проінтерпретовано поетичні тексти збірок. 

Аргументовано гіпотезу щодо просторового аналізу лірики в межах 

міфопоетичного підходу дослідження літератури.  

Наукова новизна отриманих результатів конкретизується в такий спосіб:  

1. Доведено зв'язок категорії художнього простору й сучасного 

філософського розуміння простору та необхідність міждисциплінарних 

обґрунтувань (геометрії, психології) категорії простору.  

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

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

ми не можемо застосувати хронотоп як інструмент літературознавчого 

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

міфопоетичного простору. 

3. Розроблено авторську типологію парадигм міфопоетичного простору. 

Проаналізовано такі концепти, як локус, місце, місцевість, територія, що 

генерують єдиний міфопоетичний простір, який підтримує онтологічну 

матрицю реальності, та виявлено їх розрізнювальні ознаки.  

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

що ліричний суб’єкт самостійно структурує простір свого міфу, наділяючи 

міфопоетичний простір власними значеннями та емоціями. Запропоновано 

загальні моделі опису міфопоетичного простору, які набувають конкретизації 

в кожного окремого автора (оскільки залежать від емоційного суб’єктного 

наповнення – локомоції).  

5. З позицій авторського підходу досліджено особливості 

міфопоетичного простору, характерні для лірики київського періоду. 

Розглянуто типи міфопоетичного простору, показано їх реалізацію в ліричних 

текстах. Доведено пряму залежність між поділом міфопоетичного простору на 

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

6. Виявлено, що міфопоетичний простір виражається у варіативності 

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

у персоніфікованих границях. Це ті специфічні особливості, які відрізняють 

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

Теоретичне значення отриманих результатів полягає в тому, що 

робота пропонує новий літературознавчий підхід, пов'язаний з аналізом 

сучасної лірики на основі категорії міфопоетичного простору; стимулює появу 

нових форм категорійного апарату міфокритики й поглибленню 

концептуального змісту теорій, присвячених сучасному етапові розвитку 

міфотворчості та міфології. Запропоновану концепцію можна застосовувати в 
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дослідженні символічних феноменів не лише сучасної лірики, а й літератури 

загалом.  

Практичне значення дисертації. Матеріали дослідження можна 

використати під час розробки навчальних програм і лекційних курсів з теорії 

літератури, філософії, історії української літератури (у темах «Покоління 

вісімдесятників», «Творчість Тараса Федюка») для подальшого вивчення 

творчості поета, у спецкурсах та спецсемінарах, у роботі аспірантів, на уроках 

української літератури в гімназіях, ліцеях, а також залучити як основу 

відповідного спецкурсу для поглиблення методологічної та методичної 

підготовки студентів-філологів.  

Особистий внесок здобувача полягає в аналізі текстів Т. Федюка та 

узагальненні студій над низкою малодосліджених проблем, пов’язаних з 

категорією простору і є важливими для доцільного розуміння міфопоетичного 

простору. Частину матеріалів уведено до наукового вивчення вперше. 

Апробація результатів дослідження. Дисертація обговорювалася на 

кафедрі теорії літератури, компаративістики і літературної творчості Інституту 

філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Основні положення, результати й висновки дисертаційного дослідження 

доповідались на засіданнях кафедри теорії літератури, компаративістики і 

літературної творчості, на наукових конференціях: Міжнародній науковій 

конференції «Творчий спадок А. О. Білецького в новітніх парадигмах 

наукового знання: до 100-річчя з дня народження» (Київ, 2011); 

Всеукраїнській науковій конференції за участю молодих учених «Людина і 

соціум у контексті проблем сучасної філологічної науки» (Київ, 2012 р.); 

Міжнародній науковій конференції «Мови та літератури в глобалізованому 

світі: взаємодія та самобутність» (Київ, 2012 р.), Міжнародній науковій 

конференції «Етнознакові функції культури: мова, література, фольклор» 

(Київ, 2013), ХІІ Міжнародній конференції молодих учених (Київ, 2013 р.), 

Всеукраїнській науковій конференції за участю молодих учених «Мова, 

свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних 

студій» (Київ, 2013 р.), Всеукраїнській науковій конференції за участю 

молодих учених «Філологічна наука в інформаційному суспільстві» (Київ, 

2014), Міжнародній науковій конференції «Сучасна філологія: парадигми, 

напрямки, проблеми» (Київ, 2014), науковому семінарі для молодих учених 

пам’яті Ніли Зборовської (Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН 

України) (Київ, 2014), Всеукраїнських наукових читаннях за участі молодих 

учених «Дух нового часу у дзеркалі слова і тексту» (Київ, 2015), науково-

практичному семінарі «Українська література за роки незалежності: тенденції, 

проблеми, підсумки (1991-2015 рр.)» (Київ, 2015), Міжнародній науковій 

конференції «Сучасна філологія в міждисциплінарному контексті» (Київ, 

2015).  

Публікації. Результати дисертаційної роботи представлено в шести 

статтях у наукових фахових виданнях України та одній іноземній публікації.  
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Структура та обсяг дисертаційної роботи. Дисертація складається зі 

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

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

Загальний обсяг дисертації – 214 сторінок, з них обсяг основного тексту – 182 

сторінки, 7 сторінок – додатки. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
У Вступі обґрунтовано актуальність теми, її наукова новизна, 

схарактеризовано об’єкт, предмет, мету, завдання дисертаційного 

дослідження, названо застосовані методи та окреслено структуру роботи. Тут 

аргументовано періодизацію лірики Т. Федюка, яка надалі 

застосовуватиметься в роботі.  

У першому розділі – «Простір літературно-художнього твору: 

становлення поняття та сучасне тлумачення» – проведено аналіз простору 

в кількох аспектах: простежується еволюція поглядів на простір як 

філософської, міфологічної та художньої категорії відповідно до основних 

тенденцій розвитку літератури, насамперед з огляду розширення діапазону 

міфопоетичних проблем. Водночас акцентується увага на перспективності 

дослідження категорії простору в контексті проблем не лише 

літературознавства, а й філософії та геометрії.  

У підрозділі 1.1. – «Філософське обґрунтування категорії простору» – 

обґрунтовано потребу осмислення категорії простору філософською думкою 

від античності до початку ХХІ ст. як складника, що має особливе значення для 

загальнолітературного процесу в період становлення нового типу мислення. 

Міркування про категорію простору в античний період та епоху Середньовіччя 

трактуються як важливий попередній етап для подальшого наукового вивчення 

просторовості, що надає можливість дослідити її в широкому історичному 

загальнолітературному контексті, чіткіше простежити еволюцію осмислення 

простору протягом ХVIIІ – поч. ХХІ ст. Активне філософствування в давній 

період сприяло усвідомленню просторових проблем, зокрема виробленню 

теорії простору натурфілософів, яка дала поштовх до субстанціональних та 

реляційного підходів щодо розуміння простору. Показово, що до ХVIIІ ст. 

простір трактувався як об’єктивна характеристика буття (Р. Декарт, Г. Лейбніц, 

Дж. Локк, І. Ньютон).  

Специфікою подальших філософських досліджень стали суб’єктивістські 

концепції, згідно з якими, простір – характеристика свідомості суб’єкта, що 

постає на основі чуттєвого досвіду (Дж. Берклі, І.Кант, Д. Юм). У зв’язку з 

цим філософами-наступниками розвиваються концептуальні ідеї розрізнення 

категорій місця і простору (Г. Зіммель), взаємовпливу простору та свідомості 

(Н. Гартман), нескінченного простору (М. Гайдеггер, Г. Зіммель). Проте, варто 

визнати, що проблема дискретності простору чи його замкнутості й досі 

залишається відкритою.  

Підрозділ 1.2. – «Динаміка гуманітарного мислення: від 

міфологічного до міфопоетичного простору» – простежує етап розвитку 
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гуманітарної думки, який розпочинається дослідженнями міфологічного 

простору.  

У пункті 1.2.1. – «Просторова основа міфу» – приділяється увага 

з'ясуванню особливого статусу міфологічного простору як однієї з головних 

рис міфу (Е. Кассірер); набору окремих об’єктів (Ю. Лотман, Б. Успенський); 

негомогенної суми дискретних елементів (К. Хюбнер); неоднорідності, кожна 

частина якої відповідає тому, що в ній перебуває (Л. Леві-Брюль); рамки, де 

можлива реалізація та актуалізація буття (В.Топоров).  

У пункті 1.2.2. – «Відносність поняття художнього простору та 

кореляція його з часом» – здійснено аналіз поняття «художній простір» та 

розглянуто історію його становлення (С. Кримський, І. Нікітіна, Г. Лессінг, 

К. Фідлер). Вивчення простору як наукової проблеми актуалізується сучасним 

осмисленням літературознавчої рецепції і філософського дискурсу, що 

розвивають О. Боронь, О. Ревзіна, Н. Фалікова.   

Під «художнім простором» розуміли просторовий прафеномен культури 

(О. Шпенглер), «ніде не байдужу наскрізь організовану реальність» 

(П. Флоренський), систему місць і їх взаємодію (І. Нікітіна), первинну 

абстрактну мову художнього цілого (Ю. Лотман), самостійну сутність, що 

втілює внутрішнє, протиставляючи його зовнішньому (М. Гайдеггер).  

Важливо, що зіставлення концептів «місце» та «простір» виявляє 

еволюцію літературознавчої думки, передусім з огляду на концепцію 

хронотопу, адже в центрі уваги теоретиків літератури перебували насамперед 

проблеми пов’язані з місцем. Тому актуальним є новий погляд в інтерпретації, а 

часом і перетлумачення, категорії простору, що не є тотожною хронотопу. 

У пункті 1.2.3. – «Парадигми міфопоетичного простору: локус, місце, 

місцевість, територія» – зроблено аналіз просторових понять. Можна 

стверджувати, що у літературознавчій науці сталось недоречне ототожнення 

понять «територія», «місце» та «простір». Саме Ентоні Гідденс уводить 

поняття «локалу», розробляючи концепцію простору, й визначає його як 

специфічний для певної діяльності фрагмент простору, для якого характерний 

визначений зразок упорядкування матеріальних даностей та індивідів, що 

взаємодіють. Акцентується увага, що локус – це єдність фізичного середовища 

та його осмислення, що займає певний обмежений простір (будинок, місто, 

держава).  

На відміну від локусу, місце завжди передбачає присвоєння і 

трансформацію простору; характеризується безупинним потоком людської 

практики (і її переживання на досвіді) у часі та просторі. У цьому зв’язку 

аналізується концепція нетотожності місця своїй функції, даній у практиці 

користування.  

Поглиблюючи міркування своїх попередників щодо місця, яке займає 

суб’єкт, Е. Толман теоретично обґрунтовує поняття «локомоція» як відбір 

видів поведінки для досягнення певного місця. Враховуючи специфіку 

міфопоетичного простору, ми уточнюємо цей термін, наголошуючи, що 
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локомоція – це вибір поведінкових стратегій для конкретного місця, у 

результаті чого місце отримує емоційне навантаження.  

Наведені міркування дають підстави зробити висновок щодо 

різноаспектності вивчення простору: від оцінки його художньої вартості до 

осмислення в контексті міфопоетики. У зв’язку з цим наголошується, що 

міфопоетичний простір ніколи не буде абсолютно вільний від визначень, 

емоційного та настроєвого фону суб’єкта. Кожен суб’єкт бачить простір по-

своєму, тому й відповідно його моделює (О. Шпенглер).   

У підрозділі 1.3. – «Ліричний суб’єкт як джерело структуризації 

простору міфопоетичного світу» – розглянуто взаємозв’язок 

міфопоетичного простору з суб’єктом, який споглядає його. У підрозділі 

акцентується роль ліричного суб’єкта, що зумовлюється специфікою 

становлення сучасної української лірики. Постаючи одним з вагомих чинників 

літературного твору, ліричний герой зазнає суттєвого переосмислення 

порівняно з попереднім етапом розвитку літератури, – принципово 

розширюється діапазон його функцій: у ліриці людина присутня не тільки як 

автор, не тільки як об'єкт зображення, а і як його суб'єкт, включений у 

структуру твору як дієвий елемент (Л. Гінзбург). Поряд з ідеєю дослідження 

суб’єктної структури як тієї, що найповніше передає категорію простору, 

увагу зосереджено насамперед на усвідомленні значущості ліричного суб’єкта в 

сучасній ліриці, адже з кінця минулого тисячоліття єдиним мислиться уже не 

світ, а суб'єкт, який сприймає колаж навколишньої дійсності. У нашій 

дисертаційній роботі поняття «ліричний суб’єкт» тлумачиться як пластичний 

тип суб’єкта, що здатен рухатися від внутрішньотекстового автора до образу 

автора, залежно від конкретного твору та міри автобіографічного в ньому. 

Тобто, чим більше суб’єкт свідомості стає особистістю зі своїм особливим 

складом мовлення, характером, біографією, тим менше він виражає авторську 

позицію.  

У підрозділі 1.4. – «Точка зору, її залежність від зміни моделей 

часопростору» – обґрунтовано доцільність розгляду поняття «точка зору».  

Так, «точку зору» інтерпретують як «напрямок зору, «перспектива», 

«позиція», або «оповідний кут зору» (С. Франц); кут зору, під яким 

розглядається вся історія, перспектива внутрішньої свідомості та емоційного 

відношення, що зберігається між оповідачем і самою оповіддю (Дж. Маєрс, 

М. Сімз); авторська позиція, з якої ведеться опис (Б. Успенський); відношення 

між усім зображеним і тим, хто зображує та описує (Б. Корман); положення 

«спостерігача» в зображеному світі, яке визначає його кругозір, висловлює 

авторську оцінку цього суб'єкта і його кругозору (Н. Тамарченко); відношення 

системи до свого суб’єкта. Водночас наголошено, що навіть за спільного місця 

розташування суб’єкти не отримають однієї точки зору, а й далі бачитимуть 

кожен своє через особливості свідомості. Можна говорити, що спільне 

просторове розміщення лише зблизить ці точки зору.  

У другому розділі дослідження – «Просторово-суб’єктна структура 

художнього світу поезії київського періоду Тараса Федюка» – розглянуто 
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основні принципи організації міфопоетичного простору. Координати простору 

є структуротвірними, на них органічно «нанизуються» всі основні світоглядні 

поняття і концепти, у яких простежується шлях ліричного суб’єкта від 

дитинства до старості. Детальний аналіз дав змогу виявити, що  сформована 

своєрідна система уявлень, де час виражено через просторові поняття; а 

біографічний час вписаний у циклічний міфологічний час, що, як константу, 

можна опустити. У розділі доведено, що міфологічна циклічність 

поширюється й на простір: Трансністрія – дорога – Київ – дорога – 

Трансністрія.  

У підрозділі 2.1. – «Час і простір у міфопоетичній моделі світу: 

семантичні домінанти простору» – у процесі аналізу часової парадигми 

було проведено паралель з розширенням простору по горизонталі: молодість 

ототожнюється зі змогою освоювати простір, спробою пізнати свою «втрачену 

батьківщину»; старість із замкнутим простором – горищем, а кінець життя 

сприймається ліричним суб’єктом як кінець простору. Час у ліриці київського 

періоду стає другорядним і зображується семантичним ресурсом просторових 

понять, таких, як «довгий» і «короткий» та напрямків руху. Лінійний час 

вписано в циклічний, від чого лінійність особистого життя присутня у світі 

нескінченного. Цикл пір року ототожнюється з етапами життя людини – 

весна/народження, молодість, літо/зрілість, осінь/перехідний стан до старості, 

зима/смерть.  

У підрозділі 2.2. – «Модель кола та напрями у просторі: схід – захід, 

північ – південь, горизонталь – вертикаль» – приділено увагу географічним 

місцям, які зазнають символізації в міфопоетичному просторі. Географія 

міфопоетичного світу закономірна та структурована (чорний ліс, гори, моря, 

лиман). Такий «повний» міфопоетичний простір тісно взаємодіє з об’єктами та 

предметами, що його наповнюють, а цінність простору зумовлюється 

взаємозв’язками з ліричним суб’єктом. У зв’язку з цим різне аксіологічне 

значення мають і напрями світу та частини простору: Захід – культурний 

центр, проте він застарілий та маркований входом до царства мертвих; Схід – 

таємничий, авантюрний, вабить коханням, сама доля ототожнюється зі 

Сходом; Північ – територія, звідки йдуть холод, циклони та самотність; 

Південь – це мала батьківщина, у яку весь час подумки вертається ліричний 

суб’єкт. Горизонтальний рівень простору характеризують локуси антидому, 

дороги, міська місцевість; вертикальний – територія Трансністрії. В основі 

просторової горизонталі – міфологічна ідея кола.  

У підрозділі 2.3. – «Структурування простору через опозицію 

“сакральний – профанний”» – послідовно розглянуто інтерпретацію 

універсалій людського буття в ліриці поета. Міфопоетичний простір у текстах 

київського періоду мислиться як вісь координат і розділяється на два типи: 

світ старий, місто, розташоване на Півночі, та новий, Трансністрія, – на 

Півдні. Авторська міфотворчість створює нову аксіологічну просторову 

модель, де хаотичним, антипростором є світ соціальний, що зазвичай 

прийнято вважати космосом. Натомість природа, яка містить ворожі сили, 
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сприймається ліричним суб’єктом досить позитивно. Кожен із типів 

міфопоетичного простору зазнає просторової градації: міська місцевість – 

вулиця – квартира – кімната; південний простір – Трансністрія – степ. У 

міському антисвіті зосереджено демонічних істот. Натомість наповненість 

Трансністрії постає перед читачем через багатий ландшафт: вона відділена 

морем, лиманом, озером, річками, тобто водними перешкодами; а також 

полем, лісом та різними варіантами прірви. Можна стверджувати, що 

нагромадження такої кількості перешкод на шляху до Трансністрії свідчить 

про складність проникнення на цю територію.  

Таке протиставлення обжитої та невідомої територій – закон 

міфологічного дискурсу, одна з головних ознак міфу, що репрезентує модель 

космос – хаос.  

Підрозділ 2.4. – «Структурування простору через код двійництва» – 

визначає походження двійництва та основні його риси. Ідеться про те, що 

двоїстий міфопоетичний простір вимагає відповідного ліричного суб’єкта – 

роздвоєного. Для того, щоб ліричний суб’єкт міг перейти в другий тип 

міфопоетичного простору, там має бути щось (простір) готове його прийняти. 

Для цього суб’єкт повинен змінитись, стати іншим, що й дає поштовх до 

появи двійника, себе-іншого.  

Т. Федюк пропонує власну версію коду двійництва: друга сутність 

ліричного суб’єкта стає самостійною, діяльною, переважає першу, оскільки 

живе так і діє так, як перша не може через свою пасивність. Поліваріативність 

коду двійництва забезпечується різними його іпостасями/масками та їх 

зміною. Так, двійник постає рабом, яким керують, мімом, безтурботним 

мандрівником, пастухом, поетом, королем, і всі ці ролі слугують для 

приховування справжньої суті. 

Зважаючи на роздвоєний стан ліричного суб’єкта (один перебуває у 

квартирі – закритому локусі; а другий долає дорогу й може гіпотетично 

перетнути фізичну межу між двома видами простору), уведено термін 

«розщеплений ліричний суб’єкт» щодо героя лірики Т. Федюка.  

У третьому розділі – «Змістове наповнення та розмежування 

міфопоетичного простору в текстах Т. Федюка» – аналізуються такі 

просторові форми існування суб’єкта, як дорога, будинок, межа. 

У підрозділі 3.1. – «Специфіка зображення локусу дороги в ліриці 

київського періоду: шлях-лабіринт» – розглянуто концепт шляху (як 

різновид дороги) та з'ясовується, що з появою образу дороги з’являється й ідея 

шляху як форми життя людини. Більшість поезій київського періоду Т. 

Федюка прямо побудовані на концепті дороги; її специфіка визначається 

відношенням реального та чарівного світу й набуває рис шляху, який 

підпорядкований такій схемі: від’їзд із дому – випробування жінкою – 

повернення. Шлях у міфопоетиці, за допомогою якого освоюється простір і 

ліричний суб’єкт проходить свою ініціацію, – це своєрідний шлях-лабіринт. 

Шлях у лабіринті долається спробами та помилками, а вихід з лабіринту 
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(символізує реалії існування, блукання душі й повернення її в центр) належить 

вічності. Тобто шлях закінчується тільки в момент смерті. 

У дорозі розщепленому ліричному суб’єкту трапляються перешкоди: 

блукання, негода, сніг, зупинка транспортного засобу – подолання яких 

змінює його, а пейзаж під час опису дороги є відображенням емоційного стану 

розщепленого ліричного суб’єкта.  

Пункт 3.1.1. – «Авторські варіанти емоційного проживання шляху: 

свобода та самотність» – присвячений з’ясуванню причин, через які 

розщеплений ліричний суб’єкт долає шлях. Головною причиною є пошук 

«втраченої батьківщини», яка тотожна собі, завжди незалежна від намірів 

митця (М. Мамардашвілі).   

Завдяки доланню шляху розщеплений ліричний суб’єкт досягає свободи, 

яка постає як змога вибирати, як свобода від стороннього впливу; нею 

постулюється право на володіння думкою, незалежно від інших людей. Проте 

абсолютної свободи розщеплений ліричний суб’єкт може досягти лише в 

сакральному просторі, просторі «втраченої батьківщини».  

Долання шляху є особистим актом, під час якого людина сам на сам зі 

світом. У ліриці Т. Федюка, самота – це гостре відчуття ізольованості, з якого 

немає виходу. Про самоту свідчить відсутність інших людей, тиша, порожній 

простір, темнота, відсутність живих істот взагалі.  

У підрозділі 3.2. – «Дім та антидім як варіанти локусу будинку» – 

будинок розглядається як елемент міфопоетичного простору у співвіднесенні з 

іншими просторовими координатами. У текстах київського періоду 

великомасштабний світ у його повноті контрастує з квартирою розщепленого 

ліричного суб’єкта й загрожує його творчій свободі. Квартира – закритий 

локус і є основою теми бездомності як результату втрати житла. Те, що вона 

символізує не місце життя, а дещо прямо протилежне, розкривається зі 

стійкого семантичного зв’язку цього локусу зі смертю, самотою, розлукою. 

Локус міської квартири набуває рис божевільні та притулку тварин. 

У пункті 3.2.1. – «Особливості квартири-антидому (оселя)» – 

розглянуто риси антидому, якими маркована квартира, а саме: розташування в 

будинку біля озера й річки (річка – межа між своїм та чужим світом), туди не 

заходить ніхто, крім розщепленого ліричного суб’єкта та вигаданих істот 

(жінка – має окремий статус); у ній є багато порожнечі.  

Фактично антидім, оселя стає ще однією гранню ініціації розщепленого 

ліричного суб’єкта, для якого внутрішня сфера квартири як чогось закритого 

позначає застій, неспокій, темряву і смерть, тоді як зовнішня, сфера 

безжальної природи, оцінюється позитивно, оскільки він мандрівник, якому 

близька стихійна сила, рух, відкритий простір. Такі маркери інтер’єру як 

вікно, стіл, стіни, двері, кутки, є медіаторами, що не з'єднують оселю і світ, а 

протистоять світу. Особливе місце в локусі оселі займає кімната, але вона 

покинута, таким чином образ захищеності, домашнього затишку відтісняється 

поняттям порожнечі. Звідси семантика холоду, застою. 
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Тоді як на матеріально-реальному рівні відхід із будинку означає смерть, 

то на міфопоетичному – він символізує повернення додому, на «втрачену 

батьківщину», пошуки істини та душевного начала, що позбавили б 

розщепленого ліричного суб’єкта самотності, відчуженості. Таким чином, він 

позбувається оселі як однієї з основних своїх екзистенціальних загроз. 

Натомість домінанта відкритого простору визначає особливий вид дому – 

житло, яке творить дорога: розщеплений ліричний суб’єкт ключі переплавив 

на підкови коню, а своєю хатинкою називає дорогу.  

У підрозділі 3.3. – «Концепт межі, його семантика та втілення в 

ліриці київського періоду» – подано аналіз межі (обмежує фізичні нерухомі 

об’єкти) та границі (крайня точка межі, яку не можливо подолати), завдяки 

яким у міфопоетичному просторі можуть існувати Космос і Хаос. На рівні 

простору, відділяючи зовнішнє від внутрішнього, своє від чужого, межа 

структурує простір. Тому вона зазвичай зображується через такі природні 

локуси, як ліс та річка (за якими розташована невідома земля, далеке царство) 

та штучні перешкоди, що покликані захищати територію людини: міст, тини, 

двері, ворота, сходи, поріг (як правило, зроблені з дерева). Межі часто є не 

лише межами дозволеного, а й межами, переступ яких змінює суб’єкта, після 

чого він стає іншим. Звідси постійний мотив переступу межі, відкривання 

дверей, перетину річки.  

У ліриці київського періоду єдиною межею, яку так і не долає 

розщеплений ліричний суб’єкт, є жінка.  

Особливості такої границі досліджено в пункті 3.3.1. – «Функція жінки 

в міфопоетичному просторі текстів київського періоду Тараса Федюка». 

Образ жінки-границі може втілюватися в різних предметах живої чи неживої 

природи (одне з найдавніших межових божеств – єгипетська богиня Ізіда, 6 ст. 

до н.е., яка зображувалась у вигляді престолу для фараонів). Жінка доповнює і 

спонукає до життя розщепленого ліричного суб’єкта. Він уже б нічого не 

робив і нікуди не йшов, якби не «ця дівка»; свою пізнавальну діяльність 

розщеплений ліричний суб’єкт спрямовує на жінку як на один із об’єктів 

першочергової уваги.  

Жінка-границя стає «машиною» (Ф. Гватарі, Ж. Дельоз), за допомогою 

якої теоретично можливе повернення до сакрального простору Трансністрії. 

Жінка кодована територією, вона стає територіальним знаком. Сприйняття 

жінки розщепленим ліричним суб’єктом як границі робить із неї матрицю, що 

дає багато значень та виконує структурну функцію: границя «чекає на 

подолання», визначаючи зв’язки суб’єкта із простором. Образи царівни, 

старої, зрілої, жінки-іграшки, жінки-стихії, панночки та дівчини складають у 

ліриці київського періоду Тараса Федюка єдиний образ жінки-границі. 

Царівна – незвичайна, відрізняється неприступністю та примхливістю; 

лишає після себе чарівні предмети (прикраси, перстені, намисто). 

Розщеплений ліричний суб’єкт боїться дивитися в її очі, але пригощає царівну 

у своїй квартирі, що за семантикою міфодискурсу означає жертвоприношення.  
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Постійним нагадуванням про міф та події у міфопоетичному просторі 

слугують риси тварин, якими маркована жінка. Жінка – стихія, частина дикої 

природи та сфери чарівного. На тлі блукань і мандрів, своєрідної гри, до якої 

вдається розщеплений ліричний суб’єкт, жінка також постає іграшкою 

(поламана іграшка, м’ячик). 

Образ старшої жінки пов'язаний зі зрілістю/осінню та старістю, яка 

наділена негативною семантикою. У зв’язку з цим розщеплений ліричний 

суб’єкт спочатку натякає, аби вона залишила його, а потім зовсім витісняє її зі 

свого локусу.  

Загальний образ жінки творить також панночка – проміжний топос між 

царівною та дівчиною, що асоціюється зовнішнім виглядом із білим кольором, 

а за семантикою найбільш близька з концептом «митець». Проте оскільки 

панночка – це дівчина, то саме від неї найближче до смерті.  

Дівчина є рухливою границею, найближчою до сакрального простору, 

біля неї зволікання не доречне. Оскільки це останнє, що треба подолати, то 

розщеплений ліричний суб’єкт навіть покидає свій антисвіт, опинившись у 

чарівному просторі жінки. Проте можливість іншого рятівного простору 

швидко зникає, оскільки територія батьківщини домінує, і страх перед 

доланням границі стає впевненістю, що її не вдасться переступити.  

Показово, що через неприйняття жінки-границі розщепленим ліричним 

суб’єктом, вона стає варіативною та виконує функції абсолютної (жінка, яку 

не приймає розщеплений ліричний суб’єкт), відносної (максимальна 

близькість із нею), уявної (у разі прямої відсутності жінки), реальної (витісняє 

її зсередини, однак вона повертається ззовні, постаючи знаком близької 

смерті) границь. Синтетичний образ жінки-границі стає границею ще й між 

життям та смертю, яку жива свідомість не здатна подолати. 

 

ВИСНОВКИ 
У Висновках узагальнено результати здійсненого дослідження. 

Аналіз проблематики міфопоетичного простору, її класифікація та 

систематизація дали змогу виявити найбільш значущі методики дослідження, 

персоналії та праці і з’ясувати, що серед них мало робіт, які б розкривали 

особливості простору як самостійної категорії. Отож засновки дисертаційного 

дослідження дали змогу розглянути міфопоетичний простір як категорію, що 

допомагає виявити закономірності художнього світу сучасної лірики, яка 

стрімко розвивається і змінюється.  

Таким чином, доведено, що самоусвідомлення та самоосмислення 

суб’єкта найкраще розкривається через міфологічні структури, у результаті 

чого актуалізується прийняття створеної реальності, у якій антагонізм 

протиріччя між індивідуальним та суспільним зазнає нової міфологічної 

реакції – заглиблення в себе.  

Установлено, що формально конструювання міфопоетичного простору 

відбувається на базі географічних та геометричних уявлень, які зазнають 

символізації.  
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У зв’язку з тим, що просторовій інтуїції притаманна універсальність, 

оскільки на розуміння простору людина наклала бачення свого фізичного тіла, 

доведено можливість досліджувати художній простір окремо від часу 

(спираючись на праці таких дослідників, як С. Бабушкін, Є. Мелетинський, 

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

Дж. Фаріно та ін.) як більш архаїчний конструкт. У ліриці київського періоду 

наявна така апеляція до підсвідомого, за якої редукція часу не дає змоги 

говорити про хронотоп. Уперше запропоновано розробку категорії власне 

простору в контексті сучасної лірики.   

Проаналізувавши відмінності парадигм міфопоетичного простору, 

уточнено застосування термінології: локус, місце, місцевість, територія. 

Визначено поняття міфопоетичного простору: це простір у художньому 

творі, у якому міфологічні домінанти зазнають повторної семантизації 

(наділяються індивідуальними значеннями) та є джерелом емоцій суб’єкта, у 

результаті чого міфопоетичний простір допомагає побачити і збагнути себе – 

проекція себе на світ. З огляду на домінанту емоційного наповнення, 

запропоновано застосовувати стосовно частин міфопоетичного простору 

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

місця, у результаті чого місце отримує емоційне навантаження. 

Уперше висвітлено поетику лірики Т. Федюка з погляду домінування 

простору. Розщеплений ліричний суб’єкт структурує простір свого міфу за 

матрицею власних структур; вибудовує його не лише семантично, а й 

емоційно – наділяє міфопоетичний простір значеннями та емоцією. Виділено 

такі риси, характерні для міфопоетичного простору в ліриці Т.Федюка 

(київський період):  

- міфопоетичний простір перебуває між реальністю та свідомістю 

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

формує розщеплений ліричний суб’єкт, а з другого, сам міфопоетичний 

простір формує розщепленого ліричного суб’єкта, у результаті чого 

відбувається подвійна семантизація;  

- міфопоетичний простір має особливий спосіб побудови (складається з 

двох типів: міського антисвіту (І тип), що репрезентує хаос, 

розташований на Півночі, й південної землі (ІІ тип), семантично 

наближеної до раю, розташованої на Півдні), завдяки якому 

забезпечується доступ із одного типу простору в другий так, що, 

залишаючись автономними й рівноцінними, вони взаємодіють між 

собою як єдиний простір;  

- міфопоетичний простір постає як індивідуальна символізація, яка не 

може бути зрозуміла Іншому, тому генерує лейтмотиви самотності та 

самоти;  

- омріяний край, Трансністрія, стає символом (простором «втраченої 

батьківщини», виростає до масштабів Всесвіту) та елементом 

самототожності розщепленого ліричного суб’єкта;  
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- у міфопоетичному просторі наявна велика кількість меж (які часто 

накладаються: камінь і поріг, міст і річка, ліс і річка) та персоніфікована 

границя, яку не вдається подолати; 

- дорога завдяки емоційному наповненню постає як локус домашній, 

бажаний, необхідний для підкріплення свободи; Південь – сакрумом, де 

перебуває Бог, раєм, у центрі якого наявне джерело хаосу – степ; Північ 

– профанною територією;  

- шлях-лабіринт є межею між народженням і виходом до абсолюту, 

смертю, яка передбачає абсолютну свободу (через що шлях стає 

забезпеченням свободи як продуктивного джерела іншого життя) та 

самотність (що стає результатом суперечності розщепленого ліричного 

суб’єкта із самим собою та призводить до втрати й пошуку 

самототожності).  

Самотність постає в текстах київського періоду як усамітнення 

(навмисне уникання інших людей, аби зосередитись на собі/своєму шляхові); 

бездомність (певна неприкаяність розщепленого ліричного суб’єкта); 

приреченість (лише сам може подолати свій шлях); збереження самості 

(архетипна відособленість існування «Я» від інших) та стан душевної 

ізольованості, з якого немає виходу.  

Установлено, що в сучасній поезії ліричний герой набуває над-статусу, 

який змінюється сумою точок зору, тому в роботі послідовно вживаємо термін 

«ліричний суб'єкт», який позначає специфічно модифіковану суб’єктну 

структуру. 

Доведено, що міфопоетичний простір має вертикальну (внутрішній, 

зовнішній простір і границя) та горизонтальну (дальній світ, ближній світ, 

межа між ними) проекції, а фінальний простір проектується у вічність. Така 

його особливість вимагає відповідної суб’єктної структури, через що 

з’являється образ двійника. Двійник як Інший дає можливість іншого життя 

ліричному суб’єкту. Таким чином, коли ліричний суб’єкт наближається до 

Півдня, він заглиблюється в себе, оскільки омріяний край Трансністрія 

належить внутрішньому просторові. Тобто, чим далі, тим більше ліричний 

суб’єкт собі не належить, розчахнувшись між світами. Зважаючи на такі 

особливості лірики Т. Федюка, у роботі запроваджено термін «розщеплений 

ліричний суб'єкт».  

Метою, яка змушує розщепленого ліричного суб’єкта долати свій шлях, 

є відновлення «втраченої батьківщини» (тобто, прагнення знайти собі місце у 

світі), де він зможе віднайти абсолютну свободу. Проте абсолютна свобода 

передбачає смерть, через що розщеплений ліричний суб’єкт так і не приходить 

до цього центру, він прагне лишатися якомога довше живим. Така модель 

лише частково відтворює сюжет традиційного міфу, тому можна 

стверджувати, що міфопоетична модель лірики Т. Федюка є результатом 

рецепції постнекласичного типу мислення. 
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Розкрито специфіку концепту межі, його семантику та втілення у 

збірках київського періоду. Запропоновано розділяти поняття «межа» та 

«границя» і зроблено їх визначення. 

Отже, дослідження досягло поставленої мети й завдань – було вперше 

досліджено категорію простору в сучасній ліриці та з’ясовано, що простір 

залежить від того, ким себе вважає розщеплений ліричний суб’єкт і яке місце 

він займає в ньому. Наукова новизна дисертаційної роботи, її теоретичні 

положення і практичні результати мають значення для подальших досліджень 

у сфері теорії літератури, міфопоетики та художнього простору. З’ясування 

суперечностей у теоріях простору, сформованих від античності до ХХІ ст., 

дали змогу розкрити перебіг еволюції змістів категорії простору, й 

необхідність його осмислення в термінах міфопоетики.  
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АНОТАЦІЯ 

Дядченко Л.С. Міфопоетичний простір у ліриці Тараса Федюка 

(київський період). – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук 

зі спеціальності 10.01.06 – теорія літератури. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України. – 

Київ, 2015.  

У дисертаційній роботі вперше здійснено комплексний аналіз 

міфопоетичного простору лірики київського періоду Т. Федюка: 

проаналізовано міфологічні мотиви творчості поета в їх взаємодії та еволюції 

міфопоетичних систем, створених автором; виявлено закономірності сучасної 

міфотворчості, які забезпечують символічний вимір мистецтва.  

У роботі розроблено авторську типологію парадигм міфопоетичного 

простору, характерну для лірики. Проаналізовано такі концепти, як локус, 

місце, місцевість, територія, що генерують єдиний міфопоетичний простір, 

який підтримує міфоонтологічну матрицю реальності; з’ясовано їхні 

відмінності.  

З позицій авторського підходу досліджено пряму залежність між 

поділом міфопоетичного простору на два типи та суб’єктним подвоєнням (код 

двійництва) і з’ясовано, що міфопоетичний простір виражається у 

варіативності концепту шляху, локусів, суб’єктної структури, межі та її видах, 

втілених у персоніфікованих границях. Отже, ці специфічні особливості 

відрізняють творчість Т. Федюка як представника сучасної лірики від інших 

авторів. 

Ключові слова: міфопоетичний простір, місце, локус, локомоція, двійник, 

розщеплений ліричний суб’єкт, антидім, шлях, межа, границя. 

 

АННОТАЦИЯ 

Дядченко Л.С. Мифопоэтическое пространство в лирике Тараса 

Федюка (киевский период). – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических 

наук по специальности 10.01.06 – теория литературы. – Киевский 

национальный университет имени Тараса Шевченко Министерства 

образования и науки Украины. – Киев, 2015. 

В диссертационной работе впервые осуществлен комплексный анализ 

мифопоэтического пространства лирики киевского периода Т. Федюка: 

проанализированы мифологические мотивы творчества поэта в их 

взаимодействии и эволюции мифопоэтических систем, созданных автором; 

выявлены закономерности современного мифотворчества, обеспечивающие 

символическое измерение искусства. Это позволило принципиально обогатить 
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и подчеркнуть представление о процессе становления и развития категории 

пространства. 

В работе подчеркивается важное значение междисциплинарных 

обоснований (геометрии, психологии) категории пространства, акцентируется 

внимание на том, что пространственной парадигме присуща универсальность, 

поскольку в основе понимания пространства лежит человеческая проекция 

своего физического тела. Разработано авторскую типологию парадигм 

мифопоэтического пространства, характерную для лирики. Проанализировано 

такие концепты, как локус, место, местность, территория, генерирующие 

единственное мифопоэтическое пространство, которое поддерживает 

мифоонтологическую матрицу реальности; выяснено их различия. 

С позиций авторского подхода исследовано прямую зависимость между 

разделением мифопоэтического пространства на два типа и субъектным 

удвоением (код двойственности) и установлено, что мифопоэтическое 

пространство выражается в вариативности концепта пути, локусов, 

субъектной структуры, границы и ее видах, воплощенных в 

персонифицированных пределах. Лирике Т. Федюка присущее наложение 

нескольких типов границ, а также особенный тип границы – предел 

индивидуальности (женщина). Расщепленный лирический субъект находится  

с ней в непосредственной близости, но так и не преодолевает, что  связано со 

страхом смерти. Такая женщина-предел изменяется, возникает как царевна, 

старая, женщина-стихия, игрушка, панночка и девушка; последовательно 

выполняя функции абсолютной (женщина, которую не принимает 

расщепленный лирический субъект), относительной (максимальная с ней 

близость), воображаемой (при прямом отсутствии женщины), реальной 

(подавляет ее изнутри,  но она возвращается извне) границ. 

Следовательно, эти специфические особенности отличают творчество 

Т. Федюка как представителя современной лирики от других авторов. 

Ключевые слова: мифопоэтическое пространство, место, локус, 

локомоция, двойник, расщепленный лирический субъект, антидом, путь, 

граница, предел. 

 

SUMMARY 

Dyadchenko L.S. Mythopoetic space in Taras Fedyuk’s lyrics (Kyiv 

period). – Manuscript. 

Dissertation for Candidate degree in Philology, Specialty 10.01.06 - Theory 

of literature. – Taras Shevchenko National University of Kyiv Ministry of Education 

and Science of Ukraine. – Kyiv, 2015.  

In the thesis a comprehensive analysis of the mythopoetic space in the Taras 

Fedyuk’s lyrics of the Kiev period is presented for the first time: mythological 

motifs of his poetry in their interaction and evolution of mythopoetic systems 

created by the author are analyzed; patterns of modern myth which provide 

symbolic dimension of art are revealed. 
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The author has developed a typology of paradigms of the mythopoetic space, 

which is characteristic for poetry. Concepts such as locus, place, location, area, 

which generate only mythopoetic space that supports mytho-onthologic matrix of 

reality, are analyzed as well; the difference between them is found out.  

From the standpoint of the author's approach direct relationship between the 

division of the mythopoetic space and two types of subjective doubling (code of 

duality) is investigated. Also it is found that mythopoetic space is expressed in the 

varied concept of way, loci subjective structure, limit and its forms embodied in 

personalized borders. Consequently, these specific features distinguish T. Fedyuk as 

a representative of modern poetry.  

Keywords: mythopoetic space, location, locus, locomotion, double, splitted 

lyrical subject, antydim, path, border, limit. 

 


