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Вступ 

Проблема функціонування символічних елементів у структурі художніх 

творів та їх безпосереднього трактування з урахуванням культурно-історичних 

факторів доби здавна становила інтерес для науковців. Особливості архетипів 

образної системи та специфіка використання символів у художніх творах 

ставали об’єктом дослідження не лише відомих літературознавців 

(С.Біркхойзен-Оері, Н. Зборовська, Ю. Ковалів, М. Лановик, В. Марко, 

Е.Метелинський, В. Назарець, Р. Піхманець, І. Франко, Н.Фрай), а й становили 

значний інтерес для прогресивних діячів галузі психології (Й.Ф. Гербарт, 

З.Фройд, У.Штейнберг, К.-Г. Юнг), що свідчить про багатовимірність проблеми 

контекстуальної інтерпретації. Це засвідчує актуальність дослідження у 

практичному та загальнотеоретичному аспектах.  

Теоретичні положення К.-Г. Юнга та послідовників його думки є 

визначальними для вирішення проблем психології творчості, зокрема сфери 

авторської свідомості й інтуїтивного осягнення дійсності. Типологія 

основоположних уявлень стала надбанням людства, так як відображає 

акумульований духовний досвід поколінь і народного світогляду.  

Дослідження образної системи постмодерної прози за допомогою 

психоаналітичного методу дозволяє осягнути чуттєво-емоційний конструкт 

внутрішнього світу письменника, з’ясувати стильові відмінності, 

автобіографічні елементи. Розуміння соціокультурного аспекту природи 

архетипів надає можливість літературознавцям виявити діалектичну єдність 

суб’єктивного та об’єктивного, процес трансформації засвоєних понять крізь 

призму індивідуальності митця.  

Мета наукової роботи передбачає аналіз архетипічної моделі повістей 

М.Матіос, О. Забужко, Ю. Іздрика.  

Для досягнення поставленої мети необхідно розв’язати такі завдання: 
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1) розкрити семантику літературознавчого поняття «архетипу» та його 

видів;  

2) охарактеризувати художню специфіку архетипів у повістях М. Матіос 

«Мама Маріца – дружина Христофора Колумба», О. Забужко «Казка про 

калинову сопілку», Ю. Іздрика «Острів КРК»; 

3) конкретизувати сферу видового функціонування архетипної системи 

образів; 

4) розкрити поетикальний аспект засобів психологізму у творах. 

Об'єкт дослідження: повісті Марії Матіос «Мама Маріца – дружина 

Христофора Колумба», Оксани Забужко «Казка про калинову сопілку», Юрія 

Іздрика «Острів КРК». 

Предметом дослідження є з'ясування специфіки архетипів та символів у 

текстоструктурній тканині постмодерних повістей М. Матіос, О. Забужко, 

Ю.Іздрика.  

Теоретико-методологічну основу роботи становлять наукові праці з 

теорії літератури, аналітичної та когнітивної психології, мовознавства та 

естетики. Науковий доробок Н. Зборовської, В. Марка, Е. Метелинського, 

В.Назарця, І. Франка, Н. Фрая, та формує необхідну базу для комплексного 

дослідження своєрідності жанру та стилів, використання мовних засобів і 

репрезентації художніх образів. Психоаналітичний підхід, типологія архетипів, 

діалектична єдність свідомого та безсвідомого проаналізовані у роботах 

Й.Ф.Гербарта, Р. Піхманця, О. Потебні, З. Фройда, К.-Г. Юнга. У роботі 

використано такі методи дослідження: психоаналітичний; історико-

функціональний; історико-генетичний. 

Практичне значення наукової роботи. Результати наукової роботи 

можуть бути використані під час вивчення  сучасної української літератури у 

вузівських курсах та у позакласній і факультативній роботі у загальноосвітніх 

школах та гімназіях.  
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Наукова робота має традиційну структуру. Вона складається зі вступу, 

двох розділів, висновків та списку використаних джерел.  

Розділ I. Поняття архетипу та декодування символів у 

текстоструктурній тканині повістей 

1. 1. Внутрішня та зовнішня форма архетипної структури 

Літературознавець І.Я. Франко у трактаті «Із секретів поетичної 

творчості» перший із українських теоретиків літератури наголосив на 

важливості дослідження сфери несвідомого під час психологічного аналізу 

творчості. На його думку, вона репрезентує  «культурну працю всего людського 

роду» [20, c.61] і має потенціал для дослідження суб’єктивного сприйняття. 

Дослідниця Н. Зборовська наголошує: «Цікавість до несвідомих психічних 

процесів у філософії та літературі, що активізувались на межі ХІХ-ХХ ст., 

сприяла виникненню теорії психоаналізу, в якій несвідоме стало об’єктом 

науки» [6, с.8]. 

Термін «архетип» уперше було введено К.-Г. Юнгом для розмежування 

понять інстинкту, як природньої особливості образу дій, і опозиційного йому 

психічного пізнання навколишньої дійсності: «Архетип є символічною 

формулою, що завжди функціонує там, де або немає свідомих понять, або вони 

за ти чи інших обставин неможливі» [23, c.192].  

Дослідник Ю. Ковалів надає визначення архетипу як першооснови 

художнього твору («Архетипом називається модель, за якою формується 

певний твір, відображаючи універсальні сенси, спроектовані у символах, 

виражені у міфах» [10, с.96]), проте не вважає формальний компонент 

домінантним («…подеколи набуває концепційного вигляду, але не завжди несе 

в собі первинну міфологічну «юнгвіську» енергію, бо відбувся розрив між 

знаком і значенням [10, с.97]). 

Ірраціональність творчого мислення у цьому випадку, за твердженням 

дослідниці М. Лановик, є провідною під час вираження діалектичної єдності 
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змісту в тій чи іншій формі, як і неможливість повного його осягнення читачем 

[9, c.79].  

 

Розуміння особливостей архетипічних моделей сприяє декодуванню 

інформації на основі отриманих знань про колективну світоглядну позицію. У 

процесі дослідження теорії архетипічної моделі в структурі художнього твору, 

літературознавець Мелетинський акцентує увагу на системі образів: «Помітно, 

що архетипи Юнга є в цілому образами, персонажами, у кращому випадку ролі 

й значно меншою мірою сюжетами» [13, с.6]. 

Літературознавець В.П. Марко акцентує увагу на багатоаспектності 

інтерпретації текстів внаслідок діалектичної єдності внутрішньої форми слова, 

що реалізує його символічне значення: «Теорія кодів тексту близька до позиції 

про таїну слова в художньому творі, що ґрунтується на ідеї О.Потебні про 

об’єктивний і суб’єктивний зміст слова, який воно здобуває в конкретному 

творі, взаємодіючи з досвідом читача» [11, c. 47].  

Світоглядна позиція та нахили становлять основу колективного 

підсвідомого, що індивід «успадковує» під час пізнання дійсності та усталеної 

системи понять і образів унаслідок процесу соціалізації. Значною мірою це 

репрезентує уявлення, закладені в універсалізм художніх систем: «У 

низькоміметичній сфері ми вступаємо у світ, який можна назвати аналогією 

досвіду і який пов’язаний із демонічним світом, а також відповідний до 

романтичного світу і до апокаліптичного» [19, c.154] 

Роль впливу зовнішніх об’єктів є мінімальной, у той час як «несвідома 

структура душі» [23, c.192] детермінує особливості світобачення.  

Архетип залишається недоступним для візуального сприйняття (й органів 

чуття в цілому) образом, адже «…втілює той несвідомий зміст, що змінюється, 

коли стає усвідомленим або сприйнятим; воно зазнає змін під впливом тої 

індивідуальної свідомості, на поверхні якої воно з’являється» [25, с.65]. 
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Психолог У. Штейнберг стверджує: «Коллективне життя – це життя 

успадковане, це життя, яке охоплює суспільство та культуру, в якій зростає 

людська особистість» [21, с.11].  

Структура архетипічної моделі виявляється у продуктах діяльності 

предків і може бути зафіксована в атавістичних утвореннях психіки нащадків. 

Мовознавець Едуард Сепір, досліджуючи зв’язок мови та мислення, 

зробив висновок, що мова «…перетворюється на систему понять, яка дає змогу 

передбачити всі можливі елементи досвіду відповідно до певних прийнятих 

формальних правил» [8, c.191]. 

Трактування символічних образів можливе лише за умови врахування 

суспільних факторів історичної епохи та домінуючого естетичного ідеалу, так 

як «…варіанти головних кодів – здобуток читача або дослідника, які, виходячи 

з параметрів і умов естетичної ситуації, можуть більш або менш розкодовувати 

текст» [11, c. 47].  

Отже, архетип є втіленням багатовікового досвіду поколінь у вигляді ідеї, 

що індивід успадковує у процесі несвідомого отримання  культурно-

історичного спадку. Вагомим фактором у формуванні архетипів є колективне 

життя, що акумулює створені уявлення та поняття, притаманні ментальності 

народу. 

 

1. 2. Процес формування архетипів 

Сформовані психологом Й.Ф. Гербартом теоретичні положення 

інтуїтивної психології про динаміку уявлень [4] сприяли формуванню думки 

про те, що можливості процесу аперцепції не є безмежними та мають 

обмеження. Таким чином, відтворені у свідомості образи є наслідком 

довготривалого та  інтенсивного впливу уявлення на індивіда. Такий висновок 

закономірно підтверджує думку про те, що для формування архетипу необхідна 

низка поколінь, які зберігатимуть фіксовані у колективній свідомості символи 

для подальшого багаторазового відтворення та несвідомого засвоєння.  
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Дослідник О. Потебня виокремлює два основні закони створення рядів 

понять, а саме асоціацію та злиття: «Асоціація полягає і тому, що різнорідні 

типи сприйняття, дані одночасно або один за одним, не знищують взаємно своєї 

самостійності, подібно до двох хімічних споріднених елементів, що формують 

із себе третє, а, залишаючись собою, створюють одне ціле» [16, c.136].  

Ассоціативна взаємопов’язаність змістових компонентів розкриває зміни 

у свідомості авторів різних епох внаслідок об’єктивних чинників, проте виявляє 

непорушність багатовікової моделі архетипів як своєрідної основи. Досить 

відомим способом реалізації архетипів є казки та міфи, що сягають 

першооснови людського авторського начала у символічній формі вираження 

підтексту («…символізм є залишком незапам’ятної давнини» [16, c.223]). 

Під поняттям «форми» слід розуміти незмінність закладеного 

внутрішнього поняття, специфіка якого полягає у відсутності втручання 

свідомості автора та колективу: «Поняття «архетип» опосредковано належить 

до representations collectives, у яких воно позначає лише ту частину психічного 

складу, що ще не проходила процес свідомої обробки і  є лише безпосередньою 

психічною даністю» [25, c. 65]. 

Мовознавець О. Потебня наголошує на формальному критерії уявлення, 

як обов’язковому: «Уявлення є відомим змістом наших думок, проте воно має 

значення лише як форма, за допомогою якої чуттєвий образ потрапляє у 

свідомість» [16, c.147]. Форма, що втілює архетип, набуває значення образу, 

досить стійкого, щоб сформувати асоціативні зв’язки у культурному 

середовищі та художній сфері. Ірраціональність його природи пов’язана із 

чуттєвою сферою індивідів, втручанням авторського суб’єктивного сприйняття 

у пізнанні першооснови.  

Отже, вербальне вираження архетипізованого уявлення має усі підстави 

для набуття значення художності, так як втілює в собі багатовікову думку 

покоління, народу, людства опосередковано, апелюючи до інтелектуального та 

духовного збагачення. Отримання досвіду у процесі декодування символічних 
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образів і несвідоме засвоєння здобутків культурно-історичної пам’яті є 

процесами, потенціал яких ще залишається невичерпним для подальших 

досліджень.  

 

Розділ ІІ. Реалізація типологічної своєрідності архетипів у повістях 

М. Матіос «Мама Маріца – дружина Христофора Колумба», О. Забужко 

«Казка про калинову сопілку», Ю. Іздрика «Острів КРК» 

2.1. Архетип матері та дитини 

Серед багатоманіття архетипів основоположним є архетип матері, який є 

визначальним для культурного надбання всього людства, оскільки ще з 

прадавніх часів апелює до першооснови буття, символічно окреслюючи 

процеси зародження, розвитку та появи нового. Слід наголосити, що для 

української культури цей образ відіграє визначну роль, так як відтворює усі 

аспекти світосприйняття за часів матріархату та переваги фемінних рис у 

ментальному портреті народу.  

Психолог К.-Г. Юнг надає загальне визначення аналізованого архетипу: 

«Велика Мати – назва загального архетипічного образу, видобутого із 

колективного культурного досвіду» [25, с.196]. Психолог зазначає, що вплив 

матері на дитину (на основі інтуїтивних дій та відчуттів) не завжди має 

раціональну основу, а також у більшості випадків залежність від її 

особистісних якостей та специфіки характеру. Дитина отримує необхідний 

досвід вразливості на основі сформованих негативного та позитивного полюсів: 

«Позитивний полюс поєднує такі якості, як материнська турбота та симпатія, 

магічний жіночий авторитет, мудрість» [25, с.196]. 

Формування позитивного ставлення до ненародженої дитини розкриває 

специфіку характеру головної героїні у повісті М.Матіос «Мама Маріца – 

дружина Христофора Колумба», яка переживає складний внутрішній конфлікт 

та стан фрустрації: «Турбота про чужих дітей відвертала її від постійного 

думання про своє горе» [12, c.8]. Опозиційна структура «чужі» - «своє» 
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свідчить про ще не остаточне сприйняття своєї особистості у новій соціальній 

ролі, однак, основи якої перебувають у стадії поступового розвитку.  

За твердженням дослідника К.-Г. Юнга, «Феноменологія народження 

дитини завжди призводить до початкового психологічного стану невпізнання, 

тобто мороку або сутінків, нерозрізнення суб’єкта та об’єкта, стану несвідомої 

тотожності людини та всесвіту» [23, с.110]. Письменниця акцентує увагу на 

стані когнітивного дисонансу героїні – усвідомлення себе як матері призводить 

до появи депресивної симптоматики внаслідок психологічного травмування.  

Вона прагне чинити спротив післяпологовій депресії, керуючись 

ірраціональною чуттєвістю: «Споглядання немічної дитини, як дві краплі води 

схожої на мертвого батька, вливало в душу молодої породіллі непояснюваний 

спротив, а може, навіть відразу – і жінка на силу знову й знову тамувала в собі 

жалість і одночасні сльози, боячись показати персоналу пологового будинку 

своє незрозуміле сум'яття» [12, с.10]. Лексеми «спротив», «жалість», 

«сум’яття» відображають особливості невирішених внутрішніх конфліктів, що 

загострюються під час самотності.  

Прослідковуємо в дії патогенетичні механізми, що лежать в основі 

захворювання, а саме «…психогенний комплекс, який містить почуття розпачу, 

безнадійності, уявлення про безвихідність ситуації, неможливість отримання 

допомоги від найближчих родичів або медичного персоналу» [17, c.61]. 

Дівчина заздалегідь не створює умови, що виражали б її готовність узяти нову 

відповідальність («Чепчиків і пелюшок Маріца не купувала, дитячими соками 

не запасалася» [12, c.9], «Чула в собі вселенську лінь і байдужість, аж подеколи 

здавалося, що вони ростуть в її тілі разом з дитиною» [12, c.9]). 

Початкове несприйняття дочки (без вияву депресивної симптоматики) 

природно активізує материнський інстинкт героїні повісті Оксани Забужко 

«Казка про калинову сопілку», необхідний для функціонування материнського 

чуттєво-емоційного комплексу: «…і тільки перегодом злагідніла, впевнившись, 
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що дитя, нівроку, в добру пору мовивши, вдалося спокійне, некрикливе, якими 

зроду ж планитуваті не бувають» [5, с.71]. 

Сутність реалізації архетипу матері полягає в тому, що будь-які дії, 

спрямовані для створення комфортних умов зростання дитини, догляду за нею, 

вираження рис та нахилів, що формують позитивний вектор та стійкий до 

деструкції образ, сприяють поверненню душевного спокою. Образ також є 

своєрідним ідейно-естетичним втіленням думки доби: «Архетип» – це зовсім не 

новий термін, бо він використовувався ще за часів святого Августина і був 

синонімом до класичного поняття «Ідеї» [25, с.211]. Реалізацією архетипу є 

конкретна жінка-мати (Маріца, Марія), яка втілює першоджерело життєвої 

енергії, сконцентрованої на позитивному концептуальному векторі.  

Психолог У. Штейнберг пов’язує подібний процес засвоєння нової моделі 

поведінки із адаптацією: «І створене персоною враження, її ефективність 

значною мірою визначають ступінь адаптації людини до суспільства й появу в 

нього відповідного почуття соціальної адекватності» [22, с.12]. 

Варто наголосити, що в обох повістях архетип матері зберігає усі 

притаманні риси для ідентифікації: нерозривний зв’язок зі своєю дитиною, 

створення ореолу турботи та затишку, інтуїтивне передбачення 

самоствердження свого творіння та прогнозування майбутнього розвитку подій.  

Особлива риса зазначених архетипічних моделей – наближення до 

сутності творця психічним станом, що «…вказує на певний психічний досвід 

творчого характеру, об’єктом якого є поява нового й досі невідомого змісту» 

[23, с.104]. 

Зазначимо, що зовнішнє вираження останнього є неодмінним атрибутом 

образу: «…материнська любов, найбільш зворушливе та незабутнє враження у 

нашому житті, що є загадковою причиною розвитку та змін; любов, що 

символізує повернення додому, притулок і довгу тишу, яка є початком та 

кінцем усього, що існує» [23, с.229].    
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Таким чином, співзвучність «Маріца-матір», семантична та смислова 

алюзія героїнь до біблійної матері Марії та «mater dolorosa» («…щаслива та  и 

невтомна дарувальниця житяя; безмоні і безжальні брами, що відчиняються 

перед смертю» [23, с.229]), є підтвердженням тотожності архетипу закладеної у 

його форму ідеї. 

Зокрема епітети з позитивною конотацією апелюють до емоційного стану 

Маріци, її поступове заспокоєння та повернення до повноцінних моментів 

життя у минулому («малюки з радісними вересками» [12, c.8], «тепла дитяча 

ручка» [12, c.8], «…в ній одночасно вибухають веселі – весільні – скрипки й 

розсипається на тріски флуєр від своєї одвічної туги»[8, c.8]). Фіксуємо появу 

нового спектру почуттів, ще не позбавленого пережитого сум’яття: «…і 

солодка радість незнаної досі розкоші гостро прорізала, а далі повільно 

наповнювала її легке після пологів тіло» [12, с.11].  

Образ коханої людини, побудований на зламі контрастних почуттів за 

опозицією «минуле – майбутнє», у повісті Ю. Іздрика «Острів КРК» апелює до 

архетипу Матері, як своєрідної проекції. 

Почуття захисту від ворожого середовища, бажання одужання героєм та 

припинення деструктивних переживань формують стійкі чуттєві асоціації: 

«Свіжістю, чистотою і свіжістю запахло в повітрі, всі заворожено підняли 

голови, підставляючи очі білому зерну, а я намагався вірити, що з того неба 

виникне і схилиться наді мною твоє обличчя, і твоє світле волосся закриє від 

мене світ…» [7, c.21].  

Страх героя нагадує почуття дитини, що втрачає зв’язок з матір’ю, розрив 

зі своїм сакральним першопочатком («…ти зникла, зникла, розчинилась за 

вікном, і страх, пекучий страх можливої втрати стиснув мені нутро, я раптом 

кинувся, відштовхнувши мирного поета…» [7,c.25]), щоб згодом 

взаємопроникнути у психічну структуру близької йому людини немов за 

аналогією: «Ти шукала затишку і захисту, а знайшла лиш страх і потребу» 

[c.28].  
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Про асоціативну сакральну єдність архетипів свідчить емпатія матерії 

щодо переживань сина (про що свідчить взаємне занурення в екзистенційний 

страх як героя, так і його коханої) та зворотній процес з внутрішнім 

усвідомленням проблеми в емоційно-чуттєвій сфері. Письменниця М. Матіос у 

цьому випадку акцентує увагу на почуттях Маріци: «Цей ляк, цей холодний 

параліч усіх думок і почувань асоціювався тільки з сином»[12, c.26].  

Образ дитини є символічним втіленням людини на початку життєвого 

шляху у своїй незахищеності та схильності до небезпеки («Синюшне, 

поморщене немовля…вже з перших днів кидало Маріцу в жар» [12, c.10]) 

внаслідок ворожого впливу об’єктивного світу.  

Депресія, яку переживає герой Ю. Іздрика, є важким переживанням 

відчуття «…душевного розладу, емоційної пригніченості людини, що 

супроводжується різким зниженням його внутрішньої (психологічної) і 

зовнішньої (поведінкової) активності» [14, c. 177]. У цьому стані він втрачає 

захисні бар’єри, необхідні для повноцінного життя (після втрати зв’язків із 

близькою людиною, яка уособлювала материнський комплекс).  

Ідеал жінки, що встиг стати естетичним ідеалом, стає причиною появи 

сновидінь та візій, що виражають фіксацію у підсвідомій сфері: «Зрештою, все 

трапляється тільки раз, лише сни повторюються раз за разом щоночі» [7, c.43]; 

«Найбільше йому не давали спокою її руки. Вони снилися йому надто часто» 

[7, c.43].  

Переважає відчуття безсилля перед зовнішніми факторами і 

безпорадності (як під час процесу відокремлення дитини від матері), однак 

разом з цим відсутнє усвідомлення необхідності подальших дій, що зображено 

метафорично: «Лежав долілиць майже без руху, аж за якийсь час стало помітно, 

що він плаче, спазми душили йому горло, і він почав голосно схлипувати, 

кумедно здригаючись, чути було якісь слова, що промовляв їх поміж 

риданнями» [7, c.30], «Мені тоді вже нічого не хотілося, нерви зробилися ні к 

бісу, я легко починав плакати, легко сміявся і пив, як навіжений» [7, c.45].  
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М. Матіос розкриває зіткнення з ворожим світом не вдаючись до 

надмірної рефлексії. Авторка не випадково наділяє Маріцу вольовим 

компонентом, що компенсує постійне загрозливе втручання зовнішніх чинників 

(переважно об’єктів – «вантажівки» [12, c.7], «щипців» [12, c.12], «скла у 

дверях» [12, c.13], «гучномовця» [12, c.14]).  

Якщо звернутися до міфологічного зображення дитини, то спостерігаємо 

схожу тенденцію компенсації, що втілена у гіперболізованій фізичній силі 

Христофора: «Парадоксальним є те, що в усіх міфах про дитину їх герой, з 

одного боку, безпорадний під впливом жахливих ворогів, йому постійно 

загрожує загибель, а з іншого – він наділений можливостями, що набагато 

перевершують людські» [23, с.107].  

Проте реалізація цієї концепції надає іронічного забарвлення 

доісторичним примітивним уявленням, що на сучасному ґрунті розвитку 

суспільства асоціативно пов’язані з культом ірраціональної сили, неприйнятної 

законами колективної думки («Якщо суспільні стандарти утверджують табу на 

ті чи інші види почуттів або думок, то людина буде робити усе можливе, щоб 

не виражати їх» [22, с.14]).  

Швидка зміна емоційного стану від підйому до спаду в повістях 

О.Забужко та М. Матіос, загострення суперечностей, перевага суб’єктивізму на 

основі природних інстинктів є втіленням боротьби фемінного проти 

маскулінного начала, представленого у архетипній структурі «анімусом» [23, 

c.133]. На думку У. Штейнберга, архетип матері та дитини виявляють 

«…нерозвинений потенціал людської психіки, тобто вони символізують 

величезну потенційну можливість» [22, c.133].  

Психолог К.-Г. Юнг наголошує на необхідній у процесі розвитку дитини 

ізоляції від матері («Дитина» означает щось у розвитку з напрямком до 

незалежності» [23, c.105]), що, з огляду на діагностовану хворобу малюка 

Маріци, не відбувається. Трагізм сюжетної колізії виявляється у неможливості 

самореалізації героїні за природною схемою Великої Матері, поверненні 
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невротичного стану тривоги та розпачу: «Із часом хлопчик заспокоювався, 

непомітно засинав під беззвучні мамині схлипи, немов під колискову, – а жінка 

ще довго тамувала в собі гарячі сльози, але вже хіба що лише тихенько 

шморгала носом, щоб не розбудити дочасно сина» [12, с.13]. 

О. Забужко акцентує увагу на материнському небажані втрачати зв’язок з 

дочкою («…мати ж ростила не просто собі доцю, а – в другім коліні, наче скарб 

родинний…» [5, с.72]). 

Таким чином, у повісті Марії Матіос ми фіксуємо яскраво виражені для 

архетипу матері риси, реалізація яких спрямована на захист дитини 

(Христофора) від ворожого середовища. Алогічна природа передчуття у «Казці 

про калинову сопілку» О.Забужко апелює до невротичної жаги ідеалу, бажання 

реалізувати в дочці себе, розкриваючи негативний вектор материнської 

поведінки. Зовсім інший вияв «відокремлення» прослідковуємо у повісті 

Ю.Іздрика – автор акцентує увагу на стані розпачу героя, що не сприяє 

отриманню нового досвіду або утворенню компенсаторних рис.  

 

2.2. Архетип родини 

Архетип родини ще здавна сягає традиційних уявлень продовження роду 

та життєвої основи, а його новаторське осягнення у постмодерних повістях 

виокремлює особливості стилю М. Матіос, О. Забужко та Ю. Іздрика. 

На думку Е. Мелетинського, «Із міфів виводяться особливо сакральні 

моменти, посилюється увага до сімейних стосунків героїв, їхніх суперечок, 

бійок і т.п. Первісна сувора достовірність поступається місцем несуворій, що 

сприяє дедалі більш усвідомленому у вільному вимислі» [18, c.441]. 

«Колективне безсвідоме» [1, с.134], сягаючи першопочатку розвитку людських 

уявлень, зазнало процесу «…трансформації у художню структуру казок, міфів 

або ж у естетичні цінності індивідуальної творчості» [15, c.80], що стало 

утвердженням стійких форм народного духовного світу. 
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Авторська індивідуальна приналежність, одноваріантність із 

притаманною літературі поетикою й відображення вад соціуму та суспільних 

явищ за фольклорною та міфологічною моделлю фантастичного осмислення 

життя є невід’ємними рисами жанрової специфіки, які необхідно враховувати 

під час аналізу твору Оксани Забужко.  

Перехід від канонічного достовірного зображення дійсності до 

метафоричного осмислення її явищ є процесом архетипізації понять («Первісна 

сувора достовірність поступається місцем несуворій, що сприяє дедалі більш 

усвідомленому у вільному вимислі» [18, c.441]). 

Синтез символічної художньої деталі («Вона вродилася з місяцем на 

лобі»[5, с.71]) з образом-архетипом дівчини є відображенням давніх вірувань у 

взаємопроникнення космогонічного світу з людською душею від самого 

народження («Так їй потім розказувала мати, як запам'ятала собі з першої хвилі, 

з першого крику викинутої над собою аж під сволок чиїмись моцними руками 

дитини…» [5, с.71]), особливості якого становили основу містичних уявлень.  

Ірраціональність можливого передбачення письменниця О. Забужко 

зображає метафорично, використовуючи ряд епітетів для створення необхідної 

гіперболізації, як вияву невідворотності фатуму: «…твердла в ній повільна, 

необорна, уже мовби аж і власною силою наладована певність, наче обрано її 

дитину на приділ незвичайний, про який людським дітям і не мріяти» [5, с.72]. 

Антиномія «незвичайний» - «людські» прогнозує незвичайний розвиток подій, 

їх навмисну химерність. 

Спорідненість казкової оповіді з міфологічною основою («Жанр 

фольклорної казки генетично сходить до міфу» [3, c.283]) надає змогу 

здійснення детального аналізу успадкованої психічної структури в образній 

системі та наявних суб’єкт-суб’єктних відношеннях. Образи сестер у повісті 

О.Забужко відображають не лише відтворення соціальних ролей у 

традиційному родинному колі, а розкривають антиномію добра та зла, 

відповідно до фольклорної основи. 
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За допомогою засобу контрасту відмінні риси набувають майже 

гротескного зображення у портретній характеристиці молодшої доньки:  

«…друга, мізиночка Оленка, вже ніяким світилом небесним не одзначена, та й 

кволенька змалку, і плаксунка, відай, через те ж таки, – поганенька дитина»[5, 

c.75]. Авторське суб’єктивне сприйняття у цьому випадку реалізовано в 

творчому осмисленні психічного конструкту дівчат (типу темпераменту 

зокрема). Меланхолійність Олени стає приводом для постійного опору зі 

сторони холерика Ганни, загострення міжособистісних конфліктів. 

Під час зростання героїнь та набуття ознак зрілості, помітні зрушення 

наявні й в самооцінці («…більше ніж будь-коли Ганнуся почувала себе вартою 

пісні» [4, с.95], «…сама її врода вирізняла її з-поміж будь якого гурта» [5, 

с.98]). 

Надмірна візуальна привабливість («…ніжного, перлистого відсвіту 

широка чаша з пологими боками, вона справді була тут, при ній, у ній — була 

нею, куди ж од того дінешся» [5, c.94]) у поєднанні з гордим норовом нагадує 

архетипізоване втілення Ліліт [23, с.137], формування якого несвідомо закладає 

своєрідний відбиток на ще не зрілу свідомість. На думку С. Біркхойзер-Оері, 

поширене вираження негативного вектору в рисах матері у казкотворчості, на 

думку дослідниці, є наслідком ототожнення фемінної природи з силами зла [2, 

c.28] 

Символ «чаші» потребує наповнення, проте метафізичні вимоги у цьому 

випадку значно глибші, неможливі для втілення («…щось лихе вступало в неї, 

так нагло окрадену з своєі непереможної сили, щось таке канудне, як розлита 

по жилах невгамовна гаряча сверблячка» [5, с.109]).  

У процесі аналізу системи архетипів необхідно врахувати і «батьківський 

комплекс» [23, с.188], що часто набуває не прямого, а опосередкованого 

вираження у формі духа з маскулінними ознаками або реальної чоловічої 

постаті (юнака, батька, дідуся). Його позитивний вектор впливу окреслює 

духовне піднесення постаті, сім’ї та людства в цілому, часто свідчить про вірне 
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служіння законам (відповідно до патріархальних звичаїв): «У чоловіків 

позитивний батьківський комплекс часто призводить до наївності у ставленні 

до авторитетів та ясно вираженої готовності  схилятися перед різного роду 

духовними догмами та цінностями» [23, c.188]. 

У сновидіннях фігура батька надає необхідні поради та застереження 

дітям, що відіграють визначну роль: «Батько Марїїн помер невдовзі по тому, як 

вона вперше обродилася, але часами приходив до неї в снах – чомусь сердитий і 

червоний з лиця, як опир, і щоразу вона поривалася щось йому випімнути, щось 

таки довести, щоб знав, докінчити ту розмову…» [5, c.75]. 

Відповідно до думки К.-Г. Юнга, «Невидимість цього джерела часто 

підкреслюється тим, що набуває вираження в авторитетному голосі, що 

повідомляє остаточний вирок» [23, c.188], а наявний зв’язок мертвих і живих 

тим, що «…цю роль виконує «справжній» дух, а саме примара загиблого» [23, 

c.188].  

Перстень, як символ мовчання та гіркої правди, органічно поєднується за 

асоціацією з пророкуванням біди («…вона лишалася спати далі з відчуттям, 

ніби має в устах вкладений перстень і не може їх розтулити, боячись, що 

ковтнеться чи випаде» [5, c.75].  

У повісті «Острів КРК» Ю. Іздрика фіксуємо неможливість реалізації 

образу батька («Ти плачеш, бо в нас ніколи не буде дітей…бо скоро буде дощ, 

бо я молився за тебе, скиглячи від власного безсилля…» [7, c.30], що стає 

приводом для відчуття героєм внутрішньої спустошеності. Втім, він негативно 

ставиться не тільки до свого оточення, з яким поступово втрачає зв’язок, а і до 

самого себе.  

Фіксуємо градацію як вияв внутрішнього згасання і різкий контраст 

опозиційних структур: «Мені здавалось, що я вже зовсім не той, що я висох, 

зістарівся, здох, змуміфікувався, потім знову воскрес, виродився в якого-небудь 

зомбі, вампіра чи зварйованого самітника…здається, я навіть виникав з повітря 

і розчинявся в ньому…» [7, c.35].  
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У нього немає уявлення про зміну, яка з ним сталася, тому він поширює 

свою самокритику і на минуле, стверджуючи, що ніколи не був краще («…і 

розумієш, поступово я почав помічати, що я не просто псую людям настрій, а 

що через мене у них трапляються різні негаразди, дрібні, не дуже серйозні, але 

неприємні випадки, спочатку я відмахувався від цього, списуючи все на свої 

звичні манії…» [7, c.47]).  

Письменниця М. Матіос висвітлює втрату чоловіка в сім’ї Маріци як 

зникнення опори. Після смерті чоловіка героїня проектує свою потребу у 

захисті та затишку на малюка («У перші роки по Христофоровій смерті, як не 

дивно, його смерть відійшла на друге місце – Маріца вся залишалася в бідній 

своїй дитині» [12, с.27]) і несвідома активізація захисних ресурсів відбувається 

після відчуття можливої втрати сина знову («…вперше почула його присутність 

у собі, як над Христофором зависла небезпека інтернату» [12, с.26]).  

Незважаючи на твердження Ю. Іздрика про те, що у повісті «катарсису» 

не відбувається [7, c.50], страждання його героя внаслідок неможливої 

реалізації себе у родині відображені за допомогою засобів контекстуально-

синонімічного увиразнення мовлення.  

Автор використовує епітети («Витираючи руки в червоні завіси і 

залишаючи по собі криваво-винні сліди, я вибрався в коридор і побіг, ковзаючи 

мокрими підошвами на гладеньких плитах» [7, c.19], «…жахлива потвора хтиво 

виціловувала мені руки, злизуючи з них кров і вино, кров і вино» [7, c.20]); 

метонімії («…вся зала раптом вибухнула таким несамовитим, таким навіженим 

сміхом і вереском, що вже ніхто не міг почути ані мого крику, ані того, як за 

лаштунками…запрацювали невидимі двигуни, як весь театр завібрував, 

затрясся всіма своїми колонами…» [7, c.20]); метафори («…і як ця велетенська 

пастка почала помалу закриватися, змінюючи порядок дверей, плутаючи ґалереї 

і завішуючи сходи над прірвою» [7, c.20]); градацію («Зупинився, застиг 

посередині, просто під люстрою, потім дістав із шафи аптечку і проковтнув 
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якусь піґулку, розжувавши, натомість вкляк на коліна і, схопившись руками за 

бильце канапи та схиливши голову почав молитися» [7, c.30]). 

Таким чином, архетип родини є вираженим в образній системі 

аналізованих повістей, зокрема в репрезентації міжособистісних стосунків між 

дітьми та батьками, сестрами, закоханими. М. Матіос зображає взаємозв’язок 

матері з сином, у якому відбувається помітна рольова інверсія внаслідок 

гіперболізованої сили дитини. О. Забужко розкриває особливості атмосфери 

традиційної української родини крізь призму символізму казкотворчості та 

фольклору. У повісті Ю. Іздрика «Острів КРК» фіксуємо наслідки 

нереалізованої моделі батька, що призводить до погіршення психічного стану 

головного героя.  

 

2.3. Теріоморфічні архетипи 

Архетипізована система передбачає відображення не лише духовної 

сфери з апелюванням до логосу – помилково вважати, що інстинктивна основа 

людської сутності залишається ще не з’ясованим компонентом психіки. 

Тваринна форма сягає теріоморфізму демонологічних істот та богів і має схожу 

психологічну основу для інтерпретації.  

Як вказує психолог К.-Г. Юнг, «…вона свідчить, що зміст, який нас 

цікавить, перебуває у позалюдській сфері, тобто по той бік людської свідомості, 

і відповідно поділяється на демонічне, надлюдське, з одного боку, і грубе, 

нелюдське – з іншого» [23, c.198]. Цей поділ перебуває на умовній межі й може 

бути наявним лише там, де цього потребують контекст.  

Художній антропоморфізм, «…витоки якого – в анімістичних віруваннях 

древніх предків» [15, c.59] розширює межі архетипної системи до залучення 

нових, суттєво відмінних понять із тваринного (інстинктивного) оточення, 

природних стихій та неживих предметів.  

У «Казці про калинову сопілку» О. Забужко виокремлює специфічні 

поведінкові риси за анімалістичною схожістю: «Оленка ходила по селу, 
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скликаючи дружечок, – не ходила, а пливла павою, очі сором'язливо спущені 

долу…» [5, c.117]; У суб’єктивному сприйнятті Ганни внаслідок образи сестра 

постає схожою на змію: «Оленка, зміючка, сестричка ріднесенька, гадина з лісу, 

змовлялася з Дмитром проти неї за спиною, ніби землю готувалася їй із-під ніг 

вибити, – і вибила, і зяяло звідти зимною пусткою…» [5, c.106]. 

Демонічний образ у повісті синтезує чоловіче начало з ознаками 

тваринного символічного зображення: «…у дворі грав проти місяця, зміями 

вигинаючи шиї, четверик вороних, як глупа ніч, коней, і на їхньому тлі 

одрізнилась…так само чорна чоловіча постать, дихнуло вогнем уже зовсім 

близесенько…» [5, c.112].  

На противагу фольклорній символічній заглибленості та відповідно до 

особливостей потоку свідомості, Ю. Іздрик не деталізує сакральні образи, не 

утверджує усталену значущість, вдається до їх опису фрагментарно. Його 

зображення демонічних рис є реалізацією поглядів на сучасність: «…був навіть 

Прокуратор з бляшанкою віденського пива і смутний юний демон, майже 

воланд, у котрого, як і годиться, одне око зелене і божевільне, а інше – порожнє 

і зовсім мертве» [7, c.25]. Нейтральне, майже байдуже сприймання дійсності 

тяжіє до загальних канонів постмодернізму, що призводить до своєрідної 

«ануляції» закладених архетипних основ. 

Письменниця О. Забужко, навпаки, гіперболізує значення демонологічної 

істоти для фатуму героїнь. Прийом колористики увиразнює темну сутність 

нестримної сили, зокрема  чорний колір – субстанція, що поглинає, червоний – 

кров та містична жага («Трохи опритомнювали її хіба запахи – головно ті, густі 

й червоні, од яких рот сповнювавсь солонкавою, із залізним посмаком слиною» 

[5, c.114]). Архетип Ліліт [23, с.137], наближений до демонологічної сторони 

внутрішньої суті жінки (опозиція Матері): «…пояс одчувавсь як живий – 

прохолодний, але водночас мовби розпашілий ізсередини, як її власна шкіра 

після купелі» [5, с.111]; «промчавши, мов на мітлі, палаючою думкою, 

вдарилася з розгону об нову стіну…» [5, с.106]. 
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Таким чином, структура порівнянь є найбільш адаптованою формою для 

реалізації понять на основі багатовікових спостережень й зосереджує в своїй 

основі типологічну характеристику означених явищ.  

Символіка хреста в «Острові КРК» Ю. Іздрика, архетип Духу в образах 

Бога та демона («Тебе налякала моя віра в диявола» [7, c.29]), більш притаманні 

поетиці фольклорних та агіографічних творів, своєю теріоморфічною природою 

підкреслюють стан душевної пустки, необхідність її наповнення. Втрата хреста, 

як позбавлення останньої асоціації зі спокоєм увиразнює силу душевного 

розладу героя: «Аж коли я згадав про хрестик, саме тоді, коли я згадав про 

хрестик, хоч ніякого хрестика, мабуть, не було вже, – я загубив його, випустив 

зо страху чи відрази» [7, c.19]; «Я нагадав собі, як одного разу у Львові я ледь 

не стратив розум, бо мені здалося, ніби зникли всі хрести» [7, c.47].  

Анімістичні порівняння, більш близькі до теоретичних положень 

інстинктивної природи психіки, з одного боку, апелюють до несвідомої сфери, з 

іншого – позбавлені виразної предковічної основи.  

Риси тварини необхідні для образного відтворення процесу дії чи стану, 

лише з частковим проникненням у психічну сферу: «Ти трактувала мене як 

щура, бо я таки натикався час від часу на тарелі з засушеними фруктами, чи 

шкоринками хліба, і те й інше вже було поїджене справжніми щурами і 

мишами, та я, зголоднілий, не перебирав їжею і накидався на те, ковтаючи 

майже незжованим» [7, c.33]. Фіксуємо, що персонаж вдається до порівнянь, як 

до самоідентифікації себе з твариною: «Я був мокрий, як щур» [7, c.48].  

Символічний антропоморфізм є визначальним для предковічного 

осягнення світу, акумульовано в інтуїтивному зверненні до природи та стихії. 

Помічаємо характерні риторичні звертання з конотативними суфіксами 

пестливості у «Казці про калинову сопілку»: «Вербо яра, відчинися, Ганна-

панна йде, – шепотіла, заходячи в берег і розпускаючи пояса до купелі, а в 

думці маючи – відчинися, крутий бережечку, розкрийся, жовтий пісочку, 

розступися, глибока річко» [5, c.95].  
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Звернення до архетипізованих природних понять (притаманне українській 

народній творчості та авторській ментальності) сприяє активізації набутої 

предковічної пам’яті й закладених духовних ресурсів, так як «Той, хто говорить 

архетипами, глаголить наче тисячами голосів, він захоплює і принаджує; при 

цьому він піднімає зображуване ним зі світу єдино кратного і перехідного в 

сферу вічносущого» [1, с.151].  

Антропоморфічна символіка акцентує увагу читачів на морально-етичних 

якостях та емоційному стані героїнь повісті О. Забужко: «…прозоріша, ясніша 

б то, чи що: чи без потайної думки, чи просто без гризоти, – як чисте плесо без 

латаття, на якім око немовби надовго й не спочине…» [5, с.105]. Зокрема на 

їх зовнішньому вираженні («…стиха шелеснула Ганнуся порепаними, мов кора, 

губами» [5, с.112]), за аналогією до тваринного відповідника («…скрикнула 

низьким, захриплим голосом, наче ворон влетів у хату» [5, с.112]). 

У повісті Ю. Іздрика символічне значення уявлень також виражає 

внутрішній стан героя («Спокій уявляється великою шапкою піни, під котрою 

лиш на денці брудна вода» [7, c.27]; «Брудна вода. Вона почала підніматися зі 

стоку в ванні» [7, c.47]) і підтверджує думку Н. Фрая про те, що вода 

«…належить до світу існування, який стоїть нижче від людського життя, тобто 

стану хаосу або розчинення…» [19, c.155]. 

 Повторення епітету «брудна» зосереджує увагу читача на негативній 

тональності настрою, що гіперболізовано матеріалізується до відчуття бруду. 

Як виняток – острів, дещо ідеалізований синонім душевного спокою та захисту 

(«То був такий невеликий острівець посеред ріки….Давно минули сонячні дні, і 

я, здається, переніс її через воду на плечах» [7, c.50]). 

Отже, порівняння за аналогією, гіперболізація фізичних властивостей є 

ознаками анімалізму та теріоморфізму, що сягають найменш досліджених на 

сучасному етапі глибин психіки є яскраво вираженою специфікою повістей. 

Вищезазначені особливості також характерні і для повістей М.Матіос, 

О.Забужко та Ю. Іздрика.  
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 Висновки 

У результаті дослідження архетипічної моделі повістей М.Матіос «Мама 

Маріца – дружина Христофора Колумба», О. Забужко «Казка про калинову 

сопілку», Ю. Іздрика «Острів КРК» ми дійшли таких висновків. 

Ідейний компонент архетипної структури становить своєрідне змістове 

ядро, що зберігає загальнонародні та загальнолюдські культурні надбання 

впродовж багатовікової історії. Усталена форма архетипу є обов’язковою 

умовою, необхідною для формування асоціативних зв’язків з іншими формами, 

виокремлення суттєвих рис. Наявність позитивного та негативного векторів 

втілення духовної енергії детермінує подальший розподіл форм на антиномії та 

опозиційні структури.  

Сучасні українські письменники по-новаторськи втілили архетипічні 

моделі завдяки поглибленому осягненню внутрішнього світу персонажів, 

наданню індивідуальних рис. Зокрема архетип матері у повістях апелює до 

психологічного стану жінки з моменту усвідомлення нею своєї нової соціальної 

ролі, а вплив зовнішніх факторів та культурно-історичного процесу накладають 

відбиток на її поведінку та тип мислення. Анімалістичні та теріоморфічні 

образи, що метафорично відображені у повістях М. Матіос та Ю. Іздрика, 

акцентують увагу на проблемах сучасної доби. 

Найбільш поширеною сферою вживання архетипів є міфічна та 

фольклорна основа внаслідок специфіки психічного розвитку людської 

свідомості на момент функціонування анімалістичного та теріоморфічного 

типів світогляду. Звернення сучасних українських авторів (О.Забужко) до 

фольклорно-міфологічної основи є прагненням пізнання ментальності та 

самобутніх рис символічних елементів.  

У архетипах знаходить свій вияв культурна пам’ять, тому значною мірою 

художня цінність літературних творів залежить від доречного та вдалого 

ідейного спрямування кожного окремого образу. В усіх зазначених творах є 

архетип Матері, проте у кожній повісті він реалізований по-різному. У «Казці 
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про калинову сопілку» О. Забужко архетип, з одного боку, репрезентує 

традиційне уявлення про матір, як берегиню сім’ї, а з іншого – демонологічне 

втілення фемінних рис. М. Матіос зосереджує увагу на страдницькій долі 

вольової Маріци, як алюзії до біблійного сакрального образу. Не менш 

сакральним є уявлення про суто материнські риси у повісті Ю. Іздрика «Острів 

КРК», якими автор наділяє кохану головного героя. Важливою спільною рисою 

є те, що, з огляду на теоретичні положення К.-Г. Юнга, героїні в усіх творах 

мають ознаки позитивного аспекту першого типу комплексу матері, що 

виявляються у прояві турботи та прагненні до захисту.  

Специфікою архетипу дитини у повістях є нерозривність зв’язку з 

матір’ю внаслідок відсутньої опозиції свідомого з несвідомим, що призводить 

до зміни рольової моделі – матір опиняється у стані небезпеки й інтуїтивно 

прагне захистити себе та власне творіння від суцільної деструкції. Зокрема 

М.Матіос та О. Забужко зображають образи конкретних дітей (Христофор, 

Ганнуся та Олена), Ю. Іздрик втілює стан беззахисності героя перед ворожим 

світом за допомогою проекції. Архетип Матері у повісті «Острів КРК» 

відображено опосередковано, як недосяжний естетичний ідеал. Анімалістичні 

та теоріоморфічні образи також виявляють специфіку суто авторського 

сприйняття внутрішнього конфлікту.  

Особливістю архетипу сім’ї у повістях є репрезентація традиційного 

сімейного ладу («Казка про калинову сопілку») не лише крізь призму 

загальнонародного світосприйняття, а й у сучасному її вияві («Мама Маріца – 

дружина Христофора Колумба», «Острів КРК») з притаманними морально-

етичними проблемами.  

Розмаїття архетипічних моделей у повістях (Велика Матір, Дитина, Ліліт, 

Батько, Дух, Тварина) є наслідком формалізації безсвідомого за асоціативною 

спорідненістю або контрастом. Основоположне поняття духовної сутності за 

наявності або відсутності тривоги та страху (виражених також безсвідомо) 
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суб’єкта у процесі аперцепції надає нам можливість створення типологічного 

розподілу на основі позитивного та негативного сприйняття об’єктів: 

1) образна тріада за родовою спорідненістю, що активізує процеси 

атавістичної пам’яті: Матір, Батько, Дитина. Особливість тріади - формування 

захисних психічних бар’єрів; 

2) Ліліт та демонологічні втілення негативного вектору потенційних 

можливостей суб’єктів. Тварина, як форма інстинктивної взаємодії зі світом або 

символ вищої мудрості, непідвладної людській істоті. 

У подальших дослідженнях інтерпретації архетипів та символів  у 

постмодерній прозі необхідно акцентувати увагу на функціонуванні 

нестандартного вираження авторського концепту потоку свідомості та 

розбіжності в індивідуальному й колективному осягненні дійсності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

Список використаних джерел 

1. Аверинцев С.С. «Аналитическая психология» К.Г. Юнга и 

закономерности творческой фантазии / С. Аверинцев // О современной 

буржуазной эстетике: Сб. статей. – М., 1972. – Вып. 3. – С.110-155.  

2. Биркхойзен-Оэри С. Мать: Архетипический образ в волшебной сказке / 

С. Бирхойзен-Оэри. – М.: Когито-Центр, 2006. –  256 с. 

3. Галич О., Назарець В., Васильєв Є. Теорія літератури: підручник / За 

наук. ред. Олександра Галича. – К.: Либідь, 2001. –  488 с.  

4. Гербарт Й.Ф. Психология по-новому, основанная на метафизике, опыте 

и математике / Й.Ф. Гербарт. [Электронный ресурс] – Режим доступу: 

http://www.psychology.ru/whoswho/Johann_Herbart.stm 

5. Забужко О. Сестро, сестро: повісті та оповідання / О. Забужко. – К.: 

Факт, 2004. – 240 с.  

6. Зборовська Н.В. Психоналіз та літературознавство / Н.В. Зборовська. – 

К.: Академвидав, 2003. – 392 с. 

7. Іздрик Ю. Острів КРК та інші історії: повість, новели, автокоментар / 

Ю.Іздрик. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 1998. – 120 с. 

8. Кондрашев Н.А. История лингвистических учений / Н.А. Кондрашев. –  

М.: Просвещение, 1979. –  224 с. 

9. Лановик М.Б. Ірраціональна інтерпретація художніх текстів: intuitio 

versus ratio / М.Б. Лановик // Література, фольклор, проблеми поетики: збірник 

наукових праць. – К.: Твім-інтер, 2008. – Вип. 31. – Ч.2. – С. 78-88. 

10. Літературознавча енциклопедія: у 2 т. / авт.-уклад. Ю.І. Ковалів. – К.: 

ВЦ «Академія», 2007. – Т.1. – 608 с.  

11. Марко В.П. Аналіз художнього твору: навч. посіб. / В.П. Марко. – К.: 

Академвидав, 2013. –280 с. 



28 
 

12. Матіос М. Москалиця; Мама Маріца – дружина Христофора Колумба 

/ М. Матіос. – Львів: ЛА «Піраміда», 2008. – 112 с. 

 13. Мелетинский Е.М. О литературных архетипах / Е.М. Мелетинский– 

М.: РГГУ, 1994. – 136 с. 

14. Немов Р.С. Психологический словарь / Р.С. Немов. – М.: ВЛАДОС, 

2007. – 560 с. 

15. Піхманець Р.В. Психологія художньої творчості / Р.В. Піхманець. – 

К.: Наук. думка, 1991. – 164 с. 

16. Потебня А.А. Эстетика и поэтика / А.А. Потебня. –  М.: Искусство, 

1976. — 612 с. 

17. Смулевич А.Б. Депрессии в общемедицинской практике / А.Б. 

Смулевич. – М.: Изд-во Берег, 2000. – 160 с. 

18. Токарев С.А. Мифы народов мира. Энциклопедия / С.А. Токарев. – 

М.: Просвещение, 1991. – 721 с.  

19. Фрай Н. Архетипний аналіз. Теорія мітів / Н. Фрай // Слово. Знак. 

Дискурс: Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / За ред. М. 

Зубрицької. – Львів: Літопис, 1996. – С. 140-169. 

20. Франко І. Зібрання творів: у 50 т. /  І. Франко – К.: Наук. думка, 1981. 

– Т. 31. – 596 с. 

21. Фрейд З. Положение о двух принципах психической деятельности / З. 

Фрейд // Психологическая хрестоматия. – М.: Просвещение, 1927. – С.115-119. 

22. Штейнберг У. Круг внимания / Уоррен Штейнберг [пер. с англ.] – М.: 

Изд-во Институт общегуманитарных исследований, 1998 . – 221 с.  

23. Юнг К. Душа и миф: шесть архетипов / К. Юнг– К.: Государственная 

библиотека Украины для юношества, 1996. – 384 с. 

24. Юнг К. Аналитическая психология и психотерапия: хрестоматия / 

Сост. В.М. Лейбин. – СПб: Питер, 2001. – 512 с. 



29 
 

25. Юнг К. Архетип и символ / Пер. В. В. Зеленский. – 

М.: Ренессанс, 1991. – 304 с.  

 

 


