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Ілюстрація до міфу «Аргонавти». 
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Ілюстрація до поеми Гомера «Одіссея» 

 Джерело: https://cutt.ly/bGknIOL 

дати дефініцію понять «міфологізм у літературі», 
«міфологема»;
встановити домінанти творчої спадщини Йоргоса 
Сефериса; 
дослідити міфологічні мотиви в поезії Йоргоса
Сефериса;
простежити роль та функції міфологем у художньому 
світі поетичного циклу «Міф-історія»;
проаналізувати риси індивідуального стилю грецького
поета; 
виявити та інтерпретувати основні античні коди 
художнього світу поетичного циклу «Міф-історія».

Задля досягнення цієї мети передбачається вирішення
таких завдань: 

• Міфологізм – складне явище, яке пронизує усю духовну
історію людства. У наш час ми можемо спостерігати
інтерес до міфології, як до духовної культури минулих
епох. На нашу думку, це пояснюється прагненням
людей виявити та осмислити витоки традицій,
відтворити картину світосприйняття та
світогляду, яка є стрижнем людської цивілізації.

• На наш погляд, «Міф-історія» Й.Сефериса –
філософське осмислення духовного шляху людства
крізь призму міфологем та античного коду.

• Міфологічні мотиви створюють складне художнє
полотно, багаторівневий інтертекст, в якому
приховані цитати, насиченість міфологемами
розкривають перед читачем вічне блукання
людства в темряві у пошуках світла; піднімають
вічні питання, що завжди штовхали людину на
важкий шлях неосяжним морем духовних пошуків;

• давньогрецькі міфи постають у тексті як духовний
орієнтир, що пов’язують грецький народ з його
минулим, ідентифікують націю. Водночас, автор
розширює межі національної літератури,
розгортаючи перед читачем духовну історію
людства.

Цикл поезії «Міф-історія» вважається одним із значущих творів
творчого доробку поета. За визначенням самого митця, він
намагався створити «Одіссею навпаки». Цикл насичений
літературними алюзіями на поему Гомера, античні міфи,
філософські праці Платона, трагедії Есхіла, поезію А. Рембо,
Ш.Бодлера, культурними паралелями з творчістю французького
композитора-імпресіоніста М. Равеля. Міфологічні образи
трансформувались у поетичній свідомості, набули нових
смислів та значень.

Мета нашого проєкту – здійснити глибокий та 
цілісний аналіз окремих уривків поетичного циклу 
Йоргоса Сефериса «Міф-історія», виявити глибинні

зв’язки з античними міфологією та літературою, 
розкрити естетичну концепцію митця.

Об’єкт – текст поетичних 
уривків І-ІХ циклу Йоргоса 
Сефериса «Міф-історія». 

Предмет – міфологічні 
образи та мотиви, 

міфологеми художнього 
світу поетичного циклу 

Й. Сефериса.
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У дослідженні конкретизовано поняття "міфологема" та 
"міфологізм" на матеріалі поезії Й.Сефериса. Зокрема, розкрито
амбівалентність міфологеми моря, бінарні опозиції міфообразів

Нот-Еос, асфодель-Адоніс тощо.

Визначені особливості авторського античного коду (трагедії Есхіла, 
Платонівська печера, античні статуї, образ Александра 

Македонського тощо) та домінанти поезії Й.Сеферіса (духовні пошуки
людства, мотиви подорожі, блукання, надії тощо).

Проаналізовано риси індивідуального стилю поета: трансформація
античних міфів, трагічне сприйняття дійсності, культурний

паралелізм поетичного циклу "Міф-історія".


