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ВИЯВИ АРХАЇЧНОГО МИСЛЕННЯ  

В ГЛИБИННОМУ ПІЗНАННІ ПСИХІКИ 

У статті Т. С. Яценко «Вияви архаїчного мислення в глибинному пізнанні 

психіки» представлено теоретико-методологічні узагальнення практики 

глибинного пізнання психіки. 

Розробка методу активного соціально-психологічного пізнання (далі АСПП) 

заснована у вісімдесятих роках ХХ ст. і триває до сьогодні. В основу покла-

дено апробовані результати глибинно-корекційної практики, що реалізуєть-

ся в групах АСПП. Метод розвивається у двох напрямах: як глибинно-

корекційна практика, так і основа для наукових узагальнень пізнання пси-

хіки на засадах аналізу стенограм. Останнє дало нам змогу визначити про-

відні закони, що стосуються функціональних характеристик психічного в 

його цілісності (свідоме / несвідоме), що підкорено закону «позитивної дез-

інтеграції психіки учасників АСПП і вторинної її інтеграції на більш висо-

кому рівні психічного розвитку суб‘єкта». Зміст статті подає: відомості про 

«психологічні захисти» в організації функціональних характеристик психі-

ки; два різновиди захистів – базові та ситуативні; науково обґрунтовано і ві-

дображено в «Моделі внутрішньої динаміки психіки», яка доповнена підст-

руктурою – «імпліцитний порядок», що об‘єднує інтереси як свідомої, так і 

несвідомої сфер психіки (символізує Інь-Ян). В останні два роки ми увели 

категорію «архаїчний спадок психіки» та розкрили його мотиваційно-

енергетичний потенціал. Наукове дослідження архаїчних передумов спон-

танної активності суб‘єкта відкриває нові перспективи глибинного пізнання 

психіки людини. 
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Кожна окрема людина – цілий світ, 
який народжується і помирає разом із нею, 

під кожним надгробним каменем –  
історія цілого світу 

Генріх Гейне 

Вступ. Глибинному пізнанню психіки присвячено ряд робіт ана-
літичного напряму, які орієнтовані на особистісне зростання людини 
як передумови її професійного становлення [4; 5; 6; 12; 18]. Науково-
практичний базис глибинного пізнання зберігає близькість до орто-
доксального психоаналізу, хоч є відмінність у контингенті (професійно 
зорієнтовані люди – майбутні психологи), як і в засобах 
об‘єктивування в площину дослідження латентних аспектів психіки: 
ортодоксальний аналіз переважно спирався на вільно вербалізовані 
асоціації, а АСПП – на невербальні самопрезентанти з наступним діа-
логічним їхнім аналізом. Близькість до психоаналізу є природньою, 
бо, як стверджував З. Фрейд, «у невротика я не знайшов нічого такого, 
чого не було б у психічно здорової людини». 

Вихідні передумови. Стаття подає новий погляд на базово-
архаїчний мотиваційний потенціал психіки, що здатний до перекоду-
вання та презентацію у невербальних (опредметнених) формах. Про-
блема значущості психічної відкорегованості людини була чітко пос-
тавлена в гуманістичному напрямі, який зробив акцент на актуалізації 
особистісного потенціалу людини, що визначає перспективи її соціа-
льної самореалізації [9; 13].  

Групова практика активного соціально-психологічного пізнання 
(АСПП) спочатку була зосереджена на проблемі оптимізації спілку-
вання вчителя з учнями [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 
Метод вдосконалювався багаторівнево, відповідно до формування 
психодинамічної теорії та відповідної методології, що ґрунтувались на 
узагальненнях емпіричних результатів. Так, уточнено універсально-
динамічні тенденції психіки індивіда і розширено інструментально-
методичний потенціал практики глибинного пізнання [19 – 30].  

Вихідними є такі позиції: деструкції психіки суб‘єкта створюють 
бар‘єри на шляху самореалізації в будь-якій професії, але особливо це 
відчутно в тих галузях, успіх яких побудовано на взаємній перцепції в 
системі: «людина ↔ людина». Особистісна психокорекція особливо 
необхідна психологу, який практикує, оскільки його професійна реалі-
зація передбачає безпосередній контакт із іншою людиною. 

Оригінальність науково-практичних пошуків психодинамічного 
спрямування полягає в тому, що ми (впродовж сорока років) не лише 
ведемо практику групової психокорекції, а й невпинно уточнюємо її 
науково-методологічний базис, що сприяє оптимізації та розширенню 
можливостей індивідуалізації інструментарію діагностико-
корекційного процесу. Водночас вирішується подвійне завдання: (а) 
практична доцільність (результативність) методу глибинного пізнан-
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ня; (б) розширення перспектив забезпечення релевантності наукових 
досліджень психіки в її цілісності. Певною мірою це підтверджується і 
формальними показниками: результати АСПП узагальнено у 42 кан-
дидатських і 3 докторських дисертаціях, виконаних у руслі психоди-
намічної парадигми (див. [11]). Використання аудіо- та відеозаписів 
сприяє накопиченню банку емпіричних даних, що зумовило науково-
практичний поступ у методологічному та практичному планах. Метод 
АСПП санкціонований Мін‘юстом для впровадження в процес підго-
товки психологів, введенням АСПН1 у «Галузевий стандарт вищої 
освіти...» [2].  

Формулювання цілі. Стаття ґрунтується на узагальненні ре-
зультатів діагностико-корекційного процесу АСПП (на аналізі стено-
графічного матеріалу) з метою виявлення впливу пралогічного (архаї-
чного) мислення на процес формування (як і шляхів об‘єктивування) 
особистісних проблем суб‘єкта. З огляду на те, що особистісна пробле-
ма полягає в стабілізації внутрішньої суперечності психіки, скритої від 
свідомості, пізнання пралогічного мислення (яке за своєю природою 
нейтральне до суперечностей) відкриває нові перспективи методоло-
гічного розуміння сутності особистісної проблеми особи, що сприяє 
вдосконаленню шляхів (та інструментарію) її пізнання, з метою на-
дання людині психокорекційної допомоги. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Передісторія 
АСПП пов‘язана з проходженням автором статті (у вісімдесятих роках) 
стажувань: тренінг інтерперсональний (Варшава); групова психотера-
пія (Гданськ, Ленінград); соціотренінг (Москва); авторитарна психоте-
рапія (Вільнюс) тощо. Щоразу помітною була відсутність належної ві-
дповідальності «ведучих групи» за діагностико-корекційну доціль-
ність власних дій (висловлювань), як і чинників впливу на людину. 
Загальне тло у спостережуваних тренінгів відзначалося орієнтованіс-
тю на «техніки» роботи, що превалювало над зацікавленістю феноме-
ном психіки кожної особи в індивідуалізованій її неповторності. Це 
стимулювало наш дослідницький інтерес до вивчення законів психіки 
людини в її цілісності (свідоме / несвідоме), за якими повинні б сліду-
вати «техніки роботи», з можливою індивідуалізованістю.  

У професійному становленні методу АСПП допомогли прогумані-
стичні принципи групової взаємодії, що ослаблюють у поведінці учас-
ника глибинного пізнання канони, зіткані з павутини численних соці-
альних обмежень. Спробуємо уточнити: у групах АСПП відсутні кате-
горії «добре – погано», «правильно – неправильно», «чорне – біле», 
як і оцінність поведінки тощо. Долається соціально постульована аксі-
оматичність подібних циркулярів, як регуляторів поведінки, відповід-
но вимогам логічного мислення.  

АСПП базується на специфічних прогуманістичних принципах 
групової взаємодії. Принципи організації глибинного пізнання 
                                                 
1
 Раніше метод мав назву: «Активне соціально-психологічне навчання» (АСПН). 
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знімають звичний для соціального побуту формат стандар-
тизованості форм поведінки. Останнє відкриває перспективи вну-
трішньої свободи на спонтанність і мимовільність (самоплинність) по-
ведінки учасників групового процесу, націленого на пізнання соціаль-
но-перцептивних аспектів психіки.  

Прогуманістичність принципів організації АСПП сприяє актуалі-
зації пралогічних (архаїчних) форм мислення у зв‘язку із їхньою бай-
дужістю (нівелюванням) суперечливості передумов функціонування 
АСПП, порівняно із звичним просоціальним побутом. Лейтмотивною 
у вказаному є прийнятність спонтанності поведінки учасників АСПП. 
Глибинне пізнання не передбачає цензорську оцінку поведінки за 
критеріями її нормативності. В АСПП знімаються дисциплінарні 
обмеження, що регулюються логічним мисленням. Висновок: самі 
собою принципи організації глибинного пізнання відкривають перс-
пективи виявлення пралогічного (архаїчного) мислення. 

«Прийняття людини такою, якою вона є» потребує етапу станов-
лення довіри до можливостей в групі АСПП людині бути самою со-
бою, на кшталт «ми обоє пливемо в одному човні», «очі в очі» і може-
мо допомогти у взаємопізнанні лише щирістю двосторонніх емотив-
них реакцій. Звичайно, має минути певний час, коли учасники поч-
нуть вірити у справжність таких групових цінностей, як і в те, що пі-
знання починається з емоції – первинної цінності віконця у розуміння 
ситуації «тут і зараз», що відтискає на периферію судження.  

Емоція сприяє розвитку соціально-перцептивного (рефлексивно-
го) інтелекту, що має дотичність до пралогічного мислення. Цей шлях 
пізнання є іншим, не заданим усередненими академічними канонами. 
Залишається простір для індивідуалізації пізнання (у кожного свій 
життєвий шлях), семантична канва якого – індивідуалізована; а інте-
рпретаційні висновки базуються не на формалізованих, догматичних 
постулатах, а на смислах, які передбачають спонтанність поведінки. 
Робота практичного психолога ґрунтується на прочитуванні смислів, 
спираючись на які він спроможний задавати динаміку глибинного пі-
знання. Точність запитань у взаємодії «психолог ↔ респондент» (далі 
«П ↔ Р») є передумовою управління процесом глибинного пізнання. 
Важливими є інтерпретаційні висновки, що ґрунтуються на умінні 
психолога співвідносити увесь поведінковий матеріал респондента з 
тим, що відбувається «тут і зараз».  

Найвищою цінністю в групі АСПП є людина у власній неповтор-
ності та здатності до взаємодії на безоцінних засадах, які каталізують-
ся внутрішнім побудженням до активності. Такого типу організаційні 
умови функціонування групи АСПП сприяють виявленню підпоряд-
кованості психіки певній внутрішній невідворотності латентної детер-
мінації спонтанної активності. Сказане побуджує перефразувати пи-
тання, яке ставив І. Кант: «Чи можливе пізнання?» на: «Як забезпечи-
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ти адекватне пізнання психіки в її цілісності («свідо-
ме / несвідоме»)?». Ось у цьому і вбачаємо проблему! 

Узагальнення емпіричного фактажу надало впевненості у забез-
печенні спіралеподібності динаміки теоретичних узагальнень, із на-
лежними практичними нововведеннями: «від практики ↔ до теорії» 
(і навпаки).  

Пропонована науковій спільноті стаття репрезентує результати 
авторської психодинамічної позиції у сфері глибинного пізнання пси-
хіки [11; 21]. Виявам пралогічного мислення, як ми уже вказали, спри-
яє специфічність взаємодії учасників глибинного пізнання, на засадах 
нівелювання суперечливості оцінних суджень. Зупинимось на основ-
них положеннях глибинного пізнання, що дає змогу пережити безпо-
середню дотичність до архаїчних аспектів психіки.  

Із перших днів роботи групи АСПП – учасники учаться самоп-
рийняттю й прийняттю іншої людини такою, якою вона є, на тлі само-
рефлексії емоційних станів (курс АСПП передбачає повних 7 днів ро-
боти). Це зумовлює пошуково-дослідницьку ініціативу та увагу (пере-
важно майбутніх психологів) до власних емоційних реакцій на поведі-
нку інших людей. Процес АСПП актуалізує глибинно-рефлексивні ре-
зерви мотивації самопізнання, пов‘язані із впливом пралогічного ми-
слення, семантика якого стимулюється архаїзмами (комплекс Едіпа, 
вина, жертовність, мазохізм тощо). Прогуманістичні принципи функ-
ціонування АСПП створюють позитивну для саморозкриття атмосфе-
ру взаємин один із одним, як і для уточнення самосприйняття через 
саморефлексію душі, що послаблює периферійні захисти, формування 
яких стимулювалось соціальними вимогами досягнення високості іде-
алізованого Я. Отже, введення принципів, що санкціонують свободу й 
безоцінну спонтанність поведінки учасників АСПП – є першим необ-
хідним кроком до оптимізації умов вияву у них пралогічного мислен-
ня у процесі самопрезентації з використанням візуалізованих засо-
бів. 

Управління АСПП, у формалізовано-академічному його розумін-
ні, – відсутнє, і якраз це сприяє самоплинному вияву архаїчної моти-
вованості активності учасників діагностико-корекційного процесу. Ві-
домо, що вся система АСПП підкорюється закону «позитивної дез-
інтеграції психіки і вторинної інтеграції на більш високому 
рівні психічного розвитку суб’єкта». Діагностико-корекційні 
процеси в АСПП невіддільні один від одного й здійснюються багаторі-
внево й порційно, що робить їх непомітними для учасників групової 
взаємодії. Водночас глибинне пізнання є чітким, як із погляду науко-
во-методологічної обґрунтованості, так і практичної доцільності (ре-
зультативності). Управління АСПП передбачає професіоналізм психо-
лога в умінні прочитувати смисли того, що відбувається у кожний мо-
мент групової взаємодії. Останньому сприяє діалог, як і уміння психо-
лога співвідносити весь отриманий поведінковий матеріал на мо-
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мент наступної постановки запитання респонденту. Все це передбачає 
особистісну відкорегованість ведучого групу АСПП, його професійно-
методологічну грамотність вміння інтегрувати в узагальненнях смис-
лові параметри поведінки респондента, незалежно від її форм (верба-
льна / невербальна). Індикатором професіоналізму психолога є також 
індивідуалізованість ведення діалогу неповторного з кожною 
особою (на тлі групи), з наступним груповим аналізом.  

Психологу важливо враховувати структурно-динамічні аспекти 
психіки, які представлені нами в «Моделі внутрішньої динаміки пси-
хіки» (далі «Модель») (рис. 1). «Модель» розкриває вектори енергети-
чних спрямувань, заданих внутрішньою детермінованістю активності 
психіки (на що вказують стрілки).  

 
Рис. 1. Модель внутрішньої динаміки психіки 

Науково-дослідна і практична результативність ведення професі-
оналом процесу глибинного пізнання залежить від розуміння функці-
ональних підсистем психіки не лише в їхній енергетичній різноспря-
мованості, але й у дотичності та невід‘ємності [1; 25]. Психологічні за-
хисти на «Моделі» представлені еліпсом, що охоплює як свідому, так і 
несвідому сфери, і є центральною підструктурою психіки в розумінні її 
цілісності («Модель», див. еліпс). Важливо розрізняти дві форми за-
хисту: базальні (горизонталь) і ситуативні (вертикаль). 

Акт спонтанної активності психіки суб‘єкта знаходиться на пере-
тині «вертикалі» і «горизонталі». Саме в цій «точці перетину» відбу-
вається взаємовплив сфер «свідомого ↔ несвідомого»: базальний за-
хист асимілює архаїчний потенціал енергії, а периферійний – форми 
актуалізації проблеми, адаптивні до можливостей психіки суб‘єкта 
«тут і зараз».  

Багаторічний досвід глибинного пізнання дає змогу наблизитися 
до адекватного розуміння тих базальних форм психологічного захи-
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сту, які задані архаїчно (позадосвідно) та мають мотиваційний 
вплив на пралогічне мислення.  

З огляду на сказане, психолог повинен враховувати наступне: 
а) особливості функціонального співіснування двох різновидів 

психологічних захистів – «периферійні / базальні»; 
б) домінантність тенденції «до сили» в обох формах захисту, 

відмінності лише в цінностях: базальний слідує глибинним цінностям, 
ситуативний – умовним; 

в) кожний акт спонтанності поведінки суб‘єкта закономірно зумо-
влений співвіднесеністю енергетичної динаміки периферійних і база-
льних форм захисту; 

г) базальний захист може виявитися лише через синергію із ситу-
ативним (периферійним) захистом, який відкриває перспективи реа-
лізації шляхом маскування архаїчної сутності мотивів. 

Наші методологічні відкриття (див. [1; 3; 17]) сприяли оптимізації 
інструментарію АСПП упродовж усіх років. Особливого значення на-
буває вміння ведучого АСПП прочитувати смисли, пов‘язані із сис-
темною впорядкованістю психіки. Останнє спонукало до введення в 
практику методики «психоаналізу комплексу тематичних психомалю-
нків» [22; 23], що дало поштовх до численних дисертаційних робіт. 

Наступним методологічно-каталізуючим моментом було відкрит-
тя нами «імпліцитного порядку», який співвідноситься з неви-
димим горизонтом (термін С. Хокінга), що об‘єднує дистанційний 
взаємовплив сфер свідомого і несвідомого. Останньому відповідає 
введення нами прийому ранжування респондентом підібраних 
ним репродукцій художніх полотен (чи психомалюнків) за їх-
ньою емотивною значущістю [27]. Кожний із учасників АСПП без 
будь-яких труднощів швидко і без роздумів створює континуум підіб-
раних ним малюнків (поза можливістю пояснення – «чому саме така 
послідовність»). За Л. Леві-Брюлем, у цьому випадку спрацьовує арха-
їчно успадкована людством «сліпа навичка». Останнє дивує тим, що 
діалогічна взаємодія доводить, що це не лише послідовність «значу-
щості», а й – найоптимальніший шлях аналізу. Вказане (на наш пог-
ляд) засвідчує архаїчну здатність мисленнєво-пралогічних здібностей 
людини до гармонізації з Вищим Раціо.  

Відкриття архаїчного спадку людства в його енергетичному по-
тенціалі мотиваційного впливу на пізнання психіки стимулювало вве-
дення нами прийому виконання респондентом психомалюнків Та-
ту: «Тату вини»2 і «Власне тату» [29]. Наступний крок: респондент 
підбирає до кожного з цих Тату репродукції художніх полотен (з ме-
тою повнішого розкриття їхнього змісту). Коли репродукції підбира-
ються до виконаного малюнку (а не до «Я»), цим послаблюються пе-

                                                 
2
 Чому «Вини» (а не Едіпа, який є домінантним у архаїчному спадку)? Тому, що едіпа-

льні залежності (у зв’язку з табу) важко доступні усвідомленню (а тим паче візуаліза-

ції). Наслідково ж його деструктивні відголоси акумулюються у феномені вини.  
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риферійні форми захистів, що сприяє адекватності та об‘єктивності 
аналізу латентних аспектів психіки. 

Вивчення проблеми архаїчного спадку психіки дало змогу уточ-
нити і науково обґрунтувати позадосвідну (латентну) заданість моти-
вації спонтанної поведінки суб‘єкта. Враховуючи те, що мова несвідо-
мого є архетипно-образною, підбір психологом набору опредметнених 
засобів самопрезентації для учасників АСПП має відповідати вимо-
гам семантичної нейтральності (індиферентності): камені, лі-
пка, іграшки, психомалюнки або ж репродукції художніх полотен то-
що. Самопрезентанти у процесі діалогу «оживлюються» (індивідуалі-
зуються). Вибір кількості засобів самопрезентації не обмежений. Нас 
приємно здивувала самостійна ініціатива учасників АСПП підбору ре-
продукцій художніх полотен до кожного зі своїх власно намальованих 
тематичних психомалюнків, що можна бачити й у представленій (у кі-
нці статті) роботі з респондентом К. 

Формування методології, спрямованої на оптимізацію 
глибинного пізнання психіки, дало змогу зрозуміти, що категорія 
«цілісність психіки» складніша, ніж здавалось на перший погляд. Це 
зумовлено функціональною асиметрією сфер свідомого і несвідомого, 
що зобов‘язаний розуміти й ураховувати в роботі психолог (ведучий 
групу АСПП). 

Довгий час для нас була загадкою цілісність психіки (адже сфери 
психіки функціонально асиметричні), допоки ми не відкрили «імплі-
цитний (прихований) порядок», притаманний психіці, як і той факт, 
що провідним законом пралогічного (архаїчного) мислення є закон 
співпричетності. Звідси висновок: методологія, вибудувана на 
законах психіки, що є запорукою успіху психолога, який веде 
практику, як і його здатність віднаходження індивідуалізова-
них (неповторних) ліній діагностико-корекційної роботи з 
кожною людиною. В останньому допомагає респондент в його здатнос-
ті вибудовувати «імпліцитний порядок» візуалізованих самопрезентан-
тів. Розкриття сутності архаїчного спадку людства [29] надало можли-
вість зрозуміти чому в указаному порядку превалює лише слідування 
чогось за чимось, а не логіка взаємозв‘язку. Останню виявляється пот-
рібно ще пізнати у процесі діалогічної взаємодії («П» ↔ «Р»). Володін-
ня майбутнім психологом методологією психодинамічного підходу від-
криває «ворота Раю» у справжній професіоналізм ведення аналітико-
діалогічної практики глибинно-корекційного пізнання психіки. 

Діалог виявляється провідним, методолого-інструментальним ін-
тегратором виявів взаємозв‘язків обох сфер психіки: свідомого і несві-
домого (відповідно, мова: вербальна / невербальна). Наша зацікавле-
ність пралогічним мисленням дала змогу підтвердити усталену реаль-
ність дієвості архаїзмів, як і пралогічну сутність імпліцитного порядку. 
Саме провідний закон Співпричетності, відкритий Л. Леві-Брюлем, 
подарував нам радість «Еврики!», – завдяки розумінню суперечливої 
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сутності імпліцитного порядку. З упевненістю можна сказати, що жод-
на людина, обравши 15 – 20 репродукцій для самопрезентації, свідомо 
не може пояснити, в якій послідовності ми їх маємо аналітично розгля-
дати. Водночас, на пропозицію поставити малюнки у порядку їхньої 
емотивної значущості – для кожного із учасників – таке ранжування 
лише в радість: здійснюється миттєво і легко. Імпліцитний порядок не 
можна безпосередньо побачити, окремо дослідити, проте можна ним 
скористатися завдяки здібностям «руки» людини, якій притаманна – 
«сліпа навичка». Можна ж називати цей факт – «невидимим знан-
ням психіки». АСПП десятиліттями спирається на той факт, що: 
«Психіка знає все», що й пояснює виправданість спонтанності. 

Імпліцитний порядок об‘єднує дві сфери психіки, що відображаєть-
ся точками (видиме / невидиме). Невидиме (представник несвідомого) – 
це проміжок між крапками. Саме «імпліцитний порядок» дав нам від-
повідь на питання, що поставали впродовж багатьох, початкових років 
дослідження: «В чому ж сутність пізнання психіки в її цілісності»?3  

Цілісний підхід до розуміння психічного був притаманним для 
психоаналізу З. Фрейда, але він центрувався на невротиках, зокрема на 
їхній симптоматиці. Проблема глибинного пізнання психіки здорової 
людини потребувала введення нами в науковий обіг «принципу до-
датковості» (запозичено із квантової фізики, Н. Бор). Суб‘єктивізм 
психіки зумовив представлення його [принципу] у двох іпостасях: «не-
від‘ємність сфер свідомого та несвідомого» та принцип «із іншого» 
(див. [25; 27]). Імпліцитний порядок синтезує енергетично-
функціональний імператив взаємовпливу обох сфер психіки 
(свідоме / несвідоме) в інтегративній їхній єдності. Все це зада-
ється латентно-архаїчними чинниками, що мають виявлення в пра-
логічному мисленні. Головне, що він [порядок], будучи не представле-
ним у свідомості, синтезований у смисловій сутності мимовільної акти-
вності суб‘єкта: кожний учасник АСПП без будь-яких труднощів візуа-
лізує власну психіку (психомалюнки і репродукції) та визначає порядок 
їхнього аналітичного розгляду. Нас вражає той факт, що людина апріо-
рі пралогічно задає динаміку оптимальної послідовності та 
темпоральності аналізу малюнків. Емпіричний фактаж доводить 
дієвість на сучасну людину архаїчного закону співпричетності, 
який є провідним у первісному мисленні. Нам же видається, що цей 
факт засвідчує праасоціації (які задані апріорі, позадосвідно).  

Все це дає підстави ствердити, що латентність чинників психіки 
(їхня невидимість для Я) існує лише на описовому рівні, але не 

                                                 
3
 Сфери психіки «свідоме / несвідоме» не лише функціонально автономні, але й асимет-

ричні! І ми не працюємо в АСПП виокремлено із жодною із них. Традиційно академіч-

не пізнання психіки орієнтоване на одну сферу – свідомість. Були спроби проникати в 

несвідоме «проективними методами», проте психіка в її функціональній цілісності так і 

залишалася за кадром їхньої дослідної уваги (тим паче кінцеві результати вибудовува-

лись на тестах). 
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на динамічному. У динаміці вони заявляють за себе через енергети-
чну заданість активності суб‘єкта, що відкриває перспективи результа-
тивності «глибинного пізнання». 

Латентна активність несвідомого привернула увагу З. Фрейда як 
сигнал про наявність прихованої (невидимої особі) інформа-
ції, яка заявляла за себе через описки, обмовки, сновидіння 
тощо [15]. Інакше кажучи, виявлення прихованої інформації відбува-
ється через таку активність, яка не була запрограмована суб‘єктом сві-
домо і цілеспрямовано, і водночас вона здатна символізувати про себе 
через відступи від реальності законів природи. Подібне спостерігаєть-
ся з малюнковими презентантами, в яких виявляються відступи від 
реальності за законами «твердого світу». Для прикладу наводимо ряд 
малюнків, у яких спостерігаються відступи від реальності (див. рис. 2 – 
8 і подаємо короткі коментарі, в контексті сказаного). 

 
Рис. 2. Г. Д. Ексіоглу –  

«Штиль» 
 

Важка праска мала би втону-
ти, а не розгладжувати хвилі. 

 
Рис. 3. Р. Магріт – 
«Не відтворюється» 

 
Людина у дзеркалі 
повинна би бачити 
лице, а не потилицю. 

 
Рис. 4. С. Джерсі – 
«Дзеркало сутності» 

 
Красуня не може ві-
дображатися у дзер-
калі скелетом. 

 
Рис. 5. Автор і назва невідомі 

 

 
Рис. 6. Дж. Варнер –  

«Ласкаво просимо до Америки» 
 

До обох малюнках: не буває такого різнобіччя й роздвоєності (рис. 5), як і 
потроєності (рис. 6) обличчя. 
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Рис. 7. М. Хохлачев –  

«Спадщина майбутнього» 
 

Підлога не може віддзерка-
лювати людину. 

 
Рис. 8. Автор невідомий – 

«Оголена дівчина з черепом в руках» 
 

Не може людина перебувати у вогні, та ще й 
так спокійно «милуватись» черепами. 

 
Представлена невелика частина того величезного фактажу ре-

продукцій художніх картин, які використовуються для самопрезента-
ції. Дієвість пралогічного мислення виявляється в ігноруванні респон-
дентом вказаних вище суперечностей, спричинених видимими відсту-
пами від реальності. В цьому криється ключик до каталізації діагнос-
тико-корекційних процесів, що стимулюють розвиток рефлексивно-
го мислення суб‘єкта, яке спроможне вивільнити логічне мис-
лення від впливу пралогічного в аспекті саморефлексії. Тому з 
певністю можна ствердити, що «ниткою Аріадни» в глибинному пі-
знанні психіки є використання опредметнених засобів, які підкорені 
законам існування твердого світу. Саме в цьому моменті криються ви-
токи орієнтованості глибинного пізнання на об’єктивність, 
яка здатна розімкнути «хибне коло»4 психіки, що базується 
на відступах від реальності. Якщо фрейдівські описки, обмовки 
мали латентну інформацію, то вона могла бути близькою до вербалі-
зованого тексту. У випадку з малюнками – передача інформації зале-
жить від поздовжнього аналізу інших малюнків. Інтерпретація перед-
бачає довготривалий діалог із подальшими узагальненнями, ефекти-

                                                 
4
 Йдеться про розмикання «хибного кола», яке задається системою психологічних захи-

стів, що зумовлюють викривлення реальності, тобто суб’єктивізм психіки. Тому емпі-

ричну базу формування психодинамічної теорії представляють стенограми (аудіо- і ві-

деозаписи процесу АСПП). Саме на протокольно-стенографічному базисі здійснюють-

ся наукові узагальнення, тобто на аудіо- та відеозаписах чуттєво-емотивного досвіду 

учасників діалого-аналітичної взаємодії в системі «Психолог – Респондент». Ми зважа-

ємо на те, що лише ті положення науки істинні, які підтверджуються протокольними 

(стенографічними) даними.  

Задача логічного наукового аналізу – верифікувати прямий стенографічний фактаж, 

спираючись на закони твердого світу, що зумовлюють об’єктивність наукових виснов-

ків. Діагностико-корекційні позиції мають прямолінійне емпіричне підтвердження, що 

є важливим для корекційної результативності. У цьому контексті провідну роль відіг-

рає ймовірнісна логіка, яка базується на індуктивності умовиводів. 
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вність яких залежить від смислової співвіднесеності психологом усього 
напрацьованого матеріалу. Саме інтерпретація дає змогу 
об‘єктивувати «іншу логіку» в порівнянні з тією, яку декларує суб‘єкт, 
стверджуючи власні просоціальні інтереси Я (як правило, ідеалізова-
ного Я).  

Образотворча віртуозність авторів художніх полотен допомагає 
об‘єктивувати тонкощі драматизму душі. Помічником у цьому є архе-
типи з їхньою універсальністю символіки, яка спроможна емотивно 
пожвавлювати активність не лише протагоніста, а й інших учасників 
групового процесу АСПП. Імпульс почуттів сприяє емотивно-
особистісному «оживленню» психомалюнків (включаючи теми «Та-
ту») чи то репродукцій картин, шляхом наповнення їх індивідуалізо-
ваним психологічним змістом.  

Як правило, у великих аудиторіях процес АСПП супроводжується 
екранізацією візуальної частини роботи психолога з респондентом. 
Постійно спостерігається співучасть аудиторії в індивідуалізованій ді-
алого-аналітичній роботі, що незмінно підтримує тонус спільно-
групової емотивності. У цьому особлива роль відводиться пізнанню 
пралогічних5 аспектів психіки, які впливають на інтуїцію, володіють 
«сліпим досвідом («сліпа навичка»)», що охоплює категорія – «не-
усвідомлювані знання». «Пралогічне мислення, – пише Л. Леві-
Брюль, – відображає особливу структуру, що функціонує спільно зі 
структурою логічної думки». Далі він стверджує, що: «Розум первісних 
не є інакшим, ніж у нас» [16, с. 236]. 

Пралогічне мислення побудоване на колективних уявленнях, що 
й універсалізує засоби самопрезентації кожної особи, які є зрозумі-
лими усім присутнім у великій аудиторії. Діалогічна взаємодія 
сприяє емотивному привласненню малюнка, як і його семантичній ін-
дивідуалізації. «Оживлення» малюнка(ів) починається вже з акту його 
вибору, а далі діалогічний аналіз темпорально розгортає процес на 
смислових засадах. 

Хрестоматія з «Глибинної психології ...» [18], подає слова 
З. Фрейда: «Можна почати усвідомлювати процеси мислення шляхом 
повернення до візуальних залишків у психіці, і для багатьох людей це 
більш прийнятний метод... Мислення в образах... наближене до несві-
домих процесів більше, ніж мислення словами» [18, с. 154]. Так, у гру-
пі АСПП людина набуває можливості наблизитися до пізнання смислу 
власних неусвідомлюваних детермінант поведінки, які, перебуваючи 
поза свідомістю, перевершують за енергетичною силою раціональ-
но-логічну регуляцію поведінки. Природна сутність психіки, з її архаї-
чним спадком, дає змогу вкотре стверджувати: «психіка людини знає 
все, не знає лише «Я» (свідомість)» [29, с. 18].  

                                                 
5
 Філософсько-енциклопедичний словник подає назву первісного мислення як архаїчне, 

яке Л. Леві-Брюль назвав пралогічним, первісним мисленням, а Л. Леві-Стросс – міфо-

логічним [14, с. 535]. 
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Важливо зазначити, що істина «неусвідомлюваного знання» ха-
рактерна також і для тварин. В енциклопедичному словнику у розділі 
«Мислення» подано: «... тварини здатні до розумових актів..., але опе-
рують невербальними внутрішніми репрезентаціями..., виникають та-
кож зачатки знаково-символічного мислення..., у здатності тварин до 
ритуалізації своєї поведінки» [14, с. 533]. У людей превалює вербальна 
комунікація знаково-символічного мислення, але для її формування 
потрібні були тисячоліття. Все це не пройшло безслідно й для архаїч-
ного мислення, яке «несе незрівнянно більший обсяг прихованої ког-
нітивної інформації» [Там само]. 

Здатність мислити Аристотель відносив до компетенції розуму, 
безсмертної «мислячої частини» душі. Висунутий ним принцип асоці-
анізму узгоджується з пралогічним мисленням – «праасоціаціями», 
тобто апріорною заданістю «психічної» інформації, яка об‘єктивується 
і конкретизується в АСПП у діалогічній взаємодії «П ↔ Р». Важливо 
пам‘ятати, що успішність глибинної корекції передбачає професійні 
можливості психолога прочитувати смисли у відповідях респондента, 
що і зумовлює силу впливу його запитань. Р. Декарт уважав, що «сві-
домість («душа») є сутністю, яку Бог з‘єднав із матеріальним тілом, а 
мислення – це властивість «розумної душі»» [14, с. 534]. 

Когнітивний підхід до розуміння процесу глибинного пізнання 
вказує на здатність психіки до подвійного кодування («вербум і об-
раз») [14, с. 536]. Останнє підтверджується ефективністю діалогічного 
аналізу в системі «П ↔ Р», що доводить існування «двох систем ко-
дування, переробки та зберігання когнітивної інформації – 
образної і вербальної» (виділено мною – Т. Я.). Когнітивні механі-
зми архаїчного мислення «спираються на сигнали органів чуття і по-
роджують магію образу» [14, с. 536-537]. 

З огляду на представлене вище, психолог, який веде практику, 
має враховувати те, що логічне мислення бореться із пралогічним у 
його надприродних сприйняттях та відступах від реальності у віртуа-
льність, як і намагається долати його нейтральність до суперечностей. 
Водночас йому [цивілізованому мисленню] невидимі інтеграційні за-
хисні процеси, які породжують бажані ілюзії Я на догоду його ж «ідеа-
лізації».  

Може виникнути запитання: «Хіба це можливо для сучасного ло-
гічного мислення, яке намагається знівелювати будь-яку упередже-
ність та суперечність і спирається на концептуально-аксіоматичні об-
ґрунтування істини?». Відповідь буде повноцінною, якщо розмежову-
вати академічний формат, що постульований та зорієнтований на 
те, щоб – «усе було на відмінно» (прагнення «Ідеалізованого Я») і 
життєвий, який бере початок ще з лона матері, що задається не по-
няттями, а чуттями, не аксіоматично-постульованими догмами, а ене-
ргією слідів та фіксацій, які є наслідком пережитого досвіду (травм). 
Важливо враховувати, що існують ще й універсалії архаїчних чинників 
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(і не лише в їхній персоналізованості, як то Едіп чи вина), а в глоба-
лізації проблеми «життя ↔ смерть». Недаремно ж такою популяр-
ною є заключна фраза вірша «Світова мудрість» І. Шиллера: «Любов 
і голод правлять світом» (1795 р.), яка використана М. Горьким у 
власних творах як (за його висловом) «самого правдивого і вірного 
епіграфу до нескінченної історії страждань людини». 

Так, логічне мислення протистоїть пралогічному (але не навпа-
ки). Але ж якби то «логіка» цивілізованого мислення не давала збій в 
істинності сприйняття у повсякденному житті, то не було б і казки про 
«Голого короля», коли істину побачила лише дитина. Тобто не все так 
просто у рефлексивному чи, як ми його називаємо, «соціально-
перцептивному мисленні». Логічне мислення у сфері особистого 
досвіду, в системі «людина ↔ людина», – нерідко втрачає свою пріо-
ритетність і тоді можуть домінувати пралогічні чинники. 

Людей же чомусь манить «межа ризику» («лезо бритви»). Остан-
нє особливо підтверджує поезія. Нас емотивно торкають ті поетичні 
рядки, де наявна суперечність, гострота, приміром: «жалок тот, кто 
любит и не верит, ревнует и боготворит»6. Чомусь же такого ти-
пу суперечності цінуються «логічним мисленням» як «вищий піло-
таж» поета!  

І. Гете вважав, що можливості духовного подвоєння люди-
ни об’єктивуються у формах зовнішнього світу і каталізу-
ються художнім мистецтвом [14]. Це підтверджують репродукції 
(які ми представили вище, рис. 2 – 8). 

Надприродні можливості сприйняття, що виявляються в адапту-
ванні образів репродукцій художніх полотен учасниками АСПП з усі-
єю очевидністю формуються позадосвідно з раннього дитинства. На 
допомогу приходить архаїчна здатність психіки сприймати ці-
лісність двоїстості. Наприклад, уява про предмет і сам предмет – 
уже «подвійність» (предмет же є фізично іншим, аніж уява). Водночас 
у психіки є можливість ототожнювати себе з предметом, що знімає ві-
дчуття розбіжностей і тоді – реальність емотивно-чуттєвого злиття з 
матеріалізованими засобами пізнання.  

Інакше кажучи, завдяки пралогічним особливостям психіки, що 
виявляються в колективних узагальненнях уяви, набуває ефективності 
використання репродукцій художніх полотен у процесі глибинного пі-
знання. 

Важливо враховувати й те, що вся система АСПП спрямована на 
зниження емотивного навантаження, що сприяє повноцінному інте-
лектуальному опрацюванню психоаналітичного матеріалу7. Малюнок 
розслаблює, знімає напругу, а когнітивні аспекти самопізнання реалі-

                                                 
6
 В. Шекспір – «Отелло», 1604 р. 

7
 Термін «матеріал» використовується для означення усіх форм поведінки в групі 

АСПП (вербальних і невербальних), які організовуються та відповідають введеним на-

ми принципам групової взаємодії.  
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зуються на більш психологічно сприятливому тлі, що зумовлюється 
вимогами закону «позитивної дезінтеграції психіки...» з подальшим 
когнітивним опрацюванням поведінкового матеріалу, що сприяє пе-
реходу психіки на більш високий інтеграційний рівень. Сказане вище 
підтверджує можливості інтеграції в діагностико-корекційному про-
цесі АСПП пралогічної і логічної канви мислення в динаміці: «об-
раз / слово». 

Розкриті Л. Леві-Брюлем (як і іншими вченими [9;12;13;14;16;18]) 
підходи до розуміння мислення первісних людей підкреслювали його 
просторово-наочне (образне) сприйняття. Дехто схильний його відне-
сти до правопівкульного, з чим нам важко погодитися з огляду на діє-
вість закону співпричетності, який введено Л. Леві-Брюлем у ста-
тусі головного (провідного) закону посеред інших. Останнє передбачає 
здатність абстрагування від конкретики баченого і актуалізації дотич-
ного, що сприяє системному впорядкуванню респондентами візуалі-
зованих самопрезентантів. Крім того, важливо враховувати факт ані-
мізації8 предметів, що знімає (нейтралізує) суперечності, особливо в 
параметрах «життя ↔ смерть». Останнє ілюструє стенограма роботи з 
респондентом К., яка доводить можливості психіки «оживлювати» 
значущих осіб. 

Пралогічне мислення оперує прототипами, прообразами (архети-
пами), виявляючи нейтральність до логічних суперечностей. Це набу-
ває реалістичності за рахунок урівнювання «можливого» з 
«неможливим», «земного» із «вселенським», «реального» з 
«надприродним» і все це підпорядковане закону співпричетно-
сті (див. стенограму К.). 

На емпіричному матеріалі респондента К. ми переконуємося в 
тому, як архаїчні особливості мислення спроможні використовувати 
невербальні і довербальні засоби самовираження («зображення себе в 
утробі») для об‘єктивування значущої інформації. Водночас смислові 
аспекти візуалізуються і транслюються за допомогою численних (варі-
ативних) символів, що мають приховану (не явну) співпричетність 
один до одного (єдність за смисловими (невидимими) параметрами). 
Л. Леві-Брюль мав рацію, указуючи на те, що «пралогічність характе-
рна не лише давнім популяціям, але і розвиненим цивілізаціям» [1]. 
Тому правомірно говорити про еволюцію архаїчного (пралогіч-
ного) мислення і що проблема його латентного синтезу з ло-
гічним мисленням, залишається актуальною. Вказаному єднанню 
характерна динаміка і є ризик того, що особистісна проблема (внутрі-
шня стабілізована суперечність) задається домінуванням пралогі-
чної системи соціально-перцептивного сприйняття, що легко про-
слідковується на емпіричному матеріалі статті. Архаїчна здатність 
психіки до візуалізації складних психологічних змістів зі збереженням 
                                                 
8
 Анімізм (лат. аnima душа) – уявлення первісних людей, згідно з яким кожна річ має 

свій дух, душу. 
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їхньої смислової еквівалентності відкрила нам нові горизонти науко-
вої доказовості та практичної аргументованості емпіричним фактажем 
причетності пралогічного мислення до формування особистісних про-
блем суб‘єкта. У такий спосіб нам вдалося вийти на об‘єктивування 
провідних тенденцій поведінки, що розвертають активність 
людини від життєствердних позицій до самоімпотування 
психіки, що призводить до самодепривації та до формування 
тенденцій «до психологічної смерті [24; 26]. 

Наша практика глибинного пізнання доводить релевантність ме-
тоду АСПП, як і те, що психолог, який веде практику, не може зали-
шити без дослідної уваги справжню сутність феномену психічного в 
його когнітивному, структурному та поведінковому аспектах, крізь 
призму яких і проглядається залежність архаїчного спадку, який інте-
грується в онтогенетичний досвід. Останнє енергетично може переве-
ршувати спроможність логічного мислення, яке слідує просоціальним 
постулатам. Логічне мислення настільки відмінне від пралогічного, 
що «прогрес» одного тим самим передбачає регрес іншого. Чим більш 
сильною стає логічна складова психіки, тим більш пралогічне мис-
лення прагне знівелювати (не помітити) будь-яку суперечність. Тому й 
існує народний вислів: «розумна голова, а дурневі дана». Наприклад, 
дівчина пояснює, що через власну гуманність вона не зустрічається з 
хлопцями: «Бо кожного з них я буду перетворювати на попіл (спопе-
ляти)». Питання: чому людина самостійно не бачить суперечність 
(«гуманності» із «спопелінням» людини). Це і є особистісна проблема. 
Особа знаходиться поза розумінням викривлень реальності й оперує 
пралогічними постулатами породженими едіпальною залежністю. В 
наведеному випадку дівчина відтворювала модель поведінки матері з 
батьком. Такий ефект зумовлений архаїзмом «комплекс Едіпа». Зли-
ваючись із позицією матері вона реалізує (позагенітальним шляхом) 
едіпальне притяжіння. Біда задається силою механізму перенесення 
інтроєкту поведінки матері на інших осіб протилежної статі, що мо-
жуть претендувати на інтим. Глибинна психологія має справу з пара-
доксальними явищами, які людина не може сама знівелювати спира-
ючись лише на логічне мислення. Подібна алогічність знімається у 
процесі глибинного пізнання, спираючись на об‘єктивність самопре-
зентантів, які дають змогу об‘єктивувати фактаж мотивів, що деструк-
тують її «жіночу долю».  

Пралогічне мислення, маскуючи суперечність (яка полягає у вла-
сному знедолені (адже незмінно хотілось би щастя)), саме собою не 
задає мотивацію. Мотивацію поведінки задають архаїзми (Едіп, вина, 
жертвопринесення тощо). Ось у цьому моменті обидві сфери психіки 
(свідома / несвідома) зливаються в щільній позачасовій єдності. З ме-
тою корекції необхідна диференціація, для чого і використовуються 
допоміжні засоби, приміром модель із каменів, малюнки, ліпка тощо.  
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Логічне мислення у рефлексивних (та саморефлексивних) фор-
мах, що виявляються у спілкуванні, подібне до пралогічного – «воно 
раде бути ошуканим», тому захисти базуються на викривленнях (хи-
бах) й невидимо для особи готують їй пастку невдач, слабостей.  

Підбиваючи підсумки, відмітимо, що глибинне пізнання 
знаходиться поза фарватером класичного погляду на природу психіки, 
за якого ключик розгадки проблеми шукається там, куди падає про-
мінь академічного ліхтарика. Інакше кажучи, особистісну проблему 
(внутрішню суперечливість) намагаються розв‘язати спираючись на 
логічне мислення.  

Розуміння психічного потребує врахування пралогічних резервів 
психіки, що мають архаїчну мотивацію (Едіп, вина, жертвопринесен-
ня, рабопідкореність, як і рабоволодарювання, мазохізм тощо). 

Для поглиблення та уточнення заявленої у статті проблеми резю-
муємо основні характеристики пралогічного мислення:  

– підпорядкованість закону співпричетності; 

– активність передасоціацій, що є позадосвідними утвореннями 

(виходять за межі досвіду суб‘єкта); 

– байдужість (нейтральність) до суперечностей (їхнє ігнорування); 

– провідна роль інтуїції, а не формалізованих понять; 

– невід‘ємність емоційності у сприйнятті; 

– схильність до розуміння наддосвідного як реальності; 

– неусвідомленість природних причин явищ, за уміння їх врахову-

вати у практичній діяльності, що зумовлює самозбереженість; 

– сприйняття світу в його видимих і невидимих аспектах (з пріо-

ритетом сил надприродного (невидимого)); 

– підпорядкованість невидимим силам, що йде в розріз та не узго-

джується з намірами і конкретними природними бажаннями 

людини; 

– нейтральність до суперечностей (їхня невидимість); 

– обтяженість передасоціаціями та колективними уявленнями; 

– вилучення випадковостей із плинної реальності; 

– розуміння причинного зв‘язку двосуміжних площин (життя / 

смерть); 

– ігнорування причинних зв‘язків, чим оберігається суперечність; 

– схильність до ігнорування логічного фактажу ситуації та підміна 

його емотивними самовідчуттями, що урівнює «видиме» (відчу-

тне) з «невидимим»; 

– наближення пралогічного мислення до містичного, за збере-

ження логічності, яка синтезується в «іншу логіку», що є проти-
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вагою логіці свідомого, тобто логічно впорядкованому мислен-

ню; 

– пралогічне мислення нейтральне до логіки суперечностей (не 

помічає їхніх детермінант), що й зумовлює необхідність глибин-

ного пізнання для їхнього виявлення; 

– пралогічне мислення за ігнорування суперечностей є підлеглим 

логіці, але «іншій», яка спирається на подвійність сприйняття, 

що урівнює надприродне і природне, видиме і невидиме тощо; 

– для пралогічного мислення немає суто фізичного факту, – цей 

фактаж незмінно анімізується (оживлюється), що й зумовлює в 

АСПП готовність кожного з учасників процесу емотивно напов-

нити предмети (малюнки, камені, ліпку тощо). Водночас їхня 

семантика – поза контролем свідомості. Останнє й зумовлює до-

вготривалість діалогічного процесу для її об‘єктивування, що є 

передумовою успіху діагностико-корекційного процесу АСПП.  

Природно, що форми вираження прихованого смислу (як то пре-
зентують малюнки) для «логіко-академічного» (словесного) мислення 
були б не під силу. Водночас, спостерігається у художньо-поетичній 
сфері опосередкованість форм, не пряме вираження, а контекстне, пі-
дконтекстне, метафоричне. Наведемо для прикладу окремі рядки із 
поезії В. Висоцького «Переворот в мозгах из края в край...», 1970 р.: 

В Аду решили черти строить рай 
*** 

Давно уже в Раю не рай, а ад,  
Но рай чертей в Аду зато построен! 

Зачасти «логіко-академічне» мислення не лише безсиле в упере-
дженні суперечностей (зокрема, з інстинктом життя), а саме ж їх і за-
дає, що шкодить життєдайності «коренів, самозбереженості». 
Наведемо рядки нашої сучасниці Ліни Костенко: 

Дерева вже тримаються за стіни, 
вони ідуть із міста ледь живі. 

Невже колись і їх уже не стане, 
ні коника в реліктовій траві? 

Смисл, що закладений у вищенаведених рядках робить натяк на 
те, що логічне мислення, завдяки якому технічно ми сягаємо Космосу, 
задає фатум урбанізації, що порушує гармонію з пралогічними потре-
бами людини, депривуючи їхню тенденцію «до психологічної смерті» 
[24]. Тому поетеса й виражає тривогу людства «… залишиться єдиний 
лист кленовий – бетонний лист – розв’язкою доріг» (Л. Костенко, 
2018 р.). 

Сказане вище доводить важливість проходження людиною гли-
бинної корекції для власної психологічної відкорегованості, яка спів-
звучна із самозбереженістю та розвиненістю сензитивності до іншої 
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людини, до усього живого. Глибинне пізнання – спроможне виявляти 
наявні, хоч і латентні (невидимі) суперечності психіки та сприяти їх-
ньому розв‘язанню суб‘єктом. А це посилює гармонізацію дій з 
інстинктом самозбереження.  

Узагальнимо психокорекційну сутність динаміки діагно-
стико-корекційного процесу глибинного пізнання психіки у 
висновку:  

– від латентного незнання → до усвідомленого знання;  

– від семантично недиференційованих реальностей психіки → до 

індивідуально-конкретизованого розширення самоусвідомлен-

ня;  

– від дифузної тривоги і відчуття безсилля → до відчуття сили че-

рез розуміння сутності власної особистісної проблеми (внутріш-

ньої суперечності психіки), що відкриває перспективи її 

розв‘язання;  

– від академічних знань → до рефлексивних, візуалізовано 

об‘єктивованих та семантично (смислово) конкретизованих у 

процесі діалогічної взаємодії «Психолог ↔ Респондент». 

Динаміка розвитку групового процесу АСПП дає змогу забез-
печити індивідуалізованість психокорекційних результатів, а саме: 

– від багатозначності → до однозначності;  

– від невидимого → до видимого, упізнаваного в реальному житті;  

– від недоступного свідомості → до прогностично передбачувано-

го;  

– від інтуїтивно-емоційного → до логічного, осмисленого, що за-

дає розвиток процесів психіки в наближенні до гомеостазису.  

Резюме. В цілому, система АСПП, яка ґрунтується на емотивній 
саморефлексії, що зрештою зміцнює об‘єктивність раціонального пог-
ляду на себе та на інших людей: поглиблює реалістичність розуміння 
суб‘єктом ролі «дитинства» у формуванні особистісних його проблем; 
сприяє розв‘язанню внутрішніх стабілізованих суперечностей, логіч-
ності вчинків, що знижує вплив пралогічних детермінант; гармонізує 
зв‘язок між логічним та пралогічним аспектами психіки – саме в цьо-
му вбачаємо перспективу подальших досліджень. 

Представляємо фрагмент стенограми глибинно-корекційної 
роботи (в групі АСПП) з респондентом К. (акторка, має вищу осві-
ту, вік – 34 роки). К. виконала завдання: намалювала комплекс те-
матичних малюнків, в який включила тематичні психомалюнки 
тату («Тату вини» і «Власне тату»). До тематичних психомалю-
нків (із власної ініціативи) підібрала репродукції художніх полотен. 
Всі малюнки (у сукупності) К. самостійно ранжувала за їхньою 
емотивною значущістю для неї. 
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СТЕНОГРАМА ПРОЦЕСУ ДІАЛОГІЧНОГО ПСИХОАНАЛІЗУ 
Респондент К. з двох намальованих нею тату першим для аналізу 
пропонує рис. 9 (Тату вини). 
П.: Що найбільше на цьому малюнку відображає вину (рис. 9)? 

 
Рис. 9. Тату вини 

 
К.: Моя вина пов‘язана зі смертю батька: він помер, а я жива ... Батько 
отримав сонячний удар (на риболовлі), унаслідок чого впав у воду. Це 
мало продовження – була спроба мами вбити себе (а значить, і мене). 
Уже на групі я усвідомила, що через події з батьком я могла втратити 
власне життя: адже мати була на дев‘ятому місяці вагітності мною. 
Вона одягла петлю на шию, і тільки завдяки брату цього не сталося. Я 
сприймаю цей факт так: ціна мого життя – смерть батька (це якось па-
радоксально з‘єдналося). Хрест, який над ним, несу і я, хрест – це моя 
ціна життя, яке висіло на волосині. 
П.: Але тут проблема вже у вашій психіці – спостерігається дієвість за-
кону «вимушеного повторення». Невидимо для самої себе, а, головне, 
безпідставно, ви можете карати себе. Ви це помічали? 
К.: Так, справді, я караю себе за те, що я жива, іноді це приходило в 
голову, але побіжно, я не розуміла жорсткості фіксації. 
П.: Очевидно, ви можете емотивно й дещо штучно себе оживляти або 
впадати в такий «внутрішньоутробний» стан. 
К.: Так, дійсно, але я не завжди встигаю прочитувати сенс своїх дій, і в 
цьому моя проблема. Навіть віддалено я не завжди розумію, до чого ці 
мої емоційні пориви. Я на рис. 10 (внизу) бачу човен, у якому батько 
ловив рибу, а тепер тато піднесений на небеса, він ніби й на хресті, і як 
жертва. 
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Рис. 10. С. Далі  

Христос Святого Іоанна Хреста9 
 

П.: Чи доводили ви себе до подібного стану, унаслідок чого виникали 
схожі відчуття – бути «підвішеною» на хресті (рис. 10)? 
К.: Так, це було: перевтома і внутрішнє виснаження, розчарування, 
безнадія. Отже, рис. 3 ілюструє і мій особистий стан. 
П.: Вимушене повторення. 
К.: Мене фактично врятував брат. Він зайшов у ванну і завадив мамі 
повіситися, а значить, урятував мене, випередивши драму. Він завжди 
її зупиняв у поганих намірах. Наприклад, коли мама почала пити, 
брат наполегливо просив її кинути, підтримував її, і це допомогло! 
П.: Мама відчуває вдячність від сина? 
К.: Його прихильність до мами з роками міцніє має, це так. 
П.: Вона ближча до нього? 
К.: Так, він старший за мене, мама бере участь у житті його родини, 
знає все. Зі мною ж цього немає. Мама цікавиться всім, що пов‘язано з 
ним, але не зі мною. Моє тату – я у такій позі (рис. 11). 

 
Рис. 11. Моє тату 

                                                 
9
 Малюнок К. перевернула в порівнянні з вчорашнім днем психоаналітичної роботи, він 

уже в більш «полегшеній» позиції (не підвішений вниз головою). 
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П.: Ви ніби причетні до якихось вищих сил. Поза демонструє зосере-
дженість у духовному плані (завдяки медитації). Можливо, «відлітаєте 
вгору»? Чи не думали ви, що в житті ви найбільше зайняті собою, ніж 
тими, хто навколо? 
К.: Так, звичайно, це так і є. Ви все правильно сказали, але я вважала, 
що маю право (хоч в мене двоє дітей). 
П.: Чи може, вам приділяли мало уваги, і вам довелося бути такою са-
модостатньою, центрованою на собі? 
К.: Так, після смерті батька в матері залишилося двоє дітей (я і брат), 
вона працювала, тому я була більше з братом. Він був у душевній єд-
ності з мамою, а я – сама по собі. Репродукцію (рис. 12) я підібрала до 
мого тату (рис. 11): два профілі – чоловік-жінка, Інь-Ян. Це мій пошук 
гармонії й те, що я відчуваю в самій собі. Увесь час щось зважую і тому 
невиправдано буваю статична, повільна. 

 
Рис. 12. Дж. Уолл. Терези 

 
П.: Очевидно, лише на зображенні може бути те, що немає переваги – 
повна рівновага, а в житті – по-іншому? Яка сторона пріоритетна? 
«Тепла» чи «холодна»? І що змушує тримати рівновагу? 
К.: Стабільно превалює «холодна» сторона. Я шукаю опору серед лю-
дей, серед друзів і в родині, сама теж прагну підтримувати «мажор». Як 
тільки залишаюся одна, то, як правило, превалює інший бік – холод, 
відсутність теплоти в моїй душі. Мені небажано бути однією, важко. 
П.: Конкретизуйте ці дві сторони малюнка. 
К.: Почну з «холоду» (синя частина), тут присутня родова пам‘ять, ар-
хаїчна причетність до маминої біографії, до сімейного ланцюжка, 
який знаходиться в холодній частині малюнка. На іншій тарілці тере-
зів (жовта частина) – моє прагнення до пізнання життя: це риса моєї 
особистості. У мені є іскра, бажання самореалізуватися. За професією 
я актриса, на сцені, у театрі я сподівалася грати трагізм, я екзальтува-
ла, об‘єктивувала в театральній грі власну руйнівну енергію, яка в мені 
періодично накопичується. Після семирічної професійної самореалі-
зації сталося так, що я не могла мати дітей. З невідомих мені причин і 
в пошуках вирішення цієї проблеми пішла з театру. 
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П.: Наш метод АСПП спрямований на те, щоб навчитися бачити, де ж 
ми самі собі шкодимо, заважаємо й тоді набуваємо когнітивну плат-
форму для розвитку самозбереження. Важливо виявити, де ми самоо-
мертвляємо й караємо себе. У З. Фрейда є фраза: «... Едіп притаман-
ний людині вже з зародка», кожен із нас несе цю провину за невидиме 
нам, але притаманне чуттєве тяжіння до батьків. І в кожного ця «чут-
тєвість» розгортається по-своєму, у вас вона навантажена смертю ба-
тька. 
К.: Так, я згодна. Наступний мій малюнок – «Драматична подія мого 
життя»: внизу малюнка – човен, батько (рис. 13). Човен – це одночас-
но й місяць, і сонце. Я підібрала до рис. 13 репродукцію (рис. 14) – 
«потопаюча людина». Вони єдині за змістом. Тут же, над водою (рис. 
14), є інша людина, яка кидає круг. У випадку з моїм батьком поруч не 
було нікого (він був один), і ніхто йому не допоміг. У цьому – «відчуття 
безвиході». Батька вже немає, але я його часто відчуваю – «ми разом» 
і саме в безпідставній потребі допомоги. Його відсутність – породжує 
пошук іншої людини. До нашого сеансу з вами, Т. С., я не бачила, що 
сама доводжу ситуацію до кризи, до появи «потреби в рятувальному 
крузі», але не завжди ж мені його кидають, і тоді – драма! Інсайт: ба-
тьку ж ніхто не кинув круг – у мене зачасти виходить подібне. 
 

 
Рис. 13. Драматична подія мого життя 

 
Рис. 14. Автор і назва невідомі 
Назва респондента: «Тонуча 

людина» 
 
П.: Якщо під водою – ви (рис. 14), то це, явно, натяк на тенденцію «по-
вернення в утробу», адже ви були переношеною. Безперечно, була по-
трібна допомога. З цим у вас, очевидно, пов‘язані також відчуття «бу-
ти» чи «не бути»? А чи часто в ролі «рятівника» виступає ваш чоло-
вік? 
К.: Дуже часто, адже він значно старший і мудріший. Завдяки цьому 
ми не тільки даємо собі раду у відносинах, але й ростимо двох дітей, 
які в мене якось виходять на другому плані, а на першому – драма. І 
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найцікавіше, що ця драма випала на домовний період. Проте, все це в 
мені досі живе. 
Наступний рис. 15. Він вражає мене тим, що човен знаходиться у воді, 
а на березі він тлінний за законами природи – розпадається, розсиха-
ється. У мене інсайт: поки я була у воді (тобто в утробі), я була нероз-
лучна з батьком, і не було проблем. Народилася – і все! На мене зва-
лилася драма! Це дуже синхронно з моїми переживаннями: Я справ-
жня десь в невидимому людям світі, і це мені шкодить. А спілкування 
(особливо конкуренція) в театрі мене зруйнувало, тому я пішла з про-
фесії, хоч вона для мене була важлива. 

 
Рис. 15. Г. Д. Ексіоглу. Надійна природа 

 
П.: Що породжує у вас тенденцію до саморуйнування? 
К.: Я щосили будувала кар‘єру актриси, але це зумовило лише моє са-
моруйнування, я не вписувалася в людські інтриги, так мені здавало-
ся. 
П.: Отже, ви робите акцент на тому, що всередині вас живе драма з ба-
тьком і що всі ваші свідомі діяння (в минулому, у сьогоденні й майбут-
ньому) зобов‘язують вас до самореалізації, до високих досягнень. Хо-
чете, щоб батьківське начало в кращому вигляді стверджувалося і було 
реалізовано в цьому житті. 
К.: Мама говорила, що тато дуже хотів дитину, я була б його єдиним 
дитям (брат у мами від іншого чоловіка). 
П.: Значить, ви єдина, хто біологічно може оживляти в цьому житті 
батька? Так і буде! Відкоригуєтеся, і відкриються перспективи для са-
мореалізації, треба тільки прибрати внутрішні перешкоди. 
К.: На рис. 17 зображена людина на воді, яка для мене психологічно не 
існує – замість голови відблиск сонця. Батько, якого я не знала психо-
логічно, не існує, але він є і він оживає в мені, тому він не під водою. 
На такий висновок наштовхує мене рис. 16. 
П.: На рис. 15 зображено зруйнований човен як символ недітородної 
утроби. Начебто ви з батьком опинилися в однаковій ситуації (загроза 
життю). Адже тільки випадок урятував вас, і психіка це фіксувала, бо 
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утроба, і якій ви перебували, могла бути згубною для вас (якщо б брат 
не зняв петлю з шиї мами). 
К.: Так, я всіх зусиль доклала, щоб «бути»! Було в мене яскраве «бути» 
в театрі – я дійшла до моменту повної професійної реалізації. Я актри-
са! Спілкуючись зі своїми друзями, які є психологами, я простежила 
динаміку того, що це яскраве «бути» відслідковувалося, але різко обір-
валося в професійній реалізації, що для мене важливо. 

 
Рис. 16. Людина, яка психоло-

гічно не існує 

 

 
Рис. 17. З. Задемак. У дорозі 

 
П.: Тепер ви розумієте, чому в групі виявилося, що ви просіваєте все 
через «погляд Актриси». Ви собі заважали (до якогось моменту) без-
посередньо отримувати необхідне для участі в АСПП. 
К.: Ваше питання, яке за логікою речей напросилося – «бути» чи «не 
бути» – дуже актуальне. Було дуже багато в моєму професійному жит-
ті «бути», а потім було дев‘ять років суцільного «небуття», абсолютно 
нічого, пустота, депресія незатребуваності. Я пропустила один день 
(вчора) на психокорекції (оскільки в мене ввімкнулися захисти), але 
мені допомогла моя дочка, намалювавши цей малюнок (рис. 18). Со-
нечко за формою – серце, мені це дало поштовх – і я прийшла! Зрозу-
міла, що «сонечко» має бути в житті «сердечком»! 

 
Рис. 18. Малюнок доньки (5 років) 
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П.: Умикається захист, який паралізує тверезе мислення й приглушує 
мотив змін. Захисти завжди намагаються когось знецінити, але це не 
на користь поступовості глибинного особистого самопізнання. 
К.: Так. Дочка намалювала замість сонця серце і ще вона сказала, що 
всередині в неї немає серця, але є лише сонце, що вона є подругою со-
нця. Ми з чоловіком дали їй ім‘я Аміра, що означає «Подруга сонця». 
Вона дала мені силу усвідомити, наскільки в мене великий захист мого 
«Я», який мені заважає, і це спонукало прийти в групу АСПП і продо-
вжити заняття, щоб звільнити «сердечко» від непотрібних «металевих 
кайданів». 
П.: Що головне в зображенні рис. 19? Можливо, дитина всередині жі-
нки? 

 
Рис. 19. Минуле, яке я не можу виправити 

 
К.: Так, правильно, і це символ самої мене. 
П.: А чому? Ви не хотіли б обтяжувати маму своїм народженням? Або 
ви нерозлучні з відчуттям ще ненародженої? 
К.: Думаю, що останнє, так! Я ж не народилася на дев‘ятому місяці, а 
народилася через сорок днів після смерті батька, тобто я дуже пере-
ношена і її невиправдано обтяжувала. Навіть коли почалися перейми, 
я все одно не виходила, мене ледве видавила акушерка. От така за-
тримка в мами була в утробі. 
П.: Ви, очевидно, якось критично ставитеся до своєї розповіді про на-
родження. Якщо співвіднести малюнок з його темою, то ви ж не хотіли 
б сидіти в утробі вічно? Нібито ви шкодуєте, що розлучилися з утро-
бою? 
К.: Так, я коли малювала цей малюнок, то хотіла підкреслити, що це 
не я вирішувала, що це не моє було право вирішувати: залишатися там 
або вийти. Адже є аспекти життя, коли вирішують за нас! Минуле, яке 
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було дано згори, тому треба радіти цьому! Подібно символу життя, що 
воно тобі дароване кимось! Але, на жаль, ми не вміємо цьому радіти. 
П.: Ви як ніби навантажили маму подвійно: батько відсутній, ще й ди-
тина з‘явилася. 
К.: Так. Мама могла втратити життя, і я, перебуваючи в її лоні, не зу-
пинила її, адже вона могла позбавити життя й мене!? Ось як усе взає-
мопов‘язане. Далі малюнок на тему «Що було до мого народження» 
(рис. 20). Було сонце й місяць, була гармонія, Інь-Ян, планета Земля. 
Тут є все: і темна, і світла сторони, як на рис. 12 (сонце і місяць). 
 

 
Рис. 20. Що було до мого народження 

 
П.: На рис. 20 ми можемо бачити динаміку стосунків: перехід від «со-
нця» до «місяця»? 
К.: Я і зараз в особистих відносинах відчуваю «гойдалки»: початок – 
як «за здоров‘я», а кінець – «за упокій», і такі переходи нескінченні. 
П.: Ви в професійній діяльності теж відчували гойдалки? 
К.: Ні, там була велика реалізація (прагнення вгору). Але хрест моїх 
можливостей лежить у драматизмі ролей. Гойдалки почалися через 
почуття вигоряння. Мені здалося, що навколишнє середовище взає-
мин у колективі нездорове. Заздрість – от що каталізувало моє виго-
ряння. Закінчила розповідь і відчула аналогічну траєкторію від сонця 
до місяця. 
П.: Це буденщина – якщо успіх, то й можлива заздрість? 
К.: Так. Коли я тільки прийшла в театр, і керівник узяв саме мене. Цей 
факт уже викликав велике невдоволення в трупі, адже відразу потра-
пила в ранг потенційних людей, на думку керівника. Відповідно, ін-
шим, які з ним довше вже працювали, це не сподобалося! Водночас 
ще погіршила ситуацію моя позиція: я дуже відсторонялася від інших, 
автономізувалася, навіть ізолювалася. Прямого конфлікту на роботі не 
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було, ніхто в обличчя нічого не говорив, але були холод, порожнеча, 
ігнорування. 
П.: Ви відчували, що ваш кар‘єрний ріст обертається для вас «соняч-
ним ударом»? 
К.: Так. І зараз я опинилася поза будь-яким професійним процесом, 
залишилася в рамках сім‘ї, а це так нелегко. Але навіть у родині ми ро-
бимо сценки, спектаклі, та цього мало. 
П.: Ви були яскрава, як сонце, активна, говірлива, це проявилося й у 
нашій групі: сила, енергетика, нерозлучність зі своєю професійною за-
хопленістю. Захисна фраза була висловлена з ваших вуст: і «я одер-
жима своєю професією». 
К.: Так, справді. Цей малюнок (рис. 21) я підібрала до рис. 19, до «ми-
нулого, яке не можна виправити». Він (малюнок) – свідоцтво того, що 
ми були на рівних з батьком у зоні ризику: у нього ризик – потонути, у 
мене – не народитися (і я – у воді, і – він). І зараз мені спало на думку, 
що я прагну до самореалізації, а задаю часто ситуацію, що мій потен-
ціал лише зі мною, мені дуже важко бути адаптованою в суспільстві. 

 
Рис. 21. Автор і назва невідомі 

 
П.: Це пісочний годинник, але він може бути з водою, як символ утро-
би, тоді батько й ви взаємопов‘язані. З малюнка зрозуміло: життя й 
омертвіння йдуть поруч. Потрібно бути дуже пильною, бо такий ризик 
може бути й у ваших подальших стосунках і навіть у вашому подруж-
ньому житті. 
К.: Я розпізнала цей патерн, на який ви правильно звернули увагу. Зу-
стрічаючись на вихідних з подругами, я спохватилась і призупинила 
активність, задумалася, що потрібно вести себе по-іншому (а не верхо-
водити). На рис. 21 зображена тема «Чоловік, жінка і я». Тільки нама-
лювавши тематичний малюнок, я побачила всю дитячість погляду на 
таку інтимну сферу. Мені стало зрозуміло, що я залежна від ідеалу 
сім‘ї: гойдалки, я – дитина, маленька дівчинка в зеленій сукні, яка в 
мене була (батько, мама і я). Я, коли малювала, то уявляла, що мій рі-
дний батько, мати і я – це і є задоволення. Розумію, як чоловікові до-
водиться терпіти мій інфантилізм. Наступна тема «Людина, яку я від-
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чужую». Я намалювала свого брата віддалік від мене, де я стою поряд 
з чоловіком» (рис. 23). 

 
Рис. 22. Чоловік, жінка і я 

 

 
Рис. 23. Людина, яку я відчужую 

  
Рис. 24. Автор і назва невідомі 

 
П.: Тема малюнка не вимагала поруч чоловіка. Отже, вам потрібен за-
хист і ви в таких же кольорах зобразили чоловіка, як і батька на 
(рис. 23). Брат вашу пару не прийняв? 
К.: Так, це я з чоловіком і брат. Брат протестував завжди проти мого 
чоловіка – не приймав. Брат мені замінив у дитинстві батька, він ро-
бив усе. Так було з мого студентства. Якщо я любила когось більше за 
брата, то він відразу протестував, ненавидів, заважав. Це брат на 
рис. 24. Адже ми з ним з однієї утроби (хоч й різні батьки). Такі були 
стосунки до мого заміжжя. От як відбилася спільність утроби (хоч ба-
тьки різні) ми й нерозлучні, і протистоїмо один одному (рис. 25). До 
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того ж, він же вберіг мене, рятуючи матір. Ми нещодавно з ним роз-
мовляли, і я йому заявила, що він мені був батьком, а не братом. Його 
це зворушило. Сказала йому, що він великий молодець, що зберіг 
свою сім‘ю й наші стосунки. Він запитав, чого це я раптом так загово-
рила з ним, адже раніше цього він від мене не чув. Я йому розповіла 
про нашу групу АСПП, яка мені допомогла душевно потеплішати й 
оцінити його внесок у моє життя. 
П.: Добре, що сказали йому теплі слова! 
К.: Рис. 25 – це жіночий та чоловічий образи. Це я так тягнуся до бра-
та, а він – до мене! Але ніколи не дотягнемося, адже в нього своє жит-
тя, а в мене своє. І раніше теж так було, адже мати любила тільки йо-
го... Мені не просто це зрозуміти. 

 
Рис. 25. Е. Гонсалес. Танець назавжди 

 
П.: Прослідковується едіпальна залежність, ревнощі. 
К.: Наступний малюнок «Я йду назустріч біді» (рис. 26). І до нього я 
підібрала рис. 27. 

  
Рис. 26. Я йду назустріч біді 

 
Рис. 27. Дж. Уолл. Дерево тисячо-

літь 
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П.: Дуже цікавий малюнок. Хоч він не зовсім відповідає темі, тому що 
ви не можете йти. Ви стоїте на Інь-Ян, як на п‘єдесталі. Тоді в чому ж 
біда? 
К.: Біда в мені самій. Я намагаюся врівноважити в собі дві сторони: 
одна – холод, гострота, амбітність, а інша – невід‘ємна посмішка на 
обличчі, теплота. Найбільша складність – знайти рівновагу, подібно 
до знака, на якому я стою: світле й темне. З цим можна порівняти й 
рис. 20 (сонце – місяць). 
П.: Але якщо врахувати тему рис. 20 «Що було до мого народження», 
то виходить що в самореалізації вам щоразу потрібно вирішувати про-
блему із самонародженням? 
К.: Так, тому що я прагнула продемонструвати сонце, а отже, з усім 
іншим у собі треба було впоратися, а я його (тобто решти) не бачила, 
ігнорувала. 
П.: На рис. 26 у ваших руках ми бачимо символи «місяць» і «сонце», 
подібно, як і на рис. 12 (ваги в руках). Це може свідчити про нестій-
кість вашого емоційного настрою, стану, що підтверджується рис. 27 
(дерево половинчате: холод і тепло). Тоді ви перебуваєте на лінії бала-
нсування двох протилежностей (Інь-Ян). 
К.: Так, правильно. Через такі діаметральності в мені я є лише лінією 
між протилежностями. Тоді я – носій заданої статичності, яка мене 
так омертвляє: я як не я. Іншими словами, я – загадка для самої себе. 
П.: Чи не врівноважуються в цілому сонце і місяць (рис. 27). Ви по-
всякденно відчуваєте розбіжність почуттів і раціо, чи це рідко буває? 
К.: Я думаю, що завжди, просто іноді це яскраво виражено зовні, а 
іноді пасивно, але я це відчуваю – це моя стабільна проблема. 
П.: Якою більше вас знає чоловік?  
К.: Як на рис. 27, праворуч у синій частині. 
П.: Ті, хто ближче до вас, до вашої проблематики, потрапляють, як під 
холодний душ. Відхід із життя батька поставив такий мінорний акцент 
на психіці. Необхідно знати, що це тенденція до психологічної смерті, 
коли людина «жива і нежива» одночасно. 
К.: Ваші слова допомагають мені усвідомити, що зі мною відбувається. 
Рис. 28 – це я в сім‘ї батьків. Я, двоє дітей, чоловік, мама з вітчимом. 
Брата я не намалювала, у нас з ним протистояння. А позаду мене зо-
бражена фігура покійного батька. За відчуттями, ця фігура завжди зі 
мною. 
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Рис. 28. Я в сім‘ї батьків 

 
П.: Тоді така присутність батька пояснює, звідки ваша єдність з міно-
ром і холоду у вас поряд із сонячністю. Ви показали, що маєте цю про-
блему навіть у моменти радості й родинного єднання. 
К.: Мій чоловік і мати одного року народження. Мама була ка-
тегорично проти нашого шлюбу, мовляв, я собі знайшла «татка», і не 
приймала його. 
П.: Чоловік відчував, що ваші стосунки не вільні від упливу пережитої 
вами травми? 
К.: Так, чоловік говорив про це, і я знала, що це руйнує наші взаємини. 
П.: На авансцені ви і чоловік, а факт присутності батька – за плечима. 
Чи не породжує це вашу внутрішню обездоленість (рис. 28)? 
К.: Не думала про це. Наступний малюнок – «Я серед чоловіків» 
(рис. 29). Це я, мій чоловік, син і колега по роботі (зліва). 

 
Рис. 29. Я серед чоловіків 

 
Рис. 30. Дж. Уолл. Обійми природи 

Назва респондента: «Тато і я» 
 

тато мама 

вітчим 

я 

чоловік 

колега 
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П.: Тема: «Я серед чоловіків» не передбачала малювати свою сім‘ю, а 
якщо вже так, то чому тут присутній колега по роботі?  
К.: Там ззаду, я ще дідуся намалювала, тата, вітчима, брата й чолові-
чий рід чоловіка. А колега нагадує мені мого улюбленого батька. 
П.: Чоловіки по «кровній» спорідненості інших ніби не існує. Чоловік 
асоціюється із захистом? Акцент поставлений саме на цьому? 
К.: Це (рис. 30) моє вічне прагнення «до любові з рідним батьком», я 
хотіла б такої гармонії, яка, як мені здається, була б, якби він не пішов 
з життя. 
П.: Така позиція може задавати тон незадоволеності, породжувати не-
виправдані розчарування у взаєминах з чоловіком, яких могло б і не 
бути. Адже на чоловіка падає велике навантаження, він повинен весь 
час заміщувати батька? А навіщо? Хіба можна своє життя підпорядко-
вувати бажаній ілюзії? Це ускладнює реальні відносини з бать-
ком ваших двох дітей? 
К.: Я сама не знаю, я невільник, і це приглушує свободу й радість у сі-
мейних стосунках, тепер я це ясно розумію. Я ніби чоловікові не про-
бачаю, що він – не такий, як батько! Хоч вік ідентичний з батьківсь-
ким. Наступний малюнок – «Людина, яку я поважаю» (рис. 31). Це – 
мама. 

 
Рис. 31. Людина, яку я поважаю 

 
П.: Якщо поважаєте, то за щось? 
К.: За її силу до життя. У мами було насильство з боку її батька, і вона з 
метою самозахисту його задушила. Маму посадили в тюрму. Її оточен-
ня цього не пробачало їй і не вірило, що було сексуальне посягання на 
неї: всі вважали, що просто так задушила. Відсидівши, мама стала ал-
козалежною. З цієї залежності їй допоміг вийти мій брат. 
П.: Тепер зрозуміло, чому ви серед чоловіків (рис. 29) шукаєте захист. 
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К.: І пройшовши все це, мама залишилася життєлюбною, я її за це по-
важаю. 
П.: У вашій психіці є спільність з матір‘ю? 
К.: Ми близькі з нею щодо сили волі, цілеспрямованості. Квіти в мене 
(див. рис. 29) цвітуть (дивляться вгору), а в неї (рис. 31) – зів‘ялі (нахи-
лені вниз). Далі рис. 32 – «Як мене бачать батьки і я сама себе». 
П.: У мене таке відчуття, що в інтимі вам не хотілося б відставати від 
матері, яка мала інтим з власним батьком (на це вказує рис. 30). Мені 
здається, що ця ілюзія єднання з уявним образом батька може вам за-
важати бути щасливою в шлюбі. Архетипна символіка – сполучна 
ланка між минулим і сьогоденням, яке передає латентний (прихова-
ний) зміст. 
К.: Так, я вмію відступати від сумної реальності! Але не розуміла того, 
що я можу сама її породжувати. Рис. 32 показує, як бачать мене батьки 
і як я бачу сама себе. Я часто уявляю себе ще ненародженою. 

 
Рис. 32. Дж. Варен. Перехідний вік 

Назва респондента: «Як мене бачать батьки і як я сама себе» 
 

П.: Для психіки не буває невирішених проблем10. Якщо є ба-
жання бути в злитті з власним батьком, то в утробі так і було: ваше 
життя з його життям «через сперматозоїд» уже злиті воєдино. 
К.: Спантеличена інтерпретацією, але заперечень немає. 
П.: Ви ніби ненароджена, як же психіка знає все! Відчуваєте вну-
трішній потенціал, але самі ж його і блокуєте, тоді й наявне 
відчуття ненародженості. 
К.: Так і є, буду більш уважною до своїх поривів, учинків, потрібно бі-
льше їх осмислювати. Моє минуле, як показано на малюнку (рис. 33), 

                                                 
10

 У цьому явно проявляється пралогічне мислення. 
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задане небом, зокрема минулий досвід упливає на мене теперішню. Я 
стою на дорозі, яка задана мені з небес. 
П.: Чи бачите, як цей малюнок (рис. 33) продовжує те, що тільки-но 
було проговорено: дорога вашого життя задана вашим же минулим, 
що пов‘язано з відходом батька на небеса (поставлений акцент на ба-
тька), який задає «дорогу вашому життю». Звідси відповідь, чому чо-
ловік – одноліток з батьком. Залишилося це усвідомити, прийняти те-
пер уже як дане і бути щасливою жінкою, хорошою мамою для своїх 
діток. В іншому випадку є ризик, що дітям подаруєте «шлейф своїх 
проблем». На рівні сонця бачимо чорну пляму. Це пов‘язано з відхо-
дом батька, незабутнє досі враження? 

 
Рис. 33. Моє минуле 

  
 

Рис. 34. Моє майбутнє 
 
К.: Я думала (коли малювала), що ця плямочка в небесах – спермато-
зоїд, який і визначив зачаття мене, а значить – життя! 
П.: Це дивовижна рефлексія. 
К.: Так, з чорної точки мій життєвий шлях і почався, і в житті я її пері-
одично відчуваю. 
П.: Якщо повернутися до конкретики малюнка, то ви ніби послані на 
землю з небес. А тому вам доводиться докладати зусилля, щоб жити в 
цих земних реаліях. Є тенденція приглушення активності, западання в 
статику (стан нірвани, медитації (рис. 11)). 
К.: Це дійсно так, я постійно нервово стомлююсь, і медитація – це час 
мого відпочинку. На малюнку «Моє майбутнє» (рис. 34) намальовано 
сонце й місяць як гармонійне перебування в моєму майбутньому, але 
тепер я сама розумію, що це лише наближення до батька, за символі-
кою: сонце – місяць (див. також рис. 13; 27). 
П.: Ви так намалювали, ніби це майбутнє ще повинно бути народже-
ним. Це натяк на попередній малюнок (рис. 32). Виходить, що вам для 
самонародження потрібен цілий колектив, ви самостійно неспромож-
на це зробити. Наступний малюнок (рис. 35) це підтверджує: яйце має 
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розбитися, і тоді вийде сонце, але для цього потрібна допомога. Це все 
вплив травми від смерті батька, якому не надали допомогу. Він нама-
льований подібно (див. рис. 20) «Що було до мого народження». Тому 
психіка дає натяк: вам потрібно самонародитися! 

 
Рис. 35. В. Куш. Схід сонця над океаном 

Тема респондента: Моє майбутнє 
 
К.: Люди бачать мене мамою, а я сама себе бачу з крильми й готова до 
певних злетів, особливо в моїй професії актриси (рис. 36). 
П.: Крила – натяк на те, що це прийнятно для небес: плаття як у наре-
ченої з крилами (натяк на готовність злетіти на небеса). На авансцені 
жінка – фігура «небесної нареченої», і вона значно більша, ніж земна. 
Це натяк на чуттєве тяжіння до батька як святого, адже він помер без-
невинно. Тому й ви – ніби «наречена батька в його святості». 
К.: Так, правильно, коли я малювала (рис. 36), то промайнула думка, 
що малюю хрестову наречену. Коли ж малювала рис. 37 і думала 
про «сприйняття», то уявлена, що це – дзеркало між мною й чолові-
ком, кожен з нас бачить себе через іншого. 

 
Рис. 36. Як мене бачать оточуючі, 

як я бачу сама себе  

 
Рис. 37. Сприйняття близькими 

один одного 
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П.: Нагадаю тему: «Сприйняття близькими один одного». 
К.: Виходить, за малюнком (якщо буквально його сприймати), то чо-
ловік, дивлячись у дзеркало, бачить мене, а я – його. Але зараз я ду-
маю, що це відбувається одночасно, і в нас стоїть паркан між чолові-
ком і жінкою. 
П.: Відомо, що собака, коли дивиться в дзеркало, то бачить у власному 
відображенні іншу собаку. Це й зрозуміло, адже в собаки відсутня са-
морефлексія. Якщо ж людина при сприйнятті іншої людини бачить у 
ній тільки саму себе, то тут проглядається ризик для таких відносин: 
людина ліпить з іншої людини бажану модель (під себе) або вона ке-
рується тільки своїми бажаннями і виявляє байдужість до інтересів 
іншого. Тоді кожен може таємно прагнути до власного домінування. 
Знову явним є пралогічне мислення – там немає протиріч: «дивля-
чись на іншого, бачу себе». 
К.: Почуте змушує задуматися. Наступний малюнок «Я – реальне. Я –
ідеальне» (рис. 38) Ідеальне накриває крилами реальне. Я «накри-
ваю» (блокую) себе своїми ідеалізованими відступами від реальності. 
Отже, активність виходить від ідеального Я, а реальне Я існує 
з опущеними (пасивними) руками. 

 
Рис. 38. Я – реальне, Я – ідеальне 

 
П.: Так, треба розібратися в собі: як твій ідеал зв‘язує руки тобі реаль-
ній? Але тоді, як же «Я – реальне» може досягати ідеалу, якщо воно 
пасивне (бездіяльне) і якщо йому заважають, знецінюють? Воно ж 
може втратити віру в себе, і тоді відступ від реальності перетворить 
життя в «театр життя»? Але базис цього «театру» буде уявним.  
К.: Я, якщо активне, то це диктується «ідеалом Я», без таких стимулів 
воно бездіяльне. 
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Рис. 39. І. Морських. 

Розставання 
 
П.: Відповідь свідчить про те, що «Я – реальне» фактично виходить з 
активності. Це невиправдано і часто породжує очікування від людей, 
щоб вони підтверджували ваші гідності, бачили вас – як ідеал. Тоді 
близьких людей ви теж намагаєтеся занурити в систему відступів від 
реальності. І це дуже втомлюване навантаження в спілкуванні й нере-
зультативне. Важливо згадати слова Гете: «Як можна пізнати се-
бе? Тільки шляхом дії, але ніколи – шляхом надуманого змі-
сту. Зроби активний крок – і ти дізнаєшся, який ти є!». Крім 
активності ви ризикуєте ніколи не досягти ідеалу й будете жити ілюзі-
єю. Крім того, ви ризикуєте порушити відносини з оточуючими, тому 
що вони позбавлені права відображати реальність, вони по-
винні в своєму сприйнятті підігравати вашим очікуванням, підтвер-
джуючи «Я – ідеал». Змушуючи іншу людину відступати від себе, ви 
дуже ускладнюєте собі життя й породжуєте проблеми, у яких важко 
знайти як початок, так і кінець. 
К.: Я здивована таким текстом. Я подумаю про це, оскільки мій погляд 
в цей бік ніколи не був спрямований. Наступний рис. 39 наводить на 
такий текст: куди б я не рухалася, я залишаюся на місці, які б ініціати-
ви не починала, усе зводиться до мертвої точки. 
П.: Ви стоїте на місці й не можете реалізувати свій потенціал? Рис. 39 
вказує на те, що ваше народження – це ще не справжнє народження. 
Пройдений сеанс психокорекції дозволить вам розслабитися, не нава-
нтажувати себе надуманими акцентами, які поставлені пережитим 
драматизмом життя (незалежно від вас). Важливо не навантажувати 
цим чоловіка. Як то кажуть, «... оберігайте уста свої, щоб зберегти ду-
шу свою»! 
К.: Дуже вам дякую! Я багато років їздила до відомих психологів. 
Пройшла 25 розстановок за Хеллінгером, брала участь у всьому, що де 
знаходила, але справжню інформацію про свої проблеми в їхній сис-
темній послідовності я отримала тільки тут, у групі АСПП. Це неоці-
ненно для мене. Ще не все я можу осмислити з того, що почула, але 
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впевнена, що буду над цим думати, буду працювати, досліджувати. 
Весь драматизм своїх невдач я побачила на власні очі. Один день (ще 
на початковому етапі роботи групи) я пропустила. Тепер розумію, що 
мої установки дали збій під фактажем реалій, які тут не просто озву-
чуються, а ти їх бачиш, вони переконують. Особлива подяка за відчут-
тя співпраці, за помірну активність психолога в діалозі, за співучасть 
членів групи. Цінним для мене виявилася відповідність моїх малюнків 
до ілюстративного матеріалу, який я підібрала із запропонованих ва-
ріантів. Я так багато років витратила на пошук розгадки своїх про-
блем, що й діти мої вже підросли. Так шкода, що вони досі не відчува-
ли справжню маму. Тепер є перспектива заспокоїтися і відслідковува-
ти, що ж я роблю зі своїм життям. Сеанс дозволив більше оцінити чо-
ловіка за його терпіння. Глибинне пізнання – так цікаво й доказово 
(правильніше – самодоказово), адже сам малюєш, сам підбираєш чужі 
малюнки до своїх. Це була поезія діалогу на двох «Я і психолог». З та-
кою практикою я познайомилася вперше й дуже шкодую, що не рані-
ше, роки пішли... У мене відкрилося друге дихання. Відчуття крил, які 
на малюнку (рис. 38). Дякую вам усім, я відчувала групове дихання, 
співучасть, це незабутньо! Усім успіху! 
П.: Дякую вам за витримку, працьовитість, рефлексивну щирість і за 
ваш акторський талант, що особливо проявився й допоміг нам у фраг-
ментах психодрами при роботі з іншими учасниками. Успіхів, терпін-
ня й послідовності в досягненні самозмін. 
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T. S. Yatsenko 
MANIFESTATIONS OF ARCHAIC THINKING IN DEEP  
COGNITION OF THE PSYCHE 

Theoretical-methodological generalization of practice of deep cognition of the 
psyche is presented in T.S.Yatsenko‘s article ―Manifestations of archaic thinking in 
deep cognition of the psyche‖. 

Development of the method of active social-psychological cognition (further 
ASPC) was founded in the eighties of the XX century and continued until today. Tested 
results of the deep-corrective practice which is realized in ASPC groups are the basis. 
The method is being developed in two directions: as deep-corrective practice and as the 
basis for the scientific generalization of psyche cognition on the basis of transcripts 
analysis. The last gave us a chance to define the leading rules which deal with function-
al characteristics of the psyche in its integrity (conscious/unconscious) what is subject-
ed (in the process of deep cognition) to the law of ―positive disintegration of ASPC par-
ticipants‘ psyche and its secondary integration on a higher level of the subject‘s psychic 
development‖. 

The content of the article underlines the importance of ―psychological protec-
tions‖ organizing functional characteristics of psyche; the author introduced two of 
their kinds – basic and situational; ―The model of the internal psyche dynamics‖ is sub-
stantiated and added with a substructure – ―the implicit order‖ which unites interests 
of both conscious and unconscious psyche spheres, it symbolizes Yin-Yang; the catego-
ry ―the archaic psyche inheritance‖ is introduced, its motivational-energetic potential is 
revealed. The scientific research of the archaic prerequisites of the subject‘s spontane-
ous activity opens up new perspectives of a person‘s deep cognition of the psyche. 

Keywords: active social-psychological cognition (ASPC), archaisms, deep cog-
nition, implicit order, logical thinking, pralogical (archaic, archetypal) thinking, psy-
chological protections (peripherical, basic). 
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Яценко Т.С. 
ПРОЯВЛЕНИЯ АРХАИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

В ГЛУБИННОМ ПОЗНАНИИ ПСИХИКИ 

В статье Т. С. Яценко «Проявления архаического мышления в глубинном 
познании психики» представлены теоретико-методологические обобщения 
практики глубинного познания психики. 

Разработка метода активного социально-психологического познания (далее 
АСПП) берет начало с восьмидесятых годов ХХ ст. и продолжается до сих пор. В 
основу положены апробированные результаты глубинно-коррекционной прак-
тики, реализуемой в группах АСПП. Метод развивается в двух направлениях: как 
глубинно-коррекционная практика, так и основа для научных обобщений позна-
ния психики благодаря анализу стенограмм. Последнее позволило нам опреде-
лить ведущие законы, касающиеся функциональных характеристик психическо-
го в его целостности (сознательное / бессознательное), что подчинено закону 
«позитивной дезинтеграции психики участников АСПП и вторичной ее интегра-
ции на более высоком уровне психического развития субъекта». Содержание ста-
тьи представляет также сведения о «психологических защитах» в организации 
функциональных характеристик психики; автором введено две их разновидности 
– базальные и ситуативные; научное обоснование «Модели внутренней динами-
ки психики», которая дополнена подструктурой – «имплицитный порядок», 
объединяющий интересы как сознательной, так и бессознательной сфер психики 
(символизирует это Инь-Ян). В последние два года введена категория «архаиче-
ское наследие психики» и раскрыто его мотивационно-энергетический потенци-
ал. Научное исследование архаических предпосылок спонтанной активности 
субъекта открывает новые перспективы глубинного познания психики человека. 

Ключевые слова: активное социально-психологическое познание 
(АСПП), архаизмы, глубинное познание, имплицитный порядок, логическое 
мышление, пралогическое (архаическое) мышление, психологические защиты 
(периферийные, базовые). 

 


