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Гендерні архетипи К. Г. ЮнГа яК один 
із поГлядів на лЮдсьКу душу та дух

Стаття присвячена психологічному аналізу філософських понять 
«душа» та «дух» в ракурсі психоаналітичних концепцій К.Г.Юнга. У 
структурі особистості, за К.Г.Юнгом, є два архетипи-близнюки: Аніма і 
Анімус, які відтворюють жіноче і чоловіче начало. Сучасні дослідження 
свідчать, що кожне тіло, як і кожна психіка дійсно мають у собі ці обидві 
складові. За К. Г. Юнгом, Аніма (душа) і Анімус (дух) є продуктами ко-
лективного несвідомого і діють як колективні образи, що допомагають 
представникам однієї статі зрозуміти представників іншої. Щоправда 
вони можуть приводити й до непорозумінь, якщо архетиповий образ іде-
альної жінки або ідеального чоловіка неусвідомлено проектується на ре-
ального партнера.
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Гендерные архетипы К.Г.ЮнГа КаК основной 
взГляд на душу и дух 

Статья посвящена психологическому анализу философских понятий 
«душа» и «дух» в ракурсе психоаналитических концепций К.Г.Юнга. В 
структуре личности, за К.Г.Юнгом, есть два архетипа-близнеца: Анима и 
Анимус, которые отожествляют женское и мужское начало. Современные 
исследования утверждают, что каждое тело как и каждая психика действи-
тельно имеют в себе эти две части. За К.Г.Юнгом, Анима (душа) и Анимус 
(дух) есть продуктами коллективного бессознательного и действуют как 
коллективные образы, которые помогают представителям одного пола по-
нимать представителей другого. Правда, они могут приводить и к недора-
зумениям, если архетиповый образ идеальной женщины или идеального 
мужчины бессознательно проектируется на реального партнера.

Ключевые слова: душа, дух, архетипы, анима, анимус, феминность, 
маскулинность, андрогинность, гендер.

 Постать Карла Густава Юнга – одна із великих постатей 
психлогії ХХ століття. Неможливо повністю оцінити той ба-
гаж знань та інформації, яку залишив нам цей видатний на-
уковець. Його постать досить довгий час була майже невідо-
ма широкому загалу української інтелігенції і про неї знали 
невелика частина радянських та українських вчених психо-
логів та філософів. Зокрема він підійшов до психологічного 
вивчення підсвідомого, тобто того, чого радянська наука тоді 
уникала. Крім того, доктор Юнг в своєму вченні про архети-
пи виділив такі архетипи як архетип Мудреця, Бога, Душі, 
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Аніма, Анімус тощо, чого радянська психологічна наука теж 
уникала через атеїстичність політики тодішньої держави. 
Так і залишився Юнг відомий усьому світові, а зовсім неві-
домий українській психологічній науці. Саме з цієї причини 
є актуальною ця постать для вивчення теологами, політоло-
гами, психологами, релігіє знавцями, соціологами тощо...

У структурі особистості, за Юнгом, є два архетипи–
близнюки: Аніма і Анімус, які відтворюють жіноче і чоловіче 
начала. Сучасні дослідження свідчать, що кожне тіло, як і 
кожна психіка дійсно мають у собі ці обидві складові. За К. Г. 
Юнгом, Аніма (душа) і Анімус (дух) є продуктами колектив-
ного несвідомого і діють як колективні образи, що допома-
гають представникам однієї статі зрозуміти представників 
іншої. Щоправда вони можуть приводити й до непорозумінь, 
якщо архетиповий образ ідеальної жінки або ідеального чо-
ловіка неусвідомлено проектується на реального партнера. 

Аніма є фактором надзвичайної значущості у психоло-
гії чоловіка. Завдяки її наявності характер чоловіка стає 
м'якшим, вона надає йому душевності й вітальності, є дже-
релом ірраціональних почуттів. Якщо Аніма залишається у 
структурі чоловічої особистості «нелегалкою», чоловік стає 
роздратованим, підозрілим, непристосованим, гонористим, 
емоційно нестабільним. 

Особливої значущості цей архетип набуває у зрілому віці, 
десь після 35 років. Прийняття своєї Аніми є проявом му-
дрості, профілактикою зайвої педантичності, ригідності, 
безвідповідальності, недоброзичливості, навіть можливої 
алкоголізації. Той, хто не приймає жіночу складову своєї 
особистості, проектує внутрішню дисгармонію на взаємини з 
жінками, забезпечуючи собі непорозуміння, складності, кон-
флікти і сексуальні проблеми. 

Подібним чином Анімус є виявом чоловічого начала у жі-
ночій особистості. Його риси також витісняються жінкою із 
свідомості. Якщо жінка свідомо виявляє яскраву жіночність, 
її несвідоме є скупченням передсудів. Анімус забезпечує 
жінці розвиток інтелекту, цілеспрямованість, свободу від 
стереотипів, творчі здібності. Він здійснює зв'язок персони із 
внутрішнім, індивідуальним світом. 

Протилежності доповнюють, компенсують одна одну. 
Якщо виховання маскулінізує жінку, їй важко асимілювати 
архетип жінки. У такому разі жіночність пригнічується і за-
нурюється у тінь. Якщо чоловік свідомо проявляє виражену 
маскулінність, у його несвідомому превалюють фемінінні 
риси – імпульсивність та емоційність. 
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За Юнгом, фемінінність є незрілістю, у всякому разі 
для чоловіків. Це характеристика невротичного зв'язку 
сина з матір'ю, його тривалої несамостійності, залежнос-
ті. Інфантильний зв'язок з матір'ю проявляється у страхах 
перед всім новим, незнайомим, перед життям як таким. 
Пристрасне бажання повернутися до матері, до по–дитячому 
безтурботних, захищених стосунків активно заважає чолові-
кові пристосуватися до далеко не завжди теплої і комфортної 
дійсності.

Мета дослідження: дослідити зміст вчення К. Г. Юнга 
про душу та дух через детальний розгляд основних його фі-
лософських поглядів та концепцій. 

В дослідженні статевих протилежностей, на кшталт жіно-
чого та чоловічого начала, чоловічої та жіночої душі, Аніми 
та Анімуса, варто звернутися до гендеру, як одного з цен-
тральних і фундаментальних понять сучасного суспільства. 

Гендер – світогляд, що проливає світло на таємниці і за-
гадки людської історії. Гендер пов’язаний не тільки з теоре-
тичними проблемами філософії, соціології,  психології, але 
і з безпосередньою практикою, економічними, соціальни-
ми, політичними і правовими процесами, які відбуваються 
в сучасному світі. Гендерний підхід вніс істотні корективи 
до аналізу структури сучасного суспільства, у всі сфери його 
життєдіяльності. [1]

Поняття „гендеру” підпадає переоцінюванню у сучасній 
літературі. Його було введено для вживання у поведінкових 
та соціальних науках з метою відрізнити поняття, яке воно 
означає, від поняття статі. 

Такий розподіл цих понять виник у феміністичній літе-
ратурі, для того щоб підкреслити, що анатомія не є долею, 
оскільки стать задається біологічно, а гендер створюється 
культурою. „Чоловічий” та „жіночий” – приклад розподілу 
по статевим приналежностям, а „маскулінний” та „фемін-
ний” – приклад гендерного опису. 

Маскулинність (лат. masculinus – чоловічий) — комплекс 
характерних особливостей, які традиційно приписуються чо-
ловікам. Це — сила, жорстокість та ін. [3]

Фемінність – це характеристики, пов’язані із жіночою 
статтю, або характерні форми поведінки, яких очікують від 
жінки у даному суспільстві (Ентоні Гідденс) або “соціальний 
вираз того, що розглядається як позиції, внутрішньо при-
таманна жінці” (Ліза Таттл). Характерними рисами фемін-
ности є емоційність, сенситивність, інтуїтивне пізнання. Ш. 
Фурьє, який вважається засновником слова «фемінізм», ще 

Попович (Гісем) Т.О.



Актуальні проблеми психології. Т.7, вип.36

360

у XVIII ст. стверджував, що «соціальне положення жінки є 
мірилом суспільного прогресу». [3]

У зв'язку з відривом статевих розходжень від іманентних 
біологічних основ, тобто, оскільки психологічна і культурна 
стать не задані першочергово, а вибираються нами довільно, 
у 1955 році сексолог Джон Надь увів поняття «гендера».

Гендер – це соціальна стать, соціально–детерміновані 
ролі,ідентичності та сфери діяльності чоловіка та жінки, які 
залежать не від біологічно–статевої приналежності а,а від 
соціальної організації суспільства. Це соціально сконструйо-
ваний кластер, зі статтю у своїй основі ні як не пов'язаний. 
Гендер зв'язаний зі статтю лише як з приватним випадком 
самого гендера. Але стать не належить до онтології гендера. 

Тобто ми розуміємо стать з гендера, а не гендер зі ста-
ті. Сконструювати гендер, тобто провести гендеризацію, це 
означає концептуально задати набір критеріїв, за якими ви-
робляється гендерне розрізнення. 

У глибокому розумінні свого змісту, гендер не ототож-
нюється із статтю. Ці поняття часто співпадають, але у дея-
ких випадках, можуть розрізнятися, або ж співпадати лише 
частково. У зв’язку із цим вводиться поняття «гендерна іден-
тичність» – гендер, по відношенню до якого людина відчуває 
себе та ідентифікує. [1]

Саме у гендерній ідентичності проглядається паралель-
ність до концепції Аніми та Анімуса К.Г.Юнга, як такої, що 
стверджує про наявність у кожного з нас і чоловічого і жіно-
чого одночасно. 

Отож, наступним етапом стане детальний розгляд безпо-
середньо вище згаданої концепції філософа. 

Як вже зазначалося вище, структура особистості, за 
Юнгом, складається із двох архетипів–близнюків: Аніми і 
Анімуса, які відтворюють жіноче і чоловіче начало. Аніма 
(душа) і Анімус (дух) є продуктами колективного несвідомого 
і діють як колективні образи, що допомагають представни-
кам однієї статі зрозуміти представників іншої. Щоправда 
вони можуть приводити й до непорозумінь, якщо архетипо-
вий образ ідеальної жінки або ідеального чоловіка неусві-
домлено проектується на реального партнера. Сучасні дослі-
дження свідчать, що кожне тіло, як і кожна психіка дійсно 
мають у собі ці обидві складові. 

У цих архетипах, Юнг визнає андрогінність людської при-
роди. Будучи частинками колективного несвідомого, вони 
розташовуються в глибинах душі (ця динамічна система по-
криває одночасно свідомість і несвідоме), представляють ве-



361

личезну трудність для індивіда, який намагається досліджу-
вати тайники своєї душі. Архетип сам по собі не є ані добрим, 
ні поганим. Він тільки через удар зі свідомістю стає одним 
або іншим чи якоюсь суперечливою двоїстістю. Таке рішення 
приймається, свідомо чи несвідомо, з людської точки зору. 
Існує багато таких прообразів, проте всі вони так довго не 
з’являються у снах окремих людей і у творах мистецтва, аж 
поки не будуть збуджені відхиленнями свідомості від яко-
гось середнього шляху. 

Проте, якщо свідомість заблукає, зайнявши односторонню 
та фальшиву точку зору, то “інстинкти” оживають і посила-
ють свої образи у сни окремих людей та на вирази обличчя 
митців та ясновидців, аби відновити тим самим душевну рів-
новагу. [4]

Душа (Аніма) забезпечує присутність жіночого почат-
ку у чоловіка, тобто його без свідому жіночу сторону, а дух 
(Анімус) забезпечує присутність чоловічого у жінки, тобто її 
без свідому чоловічу сторону.

Ці архетипи основані на біологічному факторі наявності 
у обох статей і чоловічих і жіночих гормонів. Юнг стверджу-
вав, що ці архетипи еволюціонували протягом віків у колек-
тивному несвідомому,як результат між статевих, чи то ген-
дерних взаємовідносин. Філософ стверджував, що і Аніма, 
і Анімус повинні гармонійно виражатися у особистості, не 
порушуючи загального балансу. Тобто, чоловік повинен ви-
ражати свої «фемінні» властивості поряд із «маскулінними», 
а жінка навпаки. Лише при таких умовах можливим стане 
гармонійний, різносторонній розвиток особистості. [4]

В індивідів чоловічої статі дія Аніми виявляється у при-
сутності ідеалу жінки, пов’язаного в тому або іншому ступені 
з образом матері. Образ жінки, Аніми, змінюється у часовому 
та історичному зрізі. Але, разом із цим, зберігає певні незмін-
ні характеристики. Аніма, звичайно, виглядає молодою, жит-
тєво мудрою, але не надто розумною, вона часто пов’язана із 
землею чи водою. Часто наділена владою. Паралельно у ній 
проявляються два протилежні аспекти: позитивний та нега-
тивний. Вона може бути чистою та невинною, а може бути 
лукавою та зрадливою. Часто у літературних творах, Аніма 
набувала міфічних образів фей, ельфів, русалок, німф, які 
відволікають чоловіка від його роботи, сім’ї, дому, закохують 
у себе і позбавляють найціннішого (життя, свободи, тощо). 

Саме Аніму Юнг вважає душою чоловіка. Так, саме чо-
ловіка…. Тобто, частиною особистості. Вчений використовує 
словло «Аніма» замість терміна «душа», психологічно тректу-
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ючи його як «сприйняття напівбезсвідомого психічного комп-
лекса, який володіє частковою автономією функцій». [4] 

Віддзеркалюючи жіночі риси чоловіка, Аніма також відо-
бражає настрій людини, її емоції, передчуття. Схоже твер-
дження ми знайшли у старокитайських літературних творах, 
де йшлося проте, що чоловіку поганому настрої є одержимим 
жіночою енергією «інь», у цей час від піддається власним 
емоціям, які його поглинають повністю та стає дуже чутли-
вим до зовнішніх подразників. Юнг стверджує, що поняття 
«Аніми» у чоловіка може співпадати із поняттям «Тіні», що 
вважає абсолютно неприпустимим. Злиття Аніми та Тіні, як 
злиття напівсвідомого з несвідомим веде до великої влади 
без свідомого над людиною. 

Влада Аніми над людиною проглядається у без свідомій 
прив’язаності до матері (яка веде до виникнення інстинкту 
самозахисту), до першої закоханості та кохання загалом. [4]

Анімус жінки проявляється у її чоловічих рисах. Подібно 
Анімі чоловіка, Анімус жінки об’єднує три різнорівневі ком-
поненти: чоловічий принцип, який прихований всередині 
жінки; індивідуальні уявлення людини про чоловічі риси 
та колективний образ чоловіка. Як жінка напівсвідомо ста-
виться до зовнішньої сфери застосування чоловічого розуму, 
а саме: наука та техніка, політика та комерція, так і чоловік 
ставиться до своїх почуттів. Отже до сфери підсвідомості на-
лежить мислення жінок та почуття чоловіків.

Анімус може представляти собою будь–яка чоловіча фігу-
ра, від найпримітивнішої до високо духовної, в залежності 
від розвитку розуму.

 На відміну від Аніми, Анімус може представляти собою 
групу чоловіків, чи сукупність чогось, що наділене чоловічи-
ми рисами. Можливо, це через те,що домінуюче відчуття – 
одне, а пануючих поглядів – багато. Анімус має гостру потре-
бу у владі. Якщо він (Анімус) зачіпається, то якою б ніжною 
та жіночною не була жінка у звичайному житті, вона впадає 
в агресію й тиранію, і не чує голосу розуму. Це виникає через 
діяльність Анімуса, через яку у жінки виникають труднощі 
мислити без за ангажування. Вона змушена остерігатися 
внутрішнього голосу. [4]

Поряд із цим, Анімус відіграє і позитивну роль. У критич-
них ситуаціях він створює опору та стимулює стремління до 
знань та істини. 

Багато дослідників, осмисливши вчення Юнга про Аніму 
та Анімуса, проводять астро–міфологічну паралель між 
ними та персонажами древньої міфології, чи небесними ті-
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лами. Так ці архетипи асоціюються із Венерою та Марсом 
відповідно.  

Аніма відходить від реальності буття, подібно жінці, яка 
захищає свою дитину від зовнішнього світу. Щодо такого «ін-
фантильного» чоловіка, то він таким чином відходить від до-
рослої діяльності у суб’єктивні сфери своєї душі. Батько від-
криває перед дитиною об’єктивний зовнішній світ та створює 
суб’єктивний захист від душевних нахилів. Для дитини мати 
уособлює суб’єктивну свідомість, а батько – об’єктивну дій-
сність. Аніма являється для всіх людей своєрідним провід-
ником до особистого без свідомого, а Анімус – в колективне 
без свідоме за межі себе самого. 

Доцільно згадати про ще одну відмінність між цими архе-
типами. При глибокому зануренні Аніми у душу, вона зли-
вається із Тінню. Натомість Анімус різко відмежовується від 
неї. [4]

У своїх працях, філософ неодноразово говорив про важ-
кість дослідження душі, як такої. Всі його знання базуються, 
головним чином, на спостереженні за собою та своїми паці-
єнтами. Дослідник був знайомий із інтимною душевною сто-
роною багатьох відомих людей, і саме на основі цих динних 
формував свої власні твердження. Свої теорії автор називав 
«односторонніми», оскільки вважав, що все те, що варто ува-
ги, знаходиться у душі із внутрішнього боку. 

«…Питання душі завжди знаходяться за горизонтом 
свідомості. Тобто коли зачіпаються душевні проблеми, то 
мова йде про речі, що знаходяться на межі видимості, про 
най цінніші та най тендітніші предмети, про квіти, які 
розпускаються лише вночі. В день все зрозуміло та визначе-
но, проте ніч така ж довга як і день, і живемо ми не тільки 
вдень, а й і вночі. Є люди, яким дурний сон псує весь день. А 
для багатьох денне життя здається дурним сном, і вони 
тужать за ніччю, коли пробуджується душа…» [6]. Саме 
тут К. Г. Юнг вбачає проблему душі. 

Підхід до вивчення душі, як і сама душа, є дуже складним 
завданням, якщо застосувати вираз Ніцше,– «проблема з ро-
гами». Попередницею будь–якого аналітичного лікування 
душі, як стверджував Юнг, є сповідь. Як тільки людському 
духу вдалося вигадати ідею гріха, виникло психологічно–
приховане, на аналітичній мові – витіснене. Приховане є та-
ємницею. Володіння таємницею діє подібно душевній отруті, 
яка відокремлює носія таємниці від суспільства. Ця отрута 
може бути неоціненними ліками у малих дозуваннях. Навіть 
християнське причастя ще у древній церкві вважалося таєм-
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ничим та згадувалося лише натяками, на алегоричній мові. 
Якщо приховане від інших усвідомлюється, то шкода від ньо-
го, звичайно, є меншою, ніж коли приховане витісняється. 
Самостійною діяльністю душі Юнг вважає фантазію, яка у 
свою чергу може проявлятися всюди, або припинятися будь–
де. Уві сні фантазія проявляється у вигляді сновидінь. [7]

Іншою формою прихованого є стриманість. Тим, що зазви-
чай стримується є афекти. Юнг вважає стриманість корисною 
та лікувальною. Самодисципліна була ще у древніх народів 
одним із ранніх мистецтв, де вона вважається частиною ри-
туалу посвячення, головним чином у формі стійкого перене-
сення болі та страху, а також аскетичного стримання. Проте 
оскільки стриманість є особистою, то вона, так само як і осо-
биста таємниця, може бути шкідливою, руйнівною. Стрима-
ний афект також є чимсь, що приховане, але воно може бути 
прихованим і від самого індивіда мистецтвом, яким відріз-
няються переважно чоловіки. Щодо жінок, то вони у невели-
кій своїй кількості мають природну здатність не соромитись 
у прояві своїх почуттів. 

Таємниця та стриманість викликають природну хворобу, 
оскільки є шкідливими для людини у випадку, коли є осо-
бистими. Але якщо вони розділяються у суспільстві з інши-
ми людьми, то природа задовольняється, і тоді вони можуть 
бути навіть корисними. [7]

К. Г. Юнг розглядає поняття «душі» тільки у співвідно-
шенні з так званою «сучасною людиною». Тобто, лише душа 
сучасної людини для дослідника має сенс для вивчення та 
занурення. 

«…Людина, яку ми називаємо сучасною, тобто людина, 
яка живе в най справжньому теперішньому, стоїть на вер-
шині або на краю світу: над нею небо, під нею все людство зі 
своєю історією, яка втрачається у тумані древності, перед 
нею безмежжя всього майбутнього…» [6]. Так філософ гово-
рить про людину, душа якої є дійсно важливим скарбом для 
світу, для нації, для майбутнього. Сучасною стає та людина, 
котра розуміє «сьогодні», як процес, перехід, який відрива-
ється від «вчора» і направляється до «завтра».  

Філософ розуміє душу не тільки з релігійно – нематері-
ального боку, як звикли сприймати її прості пересічні гро-
мадяни. Він бачить у цьому понятті щось глибше, ширше та 
потаємне. Юнг, на відміну від священиків, які бачать душу 
як складову тіла, до моменту збереження останнього своєї 
життєдіяльності, розуміє душу людини, як її суть, зв’язок із 
минулим та майбутнім.  
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 «… Я думаю, що не буде великим перебільшенням, якщо 
порівняю сучасну свідомість із душею людини, яка пере-
несла величезне потрясіння і стала тому досить невпевне-
ною…» [6]. Дослідник вбачає у сьогоденні період перемін 
та набуття нового досвіду. Відсутність моральності, поваги, 
розуміння та всепоглинаючої любові, ось що зараз коїться 
із світом. Європейське світобачення ніяк не направлене на 
мирне майбутнє. Воно позбавлене духовності… яку можна 
віднайти на Сході. Саме духовність Сходу К. Г. Юнг пропо-
нує нам, європейцям, обрати за основу буття, як такого, що 
абсолютно знікчемило себе у сучасному світі. 

«…Схід знаходиться у нас самих. Це наша особиста 
душа..» «… Нові форми буття виникають із потреб та 
нужд, а не із ідеальних вимагань або інших бажань…» [6]. 
Повернення до духовності, до чистоти душі, Юнг вважає 
важливим етапом подальшого розвитку людства. Бо лише 
нове зачаровування душею є нічим іншим, як поверненням 
свідомості до фундаментальної людської природи. 

висновки. К. Г. Юнг збагатив наші уявлення про струк-
туру та зміст особистості загалом, а також про чоловічу 
й жіночу душу зокрема. Хоча його теорія про архетипи та 
колективне підсвідоме не можна назвати дуже легкою для 
сприйняття та вона не піддається емпіричній перевірці, всі 
його концепції продовжують полонити все більше молодих 
дослідників. 

Своїми ідеями Юнг зробив вагомий вплив не тільки на 
психіатрію та психологію, але і на антропологію, етнологію, 
культурологію, педагогіку та літературу. У своїх працях 
вчений охопив дуже широкий спектр проблем досліджен-
ня. Починаючи від філософсько–психологічної проблема-
тики стосовно питань терапії нервово–психічних порушень 
до глобальних питань існування людини в соціумі, які роз-
глядалися ним через призму індивідуальної та колективної 
психіки та вчень про архетипи. 

Сьогодні можна спостерігати нову хвилю інтересу у про-
фесійних психологів та молодих дослідників до його теорії 
підсвідомого, як життєво необхідного джерела мудрості. 
Молодому поколінню імпонує першість К. Юнга у визнанні 
позитивного вкладу релігії, духовності і, навіть, містики, у 
розвиток особистості. Саме в цьому полягає важлива роль 
вченого як такого, що дав поштовх розвитку гуманістично-
го напрямку персонології. Філософи, історики, політологи, 
теологи та психологи знаходять для себе та своєї діяльності 
вчення К. Г. Юнга дуже корисним. 
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Вважається, що вклад Карла Густава Юнга в усі галузі 
науки тільки починає вивчатись і потребує ще тривалих до-
сліджень.

Філософ шукав підтвердження своїх теорій у міфах, релі-
гійних поглядах, фольклорі, сновидіннях та фантазіях своїх 
пацієнтів. Саме тому концепції К. Юнга визначені не на-
стільки чітко, щоб їх можна було дослідити на валідність. 

На даний час вимальовуються дві тенденції серед послі-
довників К. Г. Юнга: одні цікавляться терапевтичним мето-
дом аналітичної психології, а інші віддають перевагу його 
філософії, зверненої до Сходу. Обидва ці аспекти свідчать 
про важливість ідей автора. 

Погляди відомого філософа на співвідношення чоловічої 
та жіночої душі є справжнім джерелом інформації для прак-
тикуючих психологів та молодих сімей. Вчення Юнга дає 
змогу краще зрозуміти природу людських вчинків, мотива-
цію та бажання кожного із сімейної пари. 

А щодо вчення про людську душу загалом, то воно є дуже 
актуальним саме у сьогоденні. У час економічної кризи, яка, 
безперечно, почалася із душевної, варто переглянути обра-
ні в минулому правила поведінки та суспільні стереотипи. 
Життя не стоїть на місці…А можливо воно йде по колу? І 
нам треба повернутися до канонів древніх східних релігій, в 
основі яких лежить все наше буття? Відповідь на це питання 
дасть лише майбутнє… 
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This article focuses on the psychological analysis of philosophical terms 
“soul” and “spirit” in the light of psychoanalytic concepts of C.G. Jung. 
The structure of the individual, by C.G. Jung , archetypes are two twin 
: Anima and animus , reproducing the feminine and masculine. Current 
research shows that every body like every mind is really from these two 
components. According to C.G. Jung, Anima (soul ) and animus (spirit) 
are products of the collective unconscious and act as collective images 
that help members of the same sex to understand other representatives. 
However, they can also lead to confusion if the archetypal image of the 
perfect woman or the perfect man unconsciously projected on a real 
partner. 

Keywords: soul, spirit, archetypes, anima, animus, femininity, 
masculinity, androhinnist, gender
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