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МІФОЛОГІЗМ ТА МІФОПОЕТИЧНА  
ПАРАДИГМА ЛІТЕРАТУРНОГО ТВОРУ  

В АСПЕКТІ ПОРІВНЯЛЬНОЇ ТИПОЛОГІЇ 
УКРАЇНСЬКОЇ ТА ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ 

“ПРОЗИ ПРО ЗЕМЛЮ”  
кінця ХІХ - першої третини ХХ ст. 

 
 

1.1. Міфологічний фактор у літературі та способи його 
проявлення в художньому творі.  

Питання міфотворчості 
 
На сучасному етапі розвитку літературознавства все 

частіше обговорюються питання присутності міфологічної 
складової в літературному творі (інсталяції міфу й 
міфоелементів у літературі, авторської міфотворчості), яку 
можна означити як міфологічний фактор у літературі. У цьому 
й наступному підрозділах книги робимо спробу дослідити 
специфіку міфологічного фактора в літературі як явища 
культурно-філософського характеру та, головне, визначити 
поняття міфопоетичної парадигми в літературному творі. 

Міф супроводжував людину з прачасів і своєю 
синкретичністю сприяв цілісному сприйманню людиною світу, 
по-своєму пояснював його. У сучасній культурі питання міфу – 
одне з найбільш цікавих і непростих. Філософський словник 
орієнтує на “класичну” полісемію цього поняття [222; 386-387], 
акцентуючи генетичний зв’язок зі стихією міфологічного 
мислення словесних та пластичних мистецтв, чий “головний 
будівельний засіб – художній образ – ...уявляється, по суті, 
сучасним інобуттям міфу” [там само; 387], тощо. 

Проте чи кожен художній образ словесного мистецтва 
(літератури) може вважатися “сучасним інобуттям міфу”? І яке 
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це інобуття? Можливо, йдеться про спроби осмислення 
сучасною наукою “міфів другого покоління” [там само; 388], 
проте за якими критеріями їх можна було б відповідно 
кваліфікувати? Ці та подібні питання поки залишаються 
відкритими, хоча їх розроблення триває. 

Практика міфокритики нині, дійсно, фіксує надзвичайне 
розширення семантики міфу. Так, Я.Поліщук, зазначаючи, що 
наукові дискусії навколо інтерпретації міфу з приходом кожної 
наступної генерації спалахують з новою силою, зауважує: 
“Безперечно, сьогодні... нам аж ніяк не випадає повертатися до 
класичного поняття міфу як пракультурної... оповіді про богів 
та героїв... Міф... універсальний культурний феномен, значення 
якого виходить поза конкретні часові виміри (проте в кожну 
епоху інсталюється в духовних координатах часу) як первісний 
код символів, смислів, світоглядних уявлень чи, за узвичаєним 
у науці терміном, архетипів” [177; 5-6]3. 

Таке формулювання засвідчує динаміку і якість 
розширення “статусу” міфу, однак потрактування подібних 
видозмін у його семантичному полі приймають далеко не всі 
науковці. Так, Є.Мелетинський наполягає на невиправданості 
розширення й модернізації значення міфу, підтримуючи думку 
про те, що нині міф як термін набув більше полемічності, аніж 
аналітичності [137; 29]. «Доволі двоїстим» застосування в 
сучасній мові слова «міф» вважає М.Еліаде [246; 29], суголосні з 
ним у цьому К.Кереньї [250; 12-13], Р.Вейман [19; 262], 
О.Бондарева [15; 39] й ін., а О.Козлов для зняття 
«термінологічної перевантаженості слова «міф» пропонує ввести 
«поняття «міфоцентричний твір» для означення всіх сучасних 
творів, орієнтованих або на конкретний міф, або в цілому на 
структурні принципи давньої міфології [96; 258]. 

Відсутність чіткої дефініції міфу в сучасній науці значно 
ускладнює проведення практичних студій у цій сфері. Спроби 

3 При цьому цікаво, що в одному з найсучасніших вітчизняних 
літературознавчих словників міф визначається саме (і тільки) як 
“...розповідь про богів, духів, героїв, надприродні сили і ін., які брали 
участь у створенні світу” [125; 451]. 
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підведення “міфу” під певні схеми (як-от, В.Пивоєва [173; 14]) 
найчастіше є дискусійними. Д.Пашиніна, констатуючи 
недоліки теорій міфу, запропонованих Ф.Буслаєвим, 
О.Афанасьєвим, О.Потебнею, О.Лосєвим, В.Пивоєвим та ін., 
так підсумовує свій критичний огляд: “Виникає відчуття, що 
міф незрозумілим чином ухиляється від визначень... [...] 
побудова... закінченого образу міфу як такого, спроби дати 
міфу, міфології, міфологічному мисленню визначення, 
здається, приречені на неуспіх. [...] одна з основних 
властивостей міфу – його принципова невизначність. Тому що 
визначення передбачає певну зупинку та обмеження 
визначуваного. Міф же живе постійною зміною, 
переродженням і перетіканням” [172; 95]. Сумнів у можливості 
хоча б теоретичного віднайдення універсальної дефініції міфу 
висловлює й М.Еліаде [246; 33]. 

Звідси, якщо вичерпне наукове визначення міфу 
неможливе, реальним залишається тільки безкінечне 
наближення до його осягнення. Характерним при цьому є 
визнання того, що міфологічний момент супроводжує й 
сучасну науку [222; 387]. Пригадуються погляди О.Лосєва, 
переконаного, що а) наука міфологічна [126; 18] і б) коли 
“наука” руйнує “міф”, то це означає тільки те, що одна 
міфологія бореться з іншою міфологією [там само; 21] (таку 
думку поділяють Я.Голосовкер [41; 70-71], І.Зварич [115; 333] 
та інші вчені і повністю заперечують, наприклад, Г.-Ґ.Ґадамер 
[29; 118] і В.Кутирев [108; 71]). Прикметно, що О.Лосєв 
стверджує, ніби “весь світ і всі його складові моменти, і все 
живе і все неживе, однаково суть міф...” [126; 183]; 
Я.Голосовкер упевнений, що “...уявлюваний, імагінативний 
світ міфу володіє часто більшою життєвістю, ніж світ фізично 
даний...” [41; 13], а М.Еліаде – що міф пояснює сутність 
людського життя глибше, ніж історія [246; 24]. Нарешті, 
Ф.Ніцше визнавав міф “...за необхідний результат і навіть за 
кінцеву мету науки” [158; 114]. 

Тим не менше, не дивлячись на численні відмінності 
трактування, нині міф зайняв одну з ключових позицій у теорії 
культури і соціології. Варто наголосити, що сучасна міфологія 
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(неоміфологія), міфотворчість – відмінне від класичної 
міфології явище, хоча й зберігає певні її характеристики. Нині 
можемо говорити про неоміфи різних сфер людської 
діяльності, зокрема політичні, соціальні, культурологічні і, як 
було сказано, навіть наукові. Статус “неоміфологічних” 
отримали в літературі й окремі “традиційні” (“вічні”) образи 
авторського походження (Гамлет, Дон Кіхот, Дон Жуан, 
Робінзон, Фауст та ін.); відомим стало і явище т. зв. 
“квазіміфології”. 

Спробою міфологізувати реальність стала філософія 
Ф.Ніцше з її піднесенням тілесного й ірраціонального та 
зневажанням раціонального, запереченням історії та 
положенням про “вічне повернення” (щоправда, теза про 
“повернення” виголошена вже в Книзі Екклезіястовій: “Немає 
нічого нового під сонцем!” (див.: Кн. Екл., 1: 4-10))4. 
Німецький філософ бачив в існуванні людства одвічне 
протистояння аполлонівського (гармонійного, духовного) і 
діонісійського (стихійного, тілесного) начал (причому останнє 
в нього з часом виразно домінувало). У “Народженні трагедії з 
духу музики” він писав: “Ці два такі різні прагнення діють 
поряд одне з другим, найчастіше у відкритім розбраті між 
собою і взаємно спонукаючи одне одного до все нових і більш 
потужних породжень, щоб у них увічнити боротьбу названих 
протилежностей...” [158; 59]. 

Література як вид мистецтва послідовно зберігає зв’язок з 
міфологією на всіх етапах свого розвитку; між нею й 
міфологією відбувається постійний взаємовплив: “міф 
“перетікає” в літературу у вигляді сюжетно-композиційних 
схем (міфологема) та окремих елементів (міфема)” [115; 335] 
тощо, тоді як у літературі можуть “вироблятися” вже “нові” 
міфи. Більш того, як стверджує О.Лосєв, міфологічні методи 
літератури здатні до “безумовно реалістичного відображення 
життя” [127; 444]. 

Міфологічні структури з більшою чи меншою 
інтенсивністю впліталися авторами в текст художнього твору й 

4 Текст Біблії цитуємо за виданням: (12). 
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мистецьки інтерпретувалися ще з античності. Особливо сильний 
інтерес до міфу виявили романтизм першої половини  
ХІХ ст. з його “новою міфологією” та модернізм. При цьому 
характерно, що в науці проводиться думка про етапи своєрідної 
деміфологізації та реміфологізації літератури [136; 41]. 
Вершинами деміфологізації є Просвітництво ХVІІІ ст. та 
реалізм ХІХ-ХХ ст. (хоча, знову ж таки, саме поняття процесу 
деміфологізації уявляється не абсолютним, відносним, оскільки 
сповнене парадоксів і протиріч: приклади тому – робінзонада 
[137; 281-282], “імпліцитний” міфологізм реалістичної 
літератури [там само; 283]). “Тотальне” пожвавлення інтересу 
до міфу в літературі кінця ХІХ-ХХ ст. є процесом діаметрально 
протилежним і цілком може іменуватися масштабною 
реміфологізацією в літературі. Які передумови цієї “експансії 
міфу”? Саме зріз ХІХ-ХХ ст. дав початок культурі й літературі 
модернізму, художнє мислення якого проявляє яскраву 
схильність до міфологізації. Людина в цей час звертається до 
міфології через тугу за відчуттям єдності з природою, 
одухотвореності світу, через розчарованість в історії; естетика 
“залізного Пегаса” більше не приваблює особистість, яка 
прагне спілкування з живим, пристрасним, вічним. Міфологізм 
тут виступає як художній принцип, в основі якого лежить 
особливе світовідчування митця, що він у такий спосіб долає 
будь-які хронологічні й просторові рамки. 

А.Гулига схиляється до думки, що історія культури взагалі 
– “сублімація міфу, зведення його на все більш високий 
ступінь” [49; 275]. 

У такий спосіб перед нами постає модель літературного 
процесу, яка етапно розвивається в діапазоні “міфологічний – 
реалістичний (неміфологічний)”. Існуюча суперечливість 
усередині цих етапів літературного розвитку (визнана й 
Є.Мелетинським), очевидно, свідчить про можливість 
взаємопроникнення сфер міфологічного і неміфологічного. 
Однак самий факт цієї суперечливості “знімається”, якщо 

5 Вчений виділяє міф, сказання, високий і низький міметичні модуси та 
іронічний модус [261; 33-34]. 
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звернутись до теорії літературних модусів Н.Фрая5, який 
вважає, що, з одного боку, в історії літератури “...високий і 
низький міметичні модуси є свого роду зміщеними міфами, 
міфоями або сюжетними кліше, які поступово зсувалися до 
протилежного їм полюсу правдоподібності, та потім, з появою 
іронії, почали рухатись у зворотній бік” [261; 52], а з іншого – 
“тоді як один модус визначає основну тональність твору, будь-
який інший або і всі інші чотири можуть одночасно бути 
присутніми в ньому” [там само; 50] (щодо другого положення, 
то про аналогічний феномен дифузії модусів міфотворчості в 
одному творі говоримо далі). Прикметне також положення 
однієї з найсучасніших компаративістичних монографій: 
“...світову літературу як систему найталановитіших та 
найпоширеніших творів можна розглядати як архетипну 
проекцію спільного універсального міфу, а національні 
літератури – як проекції національних міфів” [143; 292]. 

Як видно, багато що тут залежить від теоретичної системи 
координат, у якій працює вчений. 

Наскільки ж міф (у його більш звичному розумінні) 
увійшов у літературний твір і наскільки легко чи важко 
виявити його “аріаднині ниті” у тканині твору? 

Дані зарубіжних досліджень ХХ ст. про наявність міфів 
“скрізь, у кожному творі... навіть там, де, на перший погляд, (ці 
міфи. - А.Г.) відсутні” [див.: 147; 254], також наводять на 
думку, що в художньому творі (коли це виправдано), поряд з 
факторами авторської суб’єктивності, впливу конкретної епохи 
і т.ін., слід, напевно, виділяти й міфологічний фактор різного 
ступеня вираження. 

Якнайкраще пояснення цьому пропонує Н.Фрай, за яким 
міфологічний момент властивий самій літературі (міф є 
“структурним принципом поезії” [261; 161]). Тобто можна 
сказати, що митець через міф “пробуджує” в літературі 
генетично закладені в ній потенції – виражати особливий, 
міфологічний, одвічний зміст, пов’язувати об’єктивно 
історичний лінійний час із сакральним, циклічним 
міфологічним часом, – “виходити” на універсальний рівень 
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осмислення буття. Безпосереднє звертання письменника до 
фабульної схеми або постатей героїв певного міфу (міфології) 
найчастіше викликане бажанням здійснення нової інтерпретації 
міфологічної оповіді, утвердження міфу (його елементів) в 
сучасному світі, “вписування” сучасних реалій у міфологічний 
контекст та їх універсалізації. Змістова наповненість міфу може 
передаватись автором по-різному, що також залежить від 
творчих надзавдань інтерпретанта. 

За М.Еліаде, у міфах репрезентовані парадигми всіх видів 
людської діяльності, і ці моделі поширюються міфами [246; 
156]. Іншими словами, “...міфи становлять собою 
парадигматичні моделі...” [там само; 143]. Багаторазове 
повернення до міфів дозволяє актуалізувати надприродний 
план, світ абсолютних цінностей, тоді як “саме в сакральному 
досвіді, при зустрічі з надлюдською реальністю в людини 
виникає думка про існування певної реальності, певних 
абсолютних цінностей, здатних спрямовувати людину й 
надавати сенс її існуванню. Тільки завдяки сакральному 
досвіду з΄являються на світ поняття реальності, правди, 
значущості...” [там само; 156]. 

Існує декілька підходів до розгляду взаємовідношень між 
літературою і міфом в аспекті їх симбіозного поєднання. Це, 
наприклад, класифікація Н.Фрая, згідно з якою є три способи 
організації міфів та архетипних символів у літературі:  
1) “невитіснений міф, який звичайно стосується богів або 
демонів і має форму двох контрастних світів повної 
метафоричної ідентифікації, один з яких є бажаним, а інший – 
небажаним”; 2) “романтична” тенденція, яка “підказує не 
висловлені прямо міфічні моделі у світі, більш тісно пов’язані з 
людським досвідом”; 3) “тенденція до “реалізму”... щоб 
зосередити увагу на змісті та способі представлення, а не на 
формі фабули” [261; 139-140]. 

В енциклопедії “Міфи народів світу” вказується, що 
протягом ХХ ст. у літературі а) триває активне використання 
міфологічних образів і сюжетів, б) з΄являється настанова 
створення “авторських міфів” і в) “міф виступає у функції мови 
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– інтерпретатора історії і сучасності” [139, т.2; 62-64]. Ця 
класифікація здається більш придатною до практичного 
використання в нашім випадку, хоча також має певні “мінуси”: 
скажімо, її перше положення звучить надто загально і може 
бути конкретизоване. 

Більш універсальною з точки зору рівня й спрямованості 
ренарації міфу в літературі уявляється система модусів 
оприявнення міфу в художній творчості, розкрита в розвідці 
Я.Поліщука [див.: 178; 38-43], – міфологізації, реміфологізації 
та деміфологізації6. Про динамізм останніх свідчать “дифузні” 
тенденції в них у ряді художніх творів. Так само, як у творі 
елементи кількох міфів можуть синтезуватись автором в один 
(варіант реінтерпретації), так можуть поєднуватись чи 
наближатись один до одного й модуси вияву міфологічного 
фактора. Зокрема, це відносність природи явища 
деміфологізації (“руйнування міфу призводить... до 
утвердження іншого міфу” [49; 275]; також див.: [121; 70]), 
межування реміфологізації з деміфологізацією або ж поєднання 
прийомів реміфологізації з елементами власне авторського 
міфу (відповідно, в “Камінному господарі” та “Лісовій пісні” 
Лесі Українки) [див.: 178; 41, 39] тощо. 

Прикметно, що іще Ф.Шеллінг говорив про спроможність 
поета створити “власну міфологію” [243; 147-148]. Нині 
визначення “авторських міфів” знаходимо в А.Нямцу: це 
“...ситуації, образи і мотиви літературних творів, які в силу 
початкової потужності закладеної в них структурно-змістової 
домінанти почали активно використовуватися іншими 
авторами і в процесі подальшого функціонування піддалися 
своєрідній культурологічній міфологізації” [167; 58]. Тут 
можна говорити про універсальний культурний феномен 
власне авторського походження, який вже сам становить 
“первісний код символів, смислів, світоглядних 
уявлень” (Я.Поліщук). 

6 Власне, поняття міфологізації і деміфологізації вживані вже в 
Є.Мелетинського і В.Топорова [204; 5]. 
7 Вчена тим самим звужує поняття авторського міфу, тоді як А.Нямцу 
розглядає авторський міф узагалі. 
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Цікаві міркування над цією проблемою належать 
О.Забужко, яка, розглядаючи феномен “національно-консолі-
дуючого авторського міфу”7 (а серед його провідних творців – 
письменників “від Данте й Сервантеса до Ґете”, й у т. ч. 
Т.Шевченка) [73; 18], пише, що “...творець авторського міфа 
дослівно “платить” власним життям, усією його чуттєвою й 
смисловою достовірністю цілокупно, за метафізичну істину 
свого квазілітературного універсалістського послання...” [там 
само; 26]; нижче дослідниця додає: “...скоро в авторському міфі 
автор сам стає своїм героєм, то в ході історико-культурного 
функціонування авторський міф неминуче “обертається” міфом 
самого автора...” [там само; 35]. 

На нашу думку, розглядаючи міфологічний фактор у 
літературі та модуси його виявлення, серед останніх (та з 
певною автономністю) слід виділяти і явище власне 
авторського міфу: по-перше, три названі Я.Поліщуком модуси 
передбачають авторське новотворення на базі класичного міфу 
(міфомоделювання), орієнтовані на авторський міф і є його 
прообразами; по-друге, авторський міф як такий сам стає 
інваріантом модусів наступної інтерпретації (в данім контексті 
– міфотворчості) інших митців, а отже, функціонує в одній 
площині (й за тими ж законами) з класичними міфами та їх 
осучасненими версіями в літературі8. 

Оскільки поняття міфологізації, реміфологізації і 
деміфологізації окреслюють співвідношення авторського варіанта 
(моделі) міфу в літературному творі і даного класичного міфу 
(інваріанта) чи його елементів, а отже, – характер творчої роботи 
митця над міфом, то доречне, з нашого погляду, використання 
терміна “міфотворчість” (у т.ч. коли йдеться про дослідження 
авторського міфу). Це поняття досі носить дискусійний характер, 
і, на думку Я.Поліщука, таким і залишиться [178; 44]. Л.Скупейко 
вказує на “негативний смисл” міфотворення в україномовному 
сприйнятті [189; 57], тимчасом як термін “міфотворчість” 
успішно вживають Д.Наливайко, Н.Калениченко [85; 222], 

8 В англійському літературознавстві на означення свідомого творення міфу введено 
термін “mythopoeia”: це “...привласнення і переробка міфічного матеріалу або 
творення різновиду “індивідуальної” міфології” [260; 527]. 
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Г.Грабович, Т.Гундорова, О.Турган, Т.Мейзерська, Л.Левчук, 
М.Найдорф та ін. 

До речі, серед значень полісемантичного слова “міф” є 
негативне для цього контексту переносне (“недостовірне 
оповідання, вигадка”), яке у процесі наукового використання 
терміна не активізується. Можливо, в семантиці “міфотвор-
чості” (“міфотворення”) також слід розпізнавати науковий, 
нейтральний, та “негативний” ракурси, які, у свою чергу, 
визначаються контекстом. Тоді термін “міфотворчість” 
отримає повну “легалізацію” у вітчизняних дослідженнях. 
Продуктивно функціонує він у зарубіжній науці: у працях 
“апологета міфотворчості” М.Еліаде (Є.Мелетинський), 
Б.Гарді, Я.Голосовкера, І.Дьяконова, М.Ласло-Куцюк, 
В.Халізева, В.Агеносова, В.Найдиша та ін. В одному з новіших 
українських літературознавчих словників читаємо: 
“Міфотворчість варто вважати постійною властивістю 
людської свідомості, людського мислення. [...] При широкому 
розумінні міфотворчості ми можемо говорити, що кожна епоха 
людської цивілізації творить про себе саму міф зі своєю 
міфопоетичною моделлю, картиною світу. Крім цього, кожна 
окрема людина творить про себе міф, живе в міфологізованій 
нею реальності” [115; 335] (пам΄ятаємо, що думку про 
властивість міфічного мислення “людям усіх часів” 
висловлював ще О.Потебня [179; 260]). Таким чином, 
літературна міфотворчість – лише один з можливих виявів 
людської міфотворчості (загальнолюдської, або “міфотворчості 
одиниць”), втілений у мистецькій сфері. 

Досліджуючи термінологічний комплекс “міфологічного”, 
орієнтуватимемось на визначення міфотворчості В.Найдиша: 
“...конструювання свідомістю певного типу конкретно-чуттєвої 
образності; міфотворча активність свідомості... транслюється 
від історично більш ранніх до більш пізніх та більш 
просунутих, складніше організованих культурно-історичних 
типів духовності, якісно модифікуючись, та не зникаючи 
цілком у жодному з них” [149; 29]. Прикметно, що дефініція 
міфотворчості все-таки є констатуючою й не висвітлює 
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механізму її внутрішніх процесів. Своєрідний коментар до 
цього знаходимо в М.Еліаде, який відмовляє у здатності 
розкриття процесу міфотворчості сучасним ученим [246; 162]. 

В українському літературознавстві безпосередньо проб-
лемі авторського міфотворення присвячено ряд праць останніх 
десятиліть; найбільш яскраві з них (і неоднозначно сприйняті в 
наукових колах) – шевченкознавчі – Г.Грабовича [44] та 
О.Забужко [73]. 

Спираючись переважно на структурно-антропологічний 
підхід до міфу К.Леві-Строса та проаналізувавши різноманітні 
міфопоетичні структури в мистецькому світі Кобзаря, його 
візію «золотого віку» і т. ін., Г.Грабович робить висновок, що 
Т.Шевченка «можна назвати істинним міфотворцем» [44; 169]. 
Дослідник звертає увагу на а) те, що “міф становить базовий 
код Шевченкової поезії” [там само; 169]; б) вияв української 
теми в доробку автора є “майже герметичною символічною 
системою, що відбиває глибинні особистісні й “універсальні” 
істини”, а мислення поета “є формою інтелектуального 
бриколажу” [там само; 169-170]; в) дієвість у зображуванім 
поетом світі та особливо в “його” Україні не історичного, а 
міфологічного часу [там само; 171] тощо. “Однак унікальність 
Шевченка полягає в тому, – наголошує Г.Грабович, – що він 
сам виступає носієм міфу. Автор не просто відтворює 
міфологічну будову, а стає її учасником. Шляхом складної 
системи символічних ідентифікацій в оповідних творах поет 
стає їхнім центральним героєм і певною мірою всіма 
центральними героями. ...міф так глибоко засвоюється, а 
власний досвід так щільно з ним переплітається, що в 
результаті поета вже не можна відділити від створеного ним 
міфу” [там само; 170]. 

Загалом визнаючи концепцію свого колеги й водночас 
місцями критикуючи її, О.Забужко бачить “власний Шевченків 
міф, розгорнутий довкола міфа України” [73; 17]. Отже, 
можемо констатувати, що погляди цих вчених сходяться в 
положенні “авторський міф = міф автора” (див. наведені вище 
роздуми О.Забужко про авторський міф). 
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Однак питання кваліфікації певного митця (того ж 
Т.Шевченка) як (національного) міфотворця нині залишається 
проблемним, що автоматично переводить у статус дискусійної 
систему передумов, які дозволили іншим дослідникам вважати 
творчість письменника міфотворчістю. Наприклад, Т.Мейзерська 
Т.Шевченка розглядає як “продукт національно-культурного 
міфу”, а Лесю Українку – як творця міфу особистісного [135; 38]. 
У данім випадку особливу увагу привертає до себе те, що у своїм 
студіюванні проблем індивідуальної (авторської) міфології вчена 
актуалізує положення про “єдність міфо- і метафоротворення, де 
міф постає як система метафор” [там само; 9]. Аналогічну думку 
висловлював раніше Н.Фрай, стверджуючи, що “...міф – це 
мистецтво безумовної метафоричної ідентичності” [261; 136]. 

Отже, погляди вчених стосовно дефініції авторського міфу 
істотно різняться, причому головною рисою цієї відмінності є 
проблема “самостійності”, “автономності” функціонування 
твору, який претендує називатись авторським міфом. За 
А.Нямцу, критерій розгляду твору як авторського міфу – 
наступна реінтерпретація його пізнішими митцями як певної 
інваріантної моделі. З погляду протилежної А.Нямцу позиції (а 
щодо даного критерію ці позиції можуть бути тільки 
протилежними), феномен авторського міфу не потребує для 
свого “визнання” наступного стороннього опрацювання 
(“культурологічної міфо-логізації” (А.Нямцу)), одразу будучи 
“повноцінним” міфом (неоміфом) (Г.Грабович, О.Забужко, 
Т.Мейзерська; до цієї позиції близька й М.Ласло-Куцюк [див.: 
111; 77-93]). Момент, як бачимо, принциповий9, і його 
невизначеність ще раз ілюструє нерозробленість (точніше 
навіть, непроробленість) наукового інструментарію сфери 
міфопоетики, зокрема в Україні. 

Проведений аналіз зазначеної проблеми дозволяє нам 
9 Простий приклад: авторські міфи про Дон Кіхота і Фауста, як і міфи про 
Дон Жуана і Гамлета, пройшли шлях “культурологічної міфологізації”, 
хоча перші два з них – “національно-консолідуючі” і, за логікою 
О.Забужко, такої “міфологізації” не потребують. З іншого боку, міфи 
Дж.Джойса чи Ф.Кафки теж є авторськими, проте не мають (і не 
потребують) “культурологічної міфологізації”. 
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трактувати літературну міфотворчість як художньо-естетичне 
явище культури, коли письменник, спираючись на міфологічний 
матеріал і художньо його опрацьовуючи, створює варіантну, 
осучаснену модель давньої широковідомої міфологічної оповіді 
(модуси міфологізації, реміфологізації і деміфологізації), або ж 
коли на ґрунті власне авторського досвіду й світовідчування 
окреслюється потужне структурно-змістове ядро, яке “кодує” 
художній світ твору даного письменника та, можучи стати 
об’єктом інтерпретацій інших митців, зазнає “культурологічної” 
міфологізації (модус авторського, або ж “нового”, міфу). 

Роль міфотворчого складника в літературному процесі 
важко переоцінити. Про потребу міфу в кожній національній 
культурі, а відтак і в літературі (зокрема модерній), пише 
О.Забужко [73; 20]; розглядаючи український літературо-
знавчий контекст, Н.Зборовська підкреслює непересічність ролі 
в ньому міфокритики та “необхідність альтернативної модерної 
міфотворчості, прорив до якої може консолідувати сучасний 
літературний процес” [74; 6] тощо. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 Цікаво, що в одній з останніх спеціальних праць – М.Мишанич і 
С.Мишанича “Міф, міфологія, міфологізм, міфокритика, міфопоетика: 
історія інтерпретації і розмежування понять” – подається ґрунтовний 
критичний аналіз історії вивчення міфів у світовій та вітчизняній практиці, 
проте власне питання міфопоетики літературного твору, по суті, тільки 
згадується, а самий термін “міфопоетика” не вжито в принципі [142; 50-51]. 
Не знаходимо визначення поняття і в присвяченому зокрема міфопоетиці 
підрозділі (8.2.) одної з найсучасніших вітчизняних праць із 
компаративістики “Міжнаціональні горизонти і компаративістичний 
дискурс сучасних літературознавчих студій” за ред. Р.Гром΄яка [143]. 


