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МІФОЛОГЕМА У ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВІ
Абу Шарк Амжад Ібрагім М.
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент В.А. Борисов
Міфопоетика у літературознавстві – це художній прийом творчого
моделювання, який переосмислює міф за законами поетики. На початку ХХ
століття і дотепер спостерігається значний інтерес до міфу – він актуалізований
через зорієнтованість тем, сюжетів, образів із міфології, фольклору. Намір
створити символічну художню мову, яка була б здатна декодувати глибини
екзистенційного буття людства, зумовив зумисне дистанціювання митців ХХ
століття від реальності, а звернення до міфологічних образів і сюжетів
уможливили пошук суголосних тем і мотивів. Міфотворчість стала ознакою
літературних пошуків і наблизила митців до більш глобального сприйняття
реальності. Міф через свою символічність став зручною мовою для опису
вічних моделей індивідуальної та суспільної поведінки, загальних законів
соціального та природного космосу.
В контексті міфотворчості актуалізується поняття міфологеми, що є
структурним компонентом міфу. За К.Г. Юнгом, міфологема має оповідний
характер і етіологічну функцію та є смислотворчою. На думку Т. Бахтіарової,
міфологемі притаманна варіативність, що передбачає множинну інтерпретацію.
Часто міфологема набуває нових характеристик та ознак, що, у свою чергу,
віддаляє її від міфу.
Дослідниця Т. Бовсунівська у розвідці «Міфологема як резистентний
складник літератури» розглядає міфологему в тематологічному тлумаченні
міфу. Вона називає її мотивом, що базується на міфологічній архаїці та
інтелектуалізований згідно з авторським мікрокосмосом твору. Науковиця
актуалізує динамічну природу міфологеми, яка проявляється у постійній
змінності й дотепер. Подібну думку висловлює дослідниця І. Сенчук,
актуалізуючи відмінність між архетипом і міфологемою На її думку, архетип є
статичним елементом міфу та його інваріантним ядром, яке доводить
універсалії людського існування та єдності. На противагу архетипу міфологема
є динамічною одиницею оприявлення міфу в художній літературі. За
К.Г. Юнгом, архетип є структурою «колективного несвідомого», а міфологема
– це своєрідний етнокод, який дешифрований авторською мовою, так як для
кожного етносу характерні свої певні міфологеми.
Дж. Голліс у розвідці «Міфологеми. Втілення невидимого світу» визначає
міфологему як окремий елемент чи мотив будь-якого міфу, а його головним
засобом вираження – метафору і символ. Цікавими є роздуми дослідниці
І. Костюк щодо понятійного апарату: у статті «Міфологема: історія поняття в
науковому дискурсі» авторка визначає межі поняття «міфологема»,
виокремлює його науково обґрунтовані дефініції з урахуванням тотожності та
розбіжності понять «мотив» і «концепт».
Міфологема у літературознавстві слугує для формування нових
понятійно-образних композицій, виступає як ціннісна форма культурної пам’яті
та складник культурного діалогу.
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