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На мяжы XIX-XX ст. міф пачынае рабіцца не толькі аб'ектам 
даследавання, але і яго метадам. У сярэдзіне стагоддзя ў манаграфіі па 
тэорыі літаратуры аўтарытэтныя амерыканскія даследчыкі Р. Уэлек і 
Р. Уорэн адзначалі: "У сучаснай крытыцы слова 'міф' вельмі 
папулярнае, яно пераважае ў той вобласці асэнсавання, дзе 
супрацоўнічаюць рэлігія і фальклор, антрапалогія і сацыялогія, 
псіхааналіз і прыгожае мастацтва. Звычайна яго апанентамі выступаюць 
'гісторыя', 'навука', 'філасофія', 'алегорыя', 'ісціна'" [8, с. 207]. 

"Міф - не толькі матэрыял, з якога развіваецца літаратура, і не 
толькі крыніца натхнення мастака, але міфалагізм уключаны ў навуковы 
працэс, які адпавядае пэўным патрэбам чалавека. Зусім законна 
пашыраць паняцце міфа, карыстаючыся ім для літаратуразнаўчага 
аналізу, бо міфапаэтычныя элементы знаходзяцца і на паверхні, 
і ў 'глыбіні' літаратуры" [5, с. 115]. 

Даследуючы міфалагізм як соцыякультурную з'яву XX ст., 
неабходна вызначыць асобныя аспекты асэнсавання і функцыянавання 
некаторых тэрмінаў, непасрэдна ці апасродкавана звязаных 
з міфапаэтыкай і міфатворчасцю. 

Міфалагічная свядомасць - гэта асаблівая форма творчай фантазіі, 
якая тлумачыць ці перастварае свет з пазіцыяў чалавека 
(антрапамарфізацыя свету); звычайна гэты працэс адбываецца 
з дапамогай састаўных частак архаічнай міфалогіі: ад дробных 
апазіцыяў прымітыўнага несвядомага, якія вылучыў К. Леві-Строс, да 
больш буйных частак анталагічнай карціны сусвету, такіх як матывы, 
міфемы, міфалагемы, архетыпы. Як давёў Э. Касірэр, стваральнік 
сімвалічнай інтэрпрэтацыі міфа, "любая творчая свядомасць, уключна з 
навуковай, свядома або несвядома капіруе міфалагічную карціну 
светабудовы. Мастацкая, паэтычная свядомасць шукае ўласны 
паралельны свет з дапамогай самых розных крыніцаў 
міфалагічнага" [1]. Тут роўна могуць выкарыстоўвацца вобразы 
фальклору, аўтарскай фантазіі папярэднікаў, навуковыя гіпотэзы 
і адкрыцці вечных законаў прыроды. Любая сістэма, любы прадмет, 
ачалавечаны думкаю, ёсць суб'ектам міфалагічнай свядомасці калі не па 
сутнасці, дык па характары сувязяў, у якія ён мастацкі ўключаецца. 

Асаблівасцямі міфапаэтычнага пісьма мадэрністаў ёсць спроба 
рэканструкцыі пэўных універсальных светапоглядных пазіцый, што 
ўкарэненыя ў пазачасовым існаванні міфу, цыклічны прынцып 
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арганізацыі сюжэту, структуравання тэксту з дапамогай бінарных 
апазіцый, інэрпрэтацыя і трансфармацыя традыцыйнага сюжэту 
ў аўтарскім тэксце (рэміфалагізацыя), стварэння аўтарскай сістэмы 
міфалагем, герметычная сімвалізацыя. 

Міфапаэтыка арыетаваная на функцыянальнае вывучэнне 
міфалагічных матываў у структуры мастацкага твора. "У літаратуры 
элементы міфа ствараюць хранатапічную дыхатамію: з аднаго боку, яны 
ёсць знакамі міфалагічнага свету, з іншага - указваюць на рэальнасць, 
т. б. міфалагемы могуць быць разгледжаны адначасова ў дыяхраніі, бо 
апавядаюць пра мінулае, і ў сінхраніі, бо тлумачаць цяперашняе" [9, 
с. 5]. Міфапаэтыка даследуе спосабы мастацкага асваення 
і трансфармацыі міфа, міфалагічных вобразаў і матываў, разглядае 
прынцыпы ўвядзення архаіка-міфалагічных элементаў у тэкст і іх 
функцыянаванне ў творчасці дзеячаў культуры розных эпох. Але тут 
важна не блытаць паняцці "ўласна міфа" (то бок таго, які бытаваў у 
архаічных грамадствах) і "літаратурнага міфа". З гледзішча 
міфапаэтычнага аспекта прадметам вывучэння ёсць менавіта 
літаратурны міф, мастацкасць і сімвалічнасць якога свядомая 
і ўлучанасць у структуру літаратурнага твора не падлягае сумневу. 
Міфапаэтыка непарыўна звязаная з мастацкай сістэмай творцы, яго 
ўласнай матывіроўкай да стварэння "неаміфалагічных" тэкстаў 
і інтэрпрэтацыі міфалагічных характараў. Міфалагічныя вобразы 
і сітуацыі могуць прысутнічаць у творы як экспліцытна, так 
і імпліцытна, што патрабуе асаблівай ўвагі да вывучэння прыхаваных 
міфалагічных сэнсаў. 'Тістарычныя тыпы мастацкай культуры 
грунтуюцца на ўніверсальных і рэгіянальных субстратах міфалагічнага 
і рэлігійнага паходжання, выяўленых у сюжэтах, матывах, вобразах 
і кампазіцыі адкрыта (экспліцытна), але найбольш імпліцытна, 
у скрытым выглядзе. Выявіць гэтыя субстрактныя архетыпы - задача 
эстэтыкі, мастацтвазнаўства і літаратурна-мастацкай крытыкі" [2, 
с. 140]. 

Найбольш часта пры міфапаэтычным аналізе выкарыстоўваюцца 
наступныя культурныя канстанты - архетып, міфалагема, хранатоп -
гэтак званае канцэптуальнае ядро культуры. Дазволім сабе дадаць 
у гэты шэраг тэрмін топас, пра неадназначнасць якога варта будзе 
паразважаць асобна. 

Паняцце архетып часам выкарыстоўваюць у досыць расплывістым 
выглядзе - як сукупнасць агульных рысаў, сюжэтаў, вобразаў, 
характэрных для многіх культурных традыцый. На нашу думку, трэба 
абмежаваць значэнне гэтага тэрміна і дзеля гэтага звярнуцца да гісторыі 
яго паходжання. 
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У псіхалогіі гэты тэрміна звычайна асацыюецца з аналітычнай 
псіхалогіяй, якую заснаваў К.Г. Юнг для ўласнага развіцця ідэяў 
псіхааналізу. Як вядома, паводле Юнга, у свядомасці чалавека ёсць два 
слоя: першы, павярхоўны - уласны досвед, інфармацыя, якую індывід 
накоплівае за гады жыцця, і другі, глыбінны, які Юнг вызначыў як 
"калектыўнае несвядомае". Гэтае глыбіннае падсвядомае змяшчае 
ў сабе архетыпы, то бок "нейкія структуры першасных вобразаў 
калектыўнай несвядомай фантазіі" [Цыт. па: 5, с. 64]. Архетыпы 
выходзяць з нетраў падсвядомасці ў выглядзе міфаў. Такім чынам, Юнг 
вызначае міф як праекцыю "калектыўнага несвядомага" на знешні свет: 
"Міфы ёсць першасныя адкрыцці дасвядомай душы, нявольныя 
выказванні пра несвядомыя душэўныя падзеі" [Цыт. па: 5, с. 64]. То бок 
змястоўную характарыстыку архетып набывае толькі тады, калі 
прасякае ў свядомасць, бо ён з'яўляецца фармальным элементам, не 
чым іншым, як магчымасцю афармляць уяўленні. Па сутнасці, 
архетыпы - не вобразы, а схемы вобразаў, іх псіхалагічная перадумова, 
пустая форма, якая праецыруецца на рэальныя жыццёвыя вобразы 
і сімвалы. Такім чынам, архетыпы - гэта формы калектыўнага 
характару, якія сустракаюцца па ўсім свеце як састаўныя элементы 
міфаў і ў той жа час як аўтахтонныя праекты дзейнасці несвядомага. 

Тэрмін міфалагема таксама не мае адназначнай дэфініцыі. Гэта 
адзінка несвядомай, калектыўнай міфатворчасці, якая адбывалася на 
світанку чалавецтва, і ў той жа час - гэта адзінка міфатворчасці 
свядомай. Прыкмета, якая аб'ядноўвае старажытны і сучасны варыянты -
тое, што міфалагема ёсць вынікам міфалагізацыі. Міфалагемай 
у сучаснай міфатворчасці могуць быць самыя розныя з'явы, 
агульнакультурныя і індывідуальныя, такія як старажытны міф, сімвал, 
філасофскія ўяўленні пра свет, рэальныя гістарычныя аб'екты і падзеі, 
індывідуальныя ідэі і перажыванні, калі гэтыя з'явы падпарадкоўваюцца 
працэсу міфалагізацыі. "Міфалагема сучаснасці - адзінка двухбаковая. 
Гэта знак, адным сваім бок павернуты ў мінулае, а другім у сучаснасць, 
з пазіцыі якой адбываецца ўваскрашэнне мінуўшчыны. <...> Бінарны 
характар міфалагемы абумоўлівае яе адрозненні ад архетыпа, вобраза, 
які належыць выключна сферы далагічнага мінулага або несвядомага 
цяперашняга" [3, с. 8]. Пры гэтым "архетып часта можа знаходзіцца 
ў зместавай аснове міфалагемы" [3, с. 8], асабліва міфалагемы 
старажытнасці, мець з ёю семантычную роднасць. 

Такім чынам, міфалагема можа выступаць як міфалагічны 
інварыянт для абмежаванага набору архетыпічных канстант. Па 
азначэнні С.С. Аверынцава, цяпер архетыпамі называюцца "найбольш 
агульныя, фундаментальныя, агульначалавечыя міфалагічныя матывы, 
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першапачатковыя схемы ўяўлення, якія ляжаць у аснове любых 
мастацкіх структур" [6, с. 110-111]. 

Архетыпы можна вызначыць і як канцэптуальны ўзровень топасаў. 
Гэты тэрмін досыць актыўна выкарыстоўваецца ў розныя сферах -
рыторыцы, культуралогіі, літаратуразнаўстве, кагнітывістыцы. 
Спынімся на яго культуралагічна-літаратуразнаўчай сэмантыцы. 
У заходнееўрапейскай традыцыі "топас" - тэрмін, які выкарыстоўваецца 
досыць даўно і нават у межах школьнай праграмы. У польскім 
"Школьным слоўніку літаратуразнаўчых тэрмінаў" можна прачытаць, 
што "Топіка - гэта навука пра топасы, устойлівыя вобразныя элементы, 
матывы, стэрэатыпы мыслення і выражэння, якія стала паўтараюцца, 
пры чым гэтая паўторнасць трактуецца як праява адзінства 
і неперарыўнасці культуры" [12, с. 149]. 

Тэорыю літаратурных топасаў ўпершыню распрацаваў у срэдзіне 
XX ст. Э.Р. Курцыюс у манаграфіі "Еўрапейская культура і лацінскае 
сярэднявечча", дзе разгледзеў працэс пранікнення рытарычнай топікі ва 
ўсе літаратурныя жанры. Згодна з Курцыюсам, "топас ананімны 
і зрываецца з пяра аўтара як літаратурная рэмінісцэнцыя. Топасу, як 
і матыву, у выяўленчым мастацтве, уласцівая часавая і прасторавая 
ўсюдыіснасць <...> З дапамогай гэтага над-асобаснага стылявога 
элемента мы дакранаемся д такога пласта гістарычнага жыцця, які 
ляжыць глыбей, чым узровень індывідуальнага вынаходніцтва" [11, 
с. 325]. Такім чынам, топасамі прынята называць "вобразы, якія, 
шматкроць вар'юючыся, набываюць агульнанацыянальную 
распаўсюджанасць і характэрнасць", гэта "агульнае месца" цэлага 
шэрагу індывідуальных паэтычных вобразаў, іх сэнсавае і структурнае 
ядро [10]. 

Ускладняе выкарыстанне гэтага тэрміна традыцыя тартускай 
школы, кіруючыся першасным значэннем слова, разглядаць "топас" 
у першую чаргу як прасторавую катэгорыю (гл. напрыклад, працу 
В.Н. Тапарова "Прастора і тэкст"). Беларуская даследчыца 
Н. Марцінкевіч у артыкуле "Паняцце топаса як літаратуразнаўчая 
праблема" спрабуе звесці ў адно ўсе інтэрпрэтацыі і прыходзіць да 
наступнай высновы: "Паняцці топаса, матыва, сімвала і архетыпа 
шматкроць перасякаюцца і перакрываюць адно аднаго. Мы лічым, што 
пры ўмове захавання тэрміна 'топас', яго трэба разглядаць як 
культурна-тыпалагічную семіятычную адзінку (вобразную ўніверсалію) 
з абавязковым захаваннем на фармальным узроўні прасторавых 
характарыстыкаў, іначай не атрымаецца пазбегнуць блытаніны топаса 
з традыцыйным матывам, сімвалам або архетыпам" [4, с. 107]. Дазволім 
сабе не пагадзіцца з падобным сцверджаннем і давесці, што топас, 
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нягледзячы на літаральны пераклад гэтага слова, не абавязаны несці 
прасторавых характарыстыкаў. 

Топас - гэта сэнсавае "агульнае месца" адной асобнай ўзятай 
літаратуры або сусветнай культуры ў цэлым, якое транслюе на працягу 
вякоў нейкія незнікомыя мастацкія або духоўныя каштоўнасці. Гэтае 
значэнне топаса блізкае і ў асобных выпадках перасякаецца з паняццямі 
міфалагема, архетып, "вечны вобраз", "вечны сюжэт", таму беларускія 
даследчыкі (акрамя Н. Марціновіч гэтай тэмай займалася яшчэ 
A. Булгакава) дзеля адмежавання гэтых паняццяў і прыцягваюць у сваю 
дэфініцыю прасторавую характарыстыку. Разгледзім кожнае з гэтых 
паняццяў асобна. "Вечны вобраз" - гэта герой, які характарызуецца 
нейкім наборам індывідуальных рысаў, што дазваляюць вылучыць яго з 
літаратурнай плыні, але ён адзінкавы па прыродзе свайго ўзнікнення, то 
бок ёсць тварэннем аднаго аўтара, хаця пазней і атрымлівае 
распаўсюджанне і ў межах адной нацыянальнай культуры, 
і ў сусветным культурным працэсе. "Вечныя сюжэты" сходныя па 
прыродзе паходжання з "вечнымі вобразамі", і ад іх топас адрозніваецца 
адсутнасцю дакладна вызначанай фабулы. Найбольш блізкае топасу 
паняцце "архетып". Але ў гэтым выпадку адрозненне складае ступень 
свядомасці выкарыстання. Калі архетып яўляе сабою несвядомую 
рэпрадукцыю элементаў міфалагічнай і культурнай спадчыны, то топас 
адрозніваецца свядомым запазычаннем, аўтарскай зададзенасцю. 

Адпаведна, можна разважаць пра выкарыстанне міфа як топаса, як 
пэўнага транслятара анталагічнай і мастацкай інфармацыі, наяўнага 
ў тэксце як свядомы плён аўтарскай думкі (у адрозненне ад архетыпаў -
несвядомага адлюстравання ў творчасці ўніверсальных законаў 
чалавечага мыслення - і ад міфалагем - вобразных канстант 
міфалагічнага паходжання або падпарадкаваных працэсу 
міфалагізацыі). 

У мастакоў з яркім міфапаэтычным комплексам, як адзначае 
B.С. Прыхадзько, "семантычнае адзінства твораў абумоўленае 
ўвядзеннем асабліва нагружаных сэнсам паняццяў, якія набываюць 
характар міфалагем, суадносяцца з устойлівым колам сэнсаў у культуры 
або з архетыпічнай карцінай міра" [7, с. 8]. 

Такім чынам, маштабы міфатворчасці ў літаратуры могуць 
вар'явацца ад асобнага міфа да цэлага міфалагічнага комплексу, які 
называецца "ўласнай міфалогіяй" і выяўляцца ў выкарыстанні 
культурных канстант міфапаэтычнага паходжання. 
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