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МІФОПОЕТИЧНА КАРТИНА СВІТУ  
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У статті здійснено реконструкцію міфопоетичної картини світу в ранній драматургії видатного фран-
комовного письменника-символіста Моріса Метерлінка на матеріалі знакового твору «Алладіна і Паломід» 
(1894), який став визначною подією європейської драматургії кін. ХІХ ст., для виявлення особливостей 
художньої концептуалізації в контексті франкомовного бельгійського символістського семіозису. Проведено 
критичний аналіз метерлінкознавчих досліджень міфопоетичної концептуалізації з виділенням перспектив, 
виявлено структурно-семантичні маркери міфологічної картини світу в художньому тексті на різних ста-
діях їхнього міфопоетичного реформулювання, визначено семантичне навантаження й ієрархічність вер-
балізованих мовних структур у формуванні основних образних парадигм у драмі М. Метерлінка «Алладіна 
і Паломід» з подальшою реконструкцією міфопоетичної картини світу. Міфопоетичний рівень тексту драми 
«Алладіна і Паломід» конотує таку модель світобудови: наявний розширений варіант провідної метерлінків-
ської дієсхеми – перехід з позитивно маркованої міфічно конотованої метаобразної ізотопії «ЖИТТЯ» до 
негативно маркованої «ЖИТТЯ-СМЕРТЬ», і далі – до позитивно маркованої «СМЕРТЬ». Провідну міфічно 
конотовану ідею тексту М. Метерлінка слушно визначити як нейтралізацію негативної семантики ЖИТТЯ 
через перехід у позитивно марковану СМЕРТЬ. Водночас із цією провідною ідеєю пов’язані міфічно коно-
товані мікроідеї «кругообігу душ» та «спокути внутрішнього негативу». Основною міфічно конотованою 
темою ранньої драматургії М. Метерлінка виступають взаємозв’язки між Життям і Смертю з актуалізаці-
єю мікротем «взаємозв’язок Життя, Смерті й Вічності», а також «взаємозв’язок Кохання, Смерті й Вічнос-
ті», що постає органічним для метерлінківської концепції «трагічного оптимізму». 

Перспективним визначено подальше студіювання міфопоетичних закономірностей авторської картини 
світу в інших драматичних творах М. Метерлінка для виділення загальної міфопоетичної картини світу дра-
матургії видатного бельгійського франкомовного письменника.
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Сhystiak D. O. Mythological worldview in the play “Alladine and Palomides” by Maurice Maeterlinck. The 
article deals with the reconstitution of the mythological level of the worldview in the early playwriting of the well-
known European French-speaking dramatist, Nobel Prize winner Maurice Maeterlinck based on his text “Alladine 
and Palomides” (1894). This author became a key figure at the end of the 19th century and made a great impact on 
the literature of the 20th century. The reconstitution revealed the peculiarities of French-speaking symbolist mythology 
in the fin-de-siècle semiotic context. A critical analysis of contemporary mythological studies of Maeterlinck’s 
playwriting was made alongside with the elaboration of perspectives for further studies. The structural and semantic 
elements of the mythological worldview were defined in the text on different levels of their mythopoeic reformulation 
in order to explain their semantic peculiarities as well as their systemic hierarchy in the lexical symbolic system for 
the reconstitution of the paradigms of images in the linguistic contexts to show the mythological worldview in the play 
“Alladine and Palomides”. The mythological level of the text is modeling the worldview including the variation of 
the prominent mythically connoted isotopes of images: the transposition from the positively connoted concept LIFE 
to the negatively connoted concept LIFE-DEATH and further to the positively connoted concept DEATH. The most 
important idea of the play was defined as a neutralization of the negative semantics of LIFE by the positive semantics 
of DEATH including the specific ideas of reincarnation related to Plato’s conception. The most important theme of the 
play is defined as the link between LIFE and DEATH with actualization of minor themes of relations between LIFE, 
DEATH and ETERNITY and relations of LOVE, DEATH and ETERNITY that are related to the conception of “tragic 
optimism” elaborated by Maeterlinck. The perspectives of the study include further analysis of the mythological 
peculiarities of the author’s worldview in other Maurice Maeterlinck’s plays to define the general mythological 
worldview in his works in the context of French-speaking Symbolist conceptual worldview that could be compared 
with other national literary traditions in synchronic and diachronic perspectives. 

Key words: myth, intertext, symbolism, conceptual system, concept, image, worldview. 

Постановка проблеми та обґрунтування 
актуальності її розгляду. Проблема реконструкції 
міфопоетичного рівня художнього тексту постає 
одним із актуальних напрямів сучасних постструк-
туралістських філологічних студій. Тенденція до 
реміфологізації людської свідомості на основі 

закономірностей міфічного світовідчуття обґрунто-
вується включенням процесів міфопоетичного зна-
коутворення в широкі семіотичні контексти мови 
та культури. Детермінуючи структурно-семантич-
ний інваріант художнього тексту, міфічний субстрат 
бере участь у формуванні авторської картини світу 
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й забезпечує взаємодію з міфологічною картиною 
світу етносу та її проєкцією в культурний контекст 
доби в діахронічній площині в інтертекстуальній вза-
ємодії. Розроблену нами в попередніх роботах [8; 9] 
методику лінгвоміфопоетичного інтертекстуального 
аналізу концептуалізації застосовано в цій розвідці 
на матеріалі знакового твору бельгійського Нобе-
лівського лауреата Моріса Метерлінка «Алладіна 
і Паломід», ранній доробок якого не лише істотно 
вплинули на розвиток франкомовного літературного 
процесу (символізм, натуризм, сюрреалізм, драма-
тургія абсурду), але й на слов’янський літературно-
мистецький контекст у діахронії (творчість Лесі 
Українки, П. Тичини, М. Куліша, І. Кочерги, Л. Кос-
тенко тощо). 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Авторське спостереження М. Метерлінка про 
фунціонування у структурі текстового символу 
антич ного міфологізму, а також поодинокі спроби 
сучасних метерлінкознавців вирізнити в текстах 
окремі міфеми й міфологеми (студії Ф. Ван де Керк-
хове, Ґ. Компера, М. Декан, М. Куврер, К. Люто, 
М. Мазоччі Дольйо, Е. Стед, І. Шкунаєвої) обґрун-
товують потребу виявлення єдиної міфопоетичної 
картини світу, актуалізованої в художньому тексті 
міфологічним інтертекстом. Поряд із тим слід заува-
жити, що саме драма «Алладіна і Паломід» ще не 
була предметом спеціального аналізу вітчизняних 
і зарубіжних дослідників, тому наша студія є пер-
шою спробою лінгвоміфопоетичного аналізу цього 
знакового тексту. 

Формулювання мети і завдань статті. Метою 
статті постає моделювання міфопоетичної картини 
світу у драмі М. Метерлінка «Алладіна і Паломід» 
(1894) при досягненні таких завдань: проведення 
критичного аналізу метерлінкознавчих досліджень 
міфопоетичної концептуалізації з виділенням 
відповідних перспектив; виявлення структурно-
семантичних маркерів міфологічної картини світу 
в художньому тексті на різних стадіях їхнього міфо-
поетичного реформулювання; визначення семантич-
ного навантаження й ієрархічності вербалізованих 
мовних структур у формуванні основних образних 
парадигм у драмі М. Метерлінка «Алладіна і Пало-
мід» з подальшою реконструкцією міфопоетичної 
картини світу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Драма «Алладіна і Паломід» уперше вийшла друком 
у видавництві Едмона Демана (Брюссель) 1894 року 
з подальшими авторськими правками в перевиданні 
1902 р., а також в інших видавців (1902, Пер Лямм; 
1918, Ежен Фаскель у Парижі). При записі п’єси 
нами використано коментоване видання драми за 
коментарями Ф. Ван де Керкхове [MPT] з урахуван-
ням двох рукописних варіантів тексту автора. Пер-
ший, «Астолена і Паломід» (Бібліотека де Пурторе, 
Од. зб. № 10), – це прозовий переказ начерків драми. 
Другий, «Іґрена і Астолат» (Бібліотека де Пурторе, 
Од. зб. № 8), – уривок із ІV Дії драми. 

Текст драми розпочинається з виведення 
двох актантів – старого короля Абламора та його 
юної рабині Алладіни, які можуть актуалізу-
вати неолітичну семантичну опозицію СТАРЕ 

(НЕДОЛЯ) / МОЛОДЕ (ДОЛЯ) доби залізного віку 
і маркуватись відповідно як НЕГАТИВНЕ / ПОЗИ-
ТИВНЕ. Подальше прочитання тексту підтвер-
джує це припущення. Актант-старець Абламор 
пов’язаний із образом Великого Палацу із “les 
corridors qui se perdent entre les murs”, “des escaliers qui 
ne mènent nulle part”, “les terrasses dont on n’aperçoit 
rien” (2, 21), “les fossés <…> profonds”, “l’eau noire 
qui bouillonne horriblement entre les murs” (2, 21), “un 
ciel qui ressemble aux voûtes d’une grotte” (2, 33), “des 
grottes innombrables” (2, 41), “les arbres noirs que les 
tempêtes font mourir” (2, 33), “le lac terne et sinistre” 
(2, 46). Наведені вербалізовані образи (нижче – ВО) 
яскраво актуалізують міфологічний комплекс Аїду. 
Образ садиби-лабіринту, що передує пекельній 
“empire du vide” (8, 377) із “cent larges soupiraux, 
cent portes mystérieuses” (8, 361), наявний в «Ене-
їді» Вергілія (у текстах спільна таксема /нічого/ та 
сема ‘шляху в нікуди’). Наявність образів “les fossés 
<…> profonds”, “des grottes innombrables” і “le lac 
terne et sinistre” можна пов’язати із міфемою печери 
Аверно, “une caverne profonde, vaste et béant abîme 
<…> que défend un lac noirâtre” (8, 375) завдяки 
спільним ВО «глибока печера» (варіант: «грот») 
і «темряве озеро». Натомість ВО “l’eau noire qui 
bouillonne” слушно співвіднести з рікою Ахеронт 
із “les eaux troubles fangeuses (qui) bouillonnent en 
tournoyant” (8, 381). Образ “les arbres noirs” спів-
відноситься із вергілієвими “des forêts profondes 
(qui) ferment l’accès du ténébreux séjour” (8, 365) та 
зафіксованими в «Одіссеї» Гомера “les bois sacrés 
de Perséphonéia” y “contrées toujours enveloppées de 
brouillards et de nuées” (1, 161) (спільний ВО «ліс» із 
таксемою / темрява/). 

Із інфернальною семантикою пов’язані й дії 
актанта Абламор: він б’є Алладіну, замикає її в тем-
ній кімнаті, а згодом наказує зв’язати її й Паломіда 
й замкнути у підземеллях: сюжет замкнення діви 
чи пари закоханих під землею з метою переведення 
в Аїд поширений в античній літературі (пор. міфеми 
Антигони й Гемона в «Антигоні» Софокла (7, 444)). 
Коріння такого сюжету можна вбачати в давньо-
грецькому ритуалі жертвопринесення юнака та 
юнки, які мали смертю своєю (таксеми /темрява/ 
та /низ/ – її кореляти доби неоліту) відновити пору-
шену соціумом гармонію [5, 170; 7, 615; 13, 142]. 
Таксема ж /божевілля/, закріплена за Абламором 
(2, 32), за свідченням О. Фрейденберг, у добу заліз-
ного віку також виступала метафорою міфопоетич-
ного концепту НЕДОЛЯ [5, 142]. 

Однак наявна в актанта Абламор і позитивна 
семантизація, щоправда, також пов’язана з міфоло-
гічним комплексом Аїд. Після відмикання Паломі-
дом замкнутої царем кімнати з бранкою Абламор 
власноруч відкриває віконниці й показує закоханим 
“les prés en fleurs”, “la clarté nouvelle”, “les douces 
choses vertes” (2, 38). У контексті нашої інтерпретації 
слушно пов’язати цей топос із міфологічним комп-
лексом Острови Блаженних, який в «Енеїді» Вергі-
лія означено як “de riantes campagnes (où une) lumière 
inaltérable revêt d’azur et de pourpre les coteaux et les 
plaines” (8, 379) – між інтертекстами й гіпертекстом 
наявні спільні таксеми /світло/ та /зелень/. Отже, 
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інфернальна семантика актанта Абламор проявля-
ється промовисто, але має як негативну, так і пози-
тивну семантику. 

Амбівалентною постає семантизація й двох 
юних закоханих – бранки царя Алладіни та його 
зятя Паломіда. Пов’язаність першого актанта із 
солярною символікою очевидна, а ім’я вказує на 
південний географічний ареал, актуалізуючи семан-
тичні тотожності СХІД = СВІТЛО = ЖИТТЯ доби 
неоліту. На це вказують і наступні образи: вуста 
Алладіни “plus fraîche que l’aurore” (2, 18), голос її 
“sort de la lumière” (2, 41), вона стоїть “au bord d’une 
clarté sans limites” (2, 41), що, вочевидь, ототож-
нює актанта з космічним джерелом світла – Сон-
цем (через метонімічний перенос у ВО “un rayon du 
soleil”) з позитивною семантизацією, яка проявля-
ється й в антич них літературних текстах. Ідеологема 
людини як носія божественного блага, подібно до 
сонця, зафіксована, приміром, у «Республіці» Пла-
тона (Книга VІІ) (6, 70). 

Характерна для актанта Алладіна й негативна 
семантизація: юнка звертає до Абламора “le regard 
dur d’une esclave” (2, 17), а в Дії ІІІ (Ява ІІІ) їй 
зав’язують руки й кладуть кляпа на рот; ця дія може 
виступати актуалізацією метафоричного образу 
«бранець» як корелята міфопоетичного концепту 
НЕДОЛЯ (4, 56; 5, 91). В іншому місці Абламор 
зауважує: діва “va tomber” (2, 24); це твердження, 
яке, згідно з метаобразом НИЗ міфопоетичного кон-
цепту СМЕРТЬ доби неоліту, має віщувати леталь-
ний фінал, набуває характеру проспекції. Спершу 
гине, падаючи у кипучу воду, атрибут Алладіни та 
її семантичний дублет – ягня, що постає актантною 
метафорою метаобразів БІЛЕ та СВІТЛО (відома 
його фольклорна обробка у міфемі Золотого Руна): 
“l’agneau va rouler dans le fossé <…> se débat au 
fond du tourbillon” (2, 25), де образ “tourbillon”, як 
ми зазначали вище, співвідноситься з міфемою 
Ахеронт міфологічного комплексу Аїд як прояву 
семантичних зв’язків ВОЛОГЕ = НИЗ міфопоетич-
ного концепту НЕДОЛЯ. Взагалі символи “brebis” та 
“agneau” як тварин, яких приносили в жертву Аїду, 
поширений в античних джерелах (1, 161) – воче-
видь, як метафоричний перенос ще тотемістичного 
образу ЗВІР = ТОТЕМ = СОНЦЕ [4, 69]. Падіння 
до підземної води відбувається і з Алладіною, але 
згодом. Спершу її кидають у підземелля, зв’язавши 
руки (2, 39) (нова актуалізація метафоричного 
образу «бранець» як корелята міфопоетичного кон-
цепту НЕДОЛЯ), попередньо осліпивши золотою 
пов’язкою (сліпота як метафора НЕДОЛІ характерна 
для доби залізного віку; її прикладом стає міфема 
живих мерців-сліпців Едипа та Креонта у Софокла 
[2, 89]). 

Актант Паломід характеризується як “un jeune 
cavalier” (2, 18), “couvert de poussière” (2, 20) і “un 
étranger” (2, 36). ВО «запилюженого чужинця» висту-
пає корелятом неолітичних метаобразів ЗЕМЛЯ 
і ЧУЖЕ міфопоетичного концепту НЕДОЛЯ, а образ 
“le cheval” постає як атрибут Вершника-Сонця 
(його фольклорним корелятом можна вважати 
образ Пегаса) [3, 288; 5, 158]. Така амбівалентність 
генерує непослідовність дій актанта. Він закликає 

кохану слідувати за ним до “des forêts qui s’éveillent 
toujours” (2, 25), подивитися на “des fleurs qui ne 
se ferment pas” (2, 33) та відчиняє двері замкнутої 
Абламором кімнати з ув’язненою Алладіною (2, 38), 
що мало б актуалізувати неолітичний метаобраз 
ВЕСНА міфопоетичного концепту ДОЛЯ. Натомість 
наслідком такого заклику постає втоплення дублета 
Алладіни, “l’agneau familier” (2, 18) у вирі Ахеронту 
(Дія ІІ, Ява ІІ) й потрапляння закоханих до підземель 
(Дія ІV, Ява І). 

Із наявністю смертоносного начала пов’язана 
й неспромога актанта Паломід покохати Астолену, 
“une fenêtre sur l’aurore” (2, 19), “l’âme supérieure 
<…> l’âme de tous”, символу “la vie veritable” (2, 29). 
Вочевидь, образ Астолени надається на вже імплі-
ковану ідеологему божественного Блага у Платона 
як актуалізації метаобразу СВІТЛО міфопоетич-
ного концепту ДОЛЯ. Ідея наявності єдиної душі, 
пов’язаної з еманацією божества, присутня у пла-
тонівськім діалозі «Бенкет» (4, 279), однак через 
неспроможність людської душі пригадати боже-
ственний світ вона перебуває у стані бранки, закутої 
в печері, намагаючись побачити його відсвіт (образ 
Печери у VІІ Книзі «Республіки»), плачучи від над-
міру світла (5, 65). 

Схожий образ наявний у М. Метерлінка: ув’язнені 
в підземеллі закохані перебувають із зав’язаними 
очима, та, навіть знявши пов’язку, “pleurent sous la 
trace du bandeau” (2, 39). Коли ж зір відновлюється, 
Алладіна скрізь бачить лише Паломіда (2, 42), а той – 
лише “une lumière surnaturelle” (2, 44), що еманує від 
коханої й від світанкової води (в одному з рукопис-
них варіантів наголошується на його «неземній» 
природі: “une aurore qui n’appartenait pas à la terre” (2, 
124)). Утім під впливом денного світла воно пере-
творюється на “l’eau souterraine et sombre” (2, 46), де 
й топляться закохані. 

За тезою Платона, сформульованою в діалозі 
«Федр», кохання виступає «пригадуванням» втраче-
ного божественного життя душі (4, 57). Цей образ 
інтерпретовано М. Метерлінком (ймовірно, за посе-
редництвом драми «Аксель» Вільє де Ліль Адана): 
закоханим на якусь мить екстатичного єднання явля-
ється вище світло, а після цього вони вже не можуть 
прийняти злиденність світу земного, що актуалізує 
анімістичну тотожність ЖИТТЯ = МОГИЛА. Таке 
кодування відбувається, зокрема, через уведення 
інфернальних конотацій: в образах чорного озера, 
отруєного розкладанням трупа ягняти (2, 46), які 
слушно зіставити з локусами на позначення входу 
до Аїду в «Енеїді» Вергілія: “un lac noirâtre” із 
“les vapeurs mortelles, exhalées de i’horrible gouffre” 
(8, 375) Аверно. Не бажаючи повертатися до світу-
Аїду, закохані вкорочують собі віку, кидаючись 
у підземну воду. Проте таку дію можна також роз-
глядати як міфологему «входу в космічні води», 
виділену І. Зваричем із ініціаційною семантикою 
«набування інших (вищих) якостей» [1, 204], власне, 
здобуття знання про ілюзорність бачення сущого 
світу як далекої проєкції божественного.

Фінал драми – відкритий. Помираючи, Паломід 
щодо себе й Алладіни зауважує: “nous reverrons les 
douces choses vertes” (2, 53). Таке твердження можна 
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розглядати як актуалізацію анімістичної тотожності 
СМЕРТЬ = СВІТЛО (вона проєктується, зокрема, 
у міфемі Островів Блаженних) або ж можливої 
концепції метемпсихозу з актуалізацією неолітич-
ного метаобразу СВІТЛО міфопоетичного концепту 
ДОЛЯ (приміром, наявна в платонівському діалозі 
«Федон» ідея про кругообіг душ). 

Висновки та перспективи досліджень. Таким 
чином, у драмі М. Метерлінка «Алладіна і Паломід» 
актуалізуються як позитивно, так і негативно марко-
вані міфологічні структури. Для доби неоліту це такі 
метаобрази міфопоетичного концепту НЕДОЛЯ, як 
ТЕМНЕ (ВО “le château”, конотований як міфоло-
гічний комплекс Аїд із міфемами печери Аверно, 
чорними лісами Персефони), ЧУЖЕ (актант Пало-
мід), ЗЕМЛЯ (актант Паломід з епітетом “couvert de 
poussière”), ВОЛОГЕ (міфеми ріки Ахеронт, печери 
Аверно), СТАРЕ (актант Абламор). 

Позитивно маркований міфопоетичний концепт 
ДОЛЯ реалізовано метаобразами СВІТЛО (актанти 
Алладіна, Астолена, Паломід в образі “cavalier”, 
Абламор в образі «відкривача вікна», l’Agneau), 
ВЕСНА (актант Паломід в образах “les forêts”, “les 
fleurs”, “les douces choses vertes”, міфема Адоніса), 
СВІТАНОК (актанти Алладіна й Астолена y BO 
“aurore”). Поряд із тим у тексті наявне нашарування 
архаїчних метафор доби залізного віку як корелятів 
міфопоетичного концепту НЕДОЛЯ у ВО «божевіль-
ний» (актант Абламор), «сліпий» (актанти Алладіна 
і Паломід), «поснулий» (актанти Алладіна і Абла-
мор). Водночас у тексті присутня потужна семанти-
зація анімістичної тотожності СМЕРТЬ = СВІТЛО 
(міфема Острови Блаженних y BO “les douces choses 
vertes”, платонівська ідеологема Божественного 
Блага y BO “l’eau surnaturelle”). 

У тексті драми «Алладіна і Паломід» змоде-
льовано міфічно конотовану метаобразну ізотопію 
(далі – МКМОІ) «ЖИТТЯ-СМЕРТЬ (-)», зокрема 
на базі міфічного дескриптора Аїд, імплікованого 
в міфічно конотованому вербалізованому образі 
(далі – МКВО) «замок» та довколишньому крає-
виді (МКВО «гроти-підземелля», «темне озеро», 
«кипуча вода», «чорні дерева», міфічні дескрип-
тори Аверно, ріка Ахеронт, ліс Персефони; мета-
образи ТЕМНЕ, ВОЛОГЕ). Мертвотна семан-
тика поширюється і на короля Абламора (МКВО 
«божевільний старець», міфема Едіпа, метаобрази 
СТАРЕ, ТЕМНЕ), який замикає юну бранку Алла-
діну в темній кімнаті, а тоді разом із її коханим 
Паломідом – у підземеллях (міфопоетичний кон-
цепт НЕДОЛЯ, метаобрази ТЕМНЕ, НИЗ, МД 
Антигони й Гемона). Водночас за Абламором закрі-
плена й позитивна пізньототемістична семанти-
зація СМЕРТЬ = СВІТЛО (міфема Острови Бла-
женних, МКВО «відчинене вікно», «зелень»), яка 
актуалізує МКМОІ «СМЕРТЬ (+)». 

Решта актантів також позначені амбівалентним 
світовідчуттям (ДОЛЯ + НЕДОЛЯ). Так, Паломід 
визначається контамінацією метаобразів ЧУЖЕ 
(МКВО «чужинця»), ЗЕМЛЯ (МКВО «пил»), 
а також ВЕСНА коцнепту НЕДОЛЯ (МКВО «ліс», 
«квіти», «зелень», міфема Адоніса), тобто виступає 
медіатором поміж світом мертвих і живих. Та сама 
функція лежить і на актанті Алладіна. МКВО «пів-
денні краї», «баранець», метаобрази ПІВДЕНЬ та 
БІЛЕ маркують концепт ДОЛЯ, на противагу цьому 
архаїчні метафори «сон», «бран» імплікують кон-
цепт НЕДОЛЯ.

Однак актантів Алладіну та Паломіда характе-
ризує МКВО «вглядування у світло» (ідеологема 
божественного Блага Платона), який символізує 
сакральний локус, ідеальний світ Ейдосів. Але 
неспроможність прозріти у світ ідеалу (МКВО 
«грот», «неземне світло», ідеологема Печери у Пла-
тона) водночас із заказаністю повернутись до життя 
земного, конотованого як Аїд, призводить до вко-
рочення собі віку закоханими. Проте в момент 
смерті Паломід уявляє МКВО «м’яка зеленина», яка 
пов’язує актанта із пізньоанімістичною тотожністю 
НЕДОЛЯ = СВІТЛО (міфема Острови Блаженних), 
переводячи присмертного в локус потойбічного іде-
ального світу.

З огляду на сказане доходимо висновку, що 
в тексті драми наявний розширений варіант провід-
ної метерлінківської дієсхеми: перехід з позитивно 
маркованої МКМОІ «ЖИТТЯ» до негативно марко-
ваної МКМОІ «ЖИТТЯ-СМЕРТЬ», і далі – до пози-
тивно маркованої МКМОІ «СМЕРТЬ». Провідну ж 
міфічно конотовану ідею текстів ранньої драматургії 
М. Метерлінка слушно визначити як нейтралізацію 
негативної семантики Життя через перехід у пози-
тивно марковану Смерть. Водночас із цією провід-
ною ідеєю пов’язані міфічно конотовані мікроідеї 
«кругообігу душ» та «спокути внутрішнього нега-
тиву». Вочевидь, основною міфічно конотованою 
темою ранньої драматургії М. Метерлінка висту-
пає взаємозв’язки між Життям і Смертю, з акту-
алізацією мікротем «взаємозв’язок Життя, Смерті 
й Вічності», а також «взаємозв’язок Кохання, Смерті 
й Вічності». 

Аналіз міфопоетичної картини світу у драма-
тичному творі М. Метерлінка «Алладіна і Пало-
мід» накреслює перспективу й подальшого розгляду 
міфопоетичного рівня авторської концептуалізації 
в наступних творах письменника, зокрема у драмах 
«Всередині» та «Смерть Тентажиля». Такий розгляд 
сприятиме комплексній реконструкції міфопоетич-
ної картини світу драматургії визначного франко-
мовного автора, яка зіграла важливу роль для роз-
витку світової (зокрема й української) літератури як 
на початку ХХ століття, так і в подальшому літера-
турно-мистецькому пошуку. 
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