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МІФОЛОГІЧНІ ОБРАЗИ В ЕСТЕТИЦІ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА 

 
Для відвідувачів музеїв персонажі творів, сюжети яких звертаються до Біблії, 

античної міфології, класичної літератури і значним історичним подіям, часто 
виявляються таємницею за сімома печатями. А таких творів дуже багато: біблійна 
і антична тематика протягом століть була в центрі уваги образотворчого 
мистецтва. Щоб зрозуміти,про що розповідають скульптури і рельєфи п'яти-, 
тритисячолітньої давності, потрібно мати уявлення про те, що являє собою 
міфологія. 

Власне, саме давньогрецьке поняття «міф» не містить в собі свідомого чи хоча 
б несвідомого протиставлення дійсності. Ще для сучасників Софокла і Сократа 
міф позначав розповідь, оповідь, слово, тобто повідомлення про те, що для 
слухачів цього «слова» протягом століть уявлялося безсумнівно реальним, 
стосувалося любовних зв'язків богів зі смертними жінками, або перетворення 
людей у тварин, дерева або камені. 

У цьому сенсі своя міфологія була у всіх племен і народів землі – в індійців та 
китайців, слов'ян і скандинавів, ескімосів і полінезійців – міфологія більш або 
менш розвинена, більш або менш сформована, більш або менш відома. Для 
європейської культури найбільш продуктивним виявилися антична і біблійна 
міфології. 

Під античною міфологією мається на увазі переважно давньогрецька 
міфологія, рано засвоєна і пристосована до своїх вірувань жителями древньої 
Греції. Ще в ті далекі часи, коли людина відчувала себе цілком залежною від 
милості чи гніву природи, коли вона тільки почала усвідомлювати закономірності 
зміни дня і ночі, пір року, коли її стало турбувати питання, що знаходиться за 
межею життя і смерті, – тоді, в ті далекі часи, життя уявлялось їй діяльністю 
неосяжних сил. Найдавнішим є міфологічне уявлення про природу. 
Давньогрецький Зевс перш за все – бог грому і блискавки. Зміна ночі і дня 
пов’язана з діяльністю богині Аврори. Бога сонця символізував Геліос. У грецькій 
міфології згадується Деметра – покровителька всього, що росте на землі… 

Твори образотворчого мистецтва ніколи не були простою ілюстрацією міфів і 
релігійних легенд. Вони несли в собі набагато вагоміший і складніший життєвий 
зміст, втілюючи в художній формі світ духовних цінностей людини, її ставлення і 
переживання світу. Художники всіх часів звертаються до міфологічних образів та 
біблійних легенд, як до джерела натхнення і критерію духовної оцінки своєї епохи. 
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СУБ`ЄКТИВНИЙ І КОЛЕКТИВНИЙ ІНДИВІДУАЛІЗМ 
СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА 

 
Проблема індивідуалізму цікавила філософів ще з часів Стародавньої Греції. 

Перші ідеї щодо цього поняття висувалися Демокрітом, софістами і Сократом. 
Індивідуалізм – поняття, що позначає визнання інтересу людини над колективним 
інтересом, а також визнання блага індивіда, його свободи, розвитку його 
особистості як вищої мети, щодо якої соціальні інститути і групи є засобом, 
знаряддям, умовою її досягнення.  

Якщо починати розмову про негативні прояви індивідуалізму, то треба 
говорити не тільки про суб`єктивний індивідуалізм, тобто індивідуалізм окремої 
особистості, яка, на кшталт першої людини, огороджує ділянку землі, а й так 
званий колективний індивідуалізм, що традиційно виникає в окремих 
громадянських організаціях, рухах, колективах приватних і державних 
підприємств. Суб`єктивний індивідуалізм спонукає громадянина усамітнитися в 
своєму родинному та дружньому колі, створивши собі маленьке 
суспільство,радо зрікаючись турбот про суспільство в цілому. Перший з двох 
основних провів колективного індивідуалізму можна назвати «індивідуалізмом 
спадковості», коли ключові посади в певних колективах чи громадянських 
організаціях традиційно займають члени родини, інші родичі або друзі перших 
керівників. Така ситуація, врешті-решт, призводить до знищення пріоритетів 
інтелектуальної еліти у громадянському суспільстві. Другий прояв можна 
означити як «мозаїчну демократію», коли для соціальної структури стає 
характерним розпад на окремі фрагменти. В цих умовах певна політична, 
економічна або інша думка рухливої соціальної групи індивідів (наприклад, 
представників великого бізнесу) у суспільстві приймається основоположною для 
усіх громадян. Як наслідок, громадянське суспільство, начебто дбаючи про 
добробут, обкрадатиме населення в його правах і свободах, позбавляючи 
більшість громадян сенсу їх громадянської активності. 

Головною умовою свободи кожної без винятку особистості будь-якої 
соціальної спільноти є відсутність соціально-політичних підстав для свавілля. 
Рівність перед законом усуває загрозу насильства над людиною не тільки з боку 
влади, а й з боку негативних проявів колективного індивідуалізму, створюючи 
достатні для свободи умови. Йдеться про умови соціального життя, які 
відповідають демократії. Лише через громаду народ здійснює владу 
безпосередньо, долаючи перепони індивідуалізму. Головним чинником успіху 
демократії на шляху боротьби з особистісним і колективним проявами 
індивідуалізму покликаний ставати розум людини, а інтелект набуває статусу 
соціальної сили, перетворюючись у джереловизнання, долаючи при цьому 
невпевненість особистості у власних діях проти соціальних дисфункцій. 
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