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МІФОЛОГІЧНІ СЮЖЕТИ В ІСТОРІЇ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА 

 
Міфи – це священні оповіді первісних і стародавніх народів про виникнення 

світу, богів і героїв. Для первісної людини і каміння, і дерева, і стихії, і тварини 
були сповнені таїни і одушевлені. Культура всіх народів пройшла крізь етап 
міфологізації, анімізму, аніматизму, тотемізму, зооморфізму, обожнення сил 
природи й своїх власних сутнісних сил. Так, наприклад, єгипетська культура і 
сьогодні зберігає глибинний зв'язок з стародавньою культурою. Чисельні 
персонажі єгипетських міфів поставали в образах тварин або мали якісь тваринні 
атрибути: Анубіс, бог померлих, зображувався у вигляді собаки або шакала, чи в 
образі людини з головою шакала. Богиня кохання Бастет постає в образі кішки або 
жінки з кошачою головою. 

Особливий інтерес викликає міфологія античної Греції і Риму, яка мала 
блискуче продовження у літературі, театрі,скульптурі, архітектурі, декоративно-
прикладному мистецтві, завдяки яким ми художньо пізнаємо і естетично 
переживаємо античну міфологію. 

Починаючи з античних поетів і драматургів Гомера, Гесіода, Есхіла, Софокла, 
Єврипіда, Вергілія, Овідія, Горація та інш. митці наступних епох зверталися до 
міфологічних сюжетів. Художніми засобами розкриваючи глибинні символічні 
пласти міфів, художники піднімали найважливіші морально-філософські 
проблеми відношення людини і світу людини. Чи має право Агамемнон 
приносити у жертву життя доньки заради досягнення великої мети – перемоги над 
Троєю? Чи має людина право підняти руку на жінку, що її породила, навіть тоді, 
коли вона вбиває її батька? Чи можлива війна між рідними братами? Філософсько-
естетичні роздуми над такими питаннями людського буття виховали цілі народи. 

Твори образотворчого мистецтва створені на міфологічні сюжети зберігаються 
сьогодні у відомих музеях світу, таких як Лувр, Британський музей, Прадо, 
Ермітаж, музеї Ватикану. У нашій країні з мистецтвом створеним за 
міфологічними сюжетами маємо нагоду познайомитися у музеї західного та 
східного мистецтва ім. Варвари і Миколи Ханенків. Мова мистецтва 
інтернаціональна. Знання міфологічної основи твору мистецтва відкриває перед 
глядачем можливість зрозуміти і відчути зміст, задум твору, пережити зустріч з 
таїною людського буття. 

Науковий керівник: Мокляк Л. І., доцент НАУ 
 
 

Актуальні проблеми сучасного філософського знання 
 

365 
 

УДК 316.344.7 (043.2) 
Безтільна О.В. 

Національний авіаційний університет, Київ  
 
ОСОБЛИВОСТІ МАРГІНАЛІЗАЦІЇ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

 
В процесах глобалізації, урбанізації, масових міграцій сучасне суспільство має 

тенденцію постійно змінюватися та пришвидшувати свої темпи розвитку в 
економічному, політичному, культурному житті. Маргінальні процеси стали 
невід’ємною частиною сучасного соціуму. Будь-які зміни суспільного життя 
мають прямопропорційний вплив на свою головну дійову особу – особистість. 
Перебуваючи в маргінальному середовищі особистість знаходиться в конфлікті 
сама з собою та із зовнішнім середовищем. Маргінальна особистість існує на 
зламі, на межі двох систем, де вона знаходиться в стані невизначеності, шукає 
себе, прагне реалізуватися, використовуючи при цьому свій потенціал – творчу 
діяльність. Проблема маргінальності потребує осмислення та детального 
дослідження для прогнозування її впливу на розвиток сучасного суспільства. 
Сьогодні, говорячи про маргіналів, ми маємо на увазі не тільки аутсайдерів 
суспільства. Багато людей опиняються поміж культурних визначень, не взмозі 
чітко ідентифікувати себе з жодною культурою. На теперішній час не існує 
єдиного визначення поняття маргінальності. Тільки в першій половині 
ХХ століття термін «маргінальність» був введений в обіг американським вченим 
Р. Парком у своїй праці «Людська міграція та маргінальна людина» (1928 р.). 
Поняття «маргінальність» він визначив як стан індивідів, що знаходяться на межі 
двох різних полюсів, що конфліктують між собою. 

Існує три підходи у поясненні маргінальності. Перший підхід – культурна 
маргінальність – в її основі лежить взаємодія двох ціннісно-нормативних систем 
культур, що нерідко конфліктують між собою. Другий підхід – соціальна 
маргінальність – виникає у випадку невдалої спроби входження до позитивної, 
референтної групи. Соціальна маргінальність – це сукупність проявів 
маргінальності у економічному, культурному, етнічному та політичному полях, 
які мають свій вплив у соціальному просторі. Структурна маргінальність є третім 
підходом пояснення маргінальності. Її причиною є вилучення індивідів та 
соціальних груп із системи виробничої діяльності, відсторонення від виконання 
суспільних та політичних функцій, споживання духовних цінностей. Виникає 
внаслідок широкомасштабних якісних нееволюційних суспільних змін, яким 
притаманна зміна державного устрою, трансформація соціальної структури та 
ціннісно-нормативної системи світосприйняття. 

Таким чином, під впливом змін, що відбуваються в суспільстві, викликаних 
ринковими реформами, частина маргіналів буде продовжувати рух в напрямку до 
соціального дна. Друга частина маргіналів знаходить поступово способи адаптації 
до нових реальностей, знаходить новий соціальний статус, нові соціальні зв’язки і 
якості. Вони заповнюють нові ніші в соціальній структурі суспільства, починають 
грати більш активну, самостійну роль у суспільному житті. 
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