
№ 5/2 (14) травень 2018 р.  

 

77 

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ  
УДК 140.8                                                              

 Дев’ятко Н.В., 

кандидат філософських наук, 

доцент кафедри соціально-гуманітарної освіти 

КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» 

 

МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ МІФОЛОГІЧНОГО СВІТОГЛЯДУ ЯК 

ФЕНОМЕНУ СУЧАСНОСТІ: ІСТОРИЧНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ 
 

У статті досліджуються принципи та особливості аналізу міфологічного світогляду. Метою статті є аналіз базових 

наукових праць, які стали основою для сучасного розуміння методів дослідження міфологічного світогляду і 

світоглядного міфу. Протягом тривалого часу міф та міфологічний світогляд протиставлялися логічному мисленню та 

історичній правді. Це значно вплинуло на філософську думку. 

У науці нині прослідковуються дві тенденції розуміння міфу: як десакралізованого утворення (технологічний, політичний, 

рекламний, ідеологічний, постмодерний) і природного міфу (національний, культурний, літературний, авторський). 

За допомогою дослідження міфологічного світогляду можливо прискорити процеси національного відродження і 

скерувати суспільство у позитивний вектор розвитку шляхом національно-патріотичного виховання молодого покоління. 

Ключові слова: міф, міфологема, світогляд, національне відродження, десакралізовані світоглядні утворення, 

природний міф. 

 

Сучасні суспільні перетворення через 

занурення у кризові стани повертають людину 

до архаїчного світобачення. Як наслідок, 

відбувається актуалізація міфологічного 

світогляду в його осучасненому варіанті. Для 

усвідомлення процесів, розвитку яких сприяє 

цей тип світогляду, необхідно мати розуміння 

еволюції історико-філософської думки щодо 

цього важливого питання. 

Мета дослідження – аналіз базових наукових 

праць, які стали основою для сучасного 

розуміння методів дослідження міфологічного 

світогляду і світоглядного міфу. 

Протягом тривалого часу міф та його прояви 

(міфологеми, міфологічні образи тощо) 

сприймалися на алегоричному рівні, як "хвороба 

мовлення", викривлення дійсності, і мали 

негативне забарвлення, протиставлялися 

логічному мисленню та історичній правді. 

Здебільшого, будучи предметом досліджень, 

міф розглядався як спосіб дологічного, 

примітивного сприйняття дійсності, 

легітимного лише для архаїчного суспільства. 

Фрагментарно таке ставлення до міфу 

залишилося і сьогодні, заважаючи адекватному 

сприйняттю міфологічних структур та образів, 

що створює певні перешкоди при зверненні 

навіть до самої "міфологічної теми". 

Інтерпретація міфу пройшла значний шлях у 

часовому осягненні і в глибині сприйняття: від 

розуміння міфу як давнього утворення, власти-

вого тільки прадавнім суспільствам, до визнан-

ня існування міфу в різних формах у будь-якому 

суспільстві як світоглядно-комунікатив-ної 

системи, без якої спільнота не існує. 

Через тривале загальне негативне ставлення 

до самої можливості дослідження міфу та 

складність його системного аналізу, оскільки 

міф та його прояви адекватно сприймаються 

лише завдяки герменевтиці і повністю не опи-

суються загальновизнаними логічними науко-

вими методами, які часто сягають тільки фор-

мальних рівнів міфу, відбулося розпорошення 

знань про міф, він стає об’єктом досліджень 

багатьох наук. Нині прослідковуються дві 

тенденції розуміння міфу: як десакралізованого 

утворення (технологічний, політичний, реклам-

ний, ідеологічний, постмодерний) і природного 

(національний, культурний, літературний, 

авторський). 

В історичному аспекті перший потужний 

сплеск зацікавленості міфом у його фольклорно-

національному прояві датується другою 

половиною ХІХ ст. Дослідження міфу того 

періоду були похідними від збирання 

фольклору, міф пов’язувався виключно зі 

словом і не мав світоглядного рівня 

узагальнення (О. Афанасьєв [2], Ф. Буслаєв [5], 

М. Костомаров [10]). Значний прорив у 

лінгвістичній теорії міфу здійснив український 

вчений О. Потебня [15], який через прояви у 

мові та образних системах описав світоглядні 
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структури міфу як форми духовного 

конструювання реальності. 

Надважливою для подальшого розуміння 

світоглядного міфу була теорія колективного 

несвідомого К.-Г. Юнга [20] та відкриття архе-

типів як кодових підсвідомих комунікативних 

елементів, які структурують всі знання людства. 

І хоча теорії К.-Г. Юнга часто пода-ють як 

похідні від теорій З. Фрейда, які також частково 

присвячені міфу, зокрема міфоло-гемам 

"тотему" і "табу", але, по суті, це два різних век-

тори розуміння несвідомого. Теорії З. Фрей-

да [17] адекватно описують комплекси, психо-

логічні травми (на індивідуальному і колектив-

ному рівні), несвідомі бажання, що мають 

міфологічне походження, мотивації людини з 

нерозвиненою особистістю. Натомість, теорії 

К.-Г. Юнга пояснюють енергетичні процеси у 

несвідомому як особи, так і народу чи цілого 

людства, діяльність і структури масової свідо-

мості і соціуму; саме за відкритими ним закона-

ми відбуваються міфологічні сплески і починає-

ться глибинне національне відрод-ження. 

Застосування психоаналізу (за З. Фрей-дом) при 

дослідженні цих питань часто призво-дить до 

плутанини причинно-наслідкових зв’язків. 

Окремим напрямом продовжує розвиватися 

філологічне, лінгвістичне і культурологічне 

дослідження міфу (Я. Голосовкер [6], Є. Меле-

тинський [13], М. Стеблін-Каменський [16], 

Р. Якобсон [21]). Знаменитий дослідник М. Елі-

аде [19] заглиблюється у міфологічні струк-

тури, виділяє ключові індивідуальні і колек-

тивні міфологеми, досліджує рівні сакральності 

та її знакові і текстові особливості, і, головне, 

пише про ініціальну функцію міфу. Німецький 

філософ Е. Кассирер [9] закладає основи симво-

лічної теорії міфу. Важливою для виявлення 

міфологічної будови стає структурна антропо-

логія міфу К. Леві-Строса [11] і винайдення 

вченим бінарних опозицій та принципу бріко-

лажу. Потужну систему міфу як особистісного і 

колективного світогляду вибудовує 

О. Лосєв [12]. 

Загалом, філософська думка ХХ ст. долає 

проблеми розуміння міфу виключно як 

"застарілого" відтворення інформації, закладені 

ще роботами античних філософів, а надалі 

ре-актуалізованими Просвітниками та еволю-

ціоністами. Знайшло своє відображення це 

тенденційне розуміння міфу й у Радянському 

Союзі через постулати марксистської філософії, 

а надалі проявилося в описі міфу виключно як 

технології (політичний, рекламний міф) та 

"мертвої" десакралізованої структури, яка легко 

піддається дефрагментації світоглядних уявлень 

(постмодерні світоглядні константи), а не 

світоглядно-комунікативної системи. 

У другій половині ХХ ст. завдяки роботам 

структураліста Р. Барта [3] і постмодерного 

ідеолога Ж. Дерріди [7] відбувається докорінна 

зміна у розумінні міфу як світоглядної матриці, 

міф тепер сприймається виключно як десакра-

лізована фрагментарна структура, що стає осно-

вою для побудови потужного постмодерного 

світоглядного міфу сучасного світу і розвиває 

уявлення про політичний технологічний міф та 

дає змогу його широкого використання для ма-

ніпуляції суспільною свідомістю. Під впливом 

розвитку цього вектору досліджень міфу попе-

редні здобутки у розумінні природного міфу, йо-

го структур та функцій відходять на другий план 

і часто взагалі ігноруються, залишаючись акту-

альними лише для фольклорних і літературоз-

навчих досліджень. 

ХХ ст. формує кілька векторів дослідження 

міфу: соціологічний, психологічний, національ-

ний, психолінгвістичний, політичний. Цей по-

діл залишається актуальним і на сьогодні. Зав-

дяки функціональній подібності комунікатив-

них, культурних і націєтворчих процесів, су-

часні роботи, присвячені міфу, якнайкраще 

пояснюють ці спільні світоглядні кодові 

утворення. 

Українські вчені досліджують національний 

міф та структури національного несвідомого, 

національної свідомості і національної психо-

логії. Через специфіку сучасного розуміння на-

ціонального і звернення до нього з політичною 

метою, більшість цих праць мають політичну 

домінанту або безпосередньо присвячені меха-

нізмам національного відродження (Н. Амель-

ченко [1], М. Попович [14], Н. Хамітов [18]). 

Значний внесок у розуміння структур 

політичного міфу і символічних систем внесли 

В. Бурлачук [4] і Л. Зубрицька [8]. 

За будь-яких часів міф насамперед викону-

вав комунікативну функцію, завдяки чому 

формував світогляд як окремої особистості, так 

і всієї спільноти. Так чи інакше, особливо на 

архетипному і символьному рівнях, міф завжди 

присутній у комунікативному процесі. 

Не зважаючи на велику кількість робіт, 

дослідження національної свідомості в Україні 
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поки не дають повної відповіді на питання, яким 

чином в інформаційно-культурному прос-торі 

відбувається національне відродження, що є 

джерелом змін у світоглядних уявленнях людей, 

і що сприяє розвитку або гальмуванню цих 

процесів у суспільстві на нинішньому 

історичному етапі. На сьогодні в Україні маємо 

лише початкові спроби наукового узагальнення 

систематичних знань про міф як світоглядно-

комунікативну систему сучасності у його фун-

кції впливу на націєтворчі процеси і національ-

не відродження, глобальні зміни в організації 

суспільного життя і типів комунікації у соціумі. 

Сучасні дослідження присвячені здебільшого 

політичному, а не світоглядному аспекту, 

останній розглядається зазвичай у контексті 

постмодерних, а не національних тенденцій, 

потужно розробляється технологія впливу мас-

медіа на формування громадської думки, мані-

пуляції світоглядними уявленнями людини, а не 

змістовним наповненням самої світоглядно-

комунікативної системи, без чого неможливо 

говорити про проблеми національного відрод-

ження в Україні та механізми його досягнення. 

Зважаючи на все вище сказане, вважаємо за 

необхідне наголосити на важливості 

систематизації наявної інформації про міф як 

світоглядно-комунікативну систему та 

визначення його потенціалу для національного 

відродження в сучасній Україні. Це може 

суттєво вплинути на суспільно-культурні та 

освітні процеси, особливо у питанні 

національно-патріотичного виховання молоді. 
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Deviatko N. 

METHODOLOGY OF STUDYING THE MYTHOLOGICAL WORLDVIEW AS A PHENOMENON OF THE 

PRESENT: HISTORICAL AND PHILOSOPHICAL ASPECTS 

The article analyzes the principles and peculiarities of the analysis of the mythological worldview. The purpose of the article is to 

analyze the basic scientific works, which became the basis for a modern understanding of the methods of studying the mythological 

worldview and worldview myth. For a long time myth and mythological outlook contrasted with logical thinking and historical 

truth. This greatly influenced the philosophical thought. 

Nowadays two trends in the understanding of myth are observed in science: as desacralized formation (technological, political, 

advertising, ideological, postmodern) and natural myth (national, cultural, literary, author). 

By studying the mythological worldview, it is possible to accelerate the processes of national revival and guide society into a 

positive vector of development through the national-patriotic upbringing of the younger generation. 

Keywords: myth, mythologem, worldview, national revival, desacralized formation, natural myth. 
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МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ МИФОЛОГИЧЕСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ КАК ФЕНОМЕНА 

СОВРЕМЕННОСТИ: ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ 

В статье исследуются принципы и особенности анализа мифологического мировоззрения. Целью статьи является 

анализ базовых научных работ, которые стали основой для современного понимания методов исследования 

мифологического мировоззрения и мировоззренческого мифа. Долгое время миф и мифологическое мировоззрение 

противопоставлялись логическому мышлению и исторической правде. Это значительно повлияло на философскую 

мысль. 

В науке сейчас прослеживаются две тенденции понимания мифа: как десакрализованного образования 

(технологический, политический, рекламный, идеологический, постмодернистский) и природного мифа (национальный, 

культурный, литературный, авторский). 

С помощью исследования мифологического мировоззрения возможно ускорить процессы национального возрождения и 

направить общество в позитивный вектор развития путем национально-патриотического воспитания молодого 

поколения. 

Ключевые слова: миф, мифологема, мировоззрение, национальное возрождение, десакрализованная мировоззренческая 

структура, природный миф. 

 


