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Анотація. Досліджуються особливості функціонування міфів, 
принципи нової міфотворчості. Основними функціями міфу визнача-
ються соціально-інтегративна, нормативно-регуляторна, сакраль-
на, моделююча, аксіологічна, телеологічна, пізнавальна, етіологічна, 
праксеологічна, естетична, ідеологічна, комунікативна, медитатив-
на, мобілізаційна, соціально-компенсаторна, підкреслюється універ-
сальність міфу як форми моделювання світу.
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Міфи — це таємничий вічний світ, створений людиною для 
того, щоби пояснити природу, космос і саму себе, щоби зро-
зуміти ту силу, яка всім керує і на ласку якої можна покласти-
ся, щоби торкнутися таємних механізмів, які приводять у рух 
усе суще, зрештою, щоби забезпечити собі безсмертя за ме-
жею життя. Міфологія така ж різноманітна, як саме людство 
та його культура, хоча не викликає сумнівів наявність єдиних 
для всіх наріжних образів і сюжетів. Вона пройшла складний і 
тернистий багатовіковий шлях від найпримітивніших вірувань 
до міфів, що вражають художньою досконалістю і глибиною 
думки. Як слушно зазначає Дж. Кемпбел, “за всіх часів і об-
ставин, у всіх куточках населеного людьми світу процвітали 
їхні міфи, й були вони живим натхненням для всього, що тіль-
ки могло явитися з діяльності людського тіла чи розуму. І не 
буде надто великим перебільшенням, коли ми скажемо, що міф 
— це той таємний отвір, через який невичерпні енергії космо-
су виливаються у вияви людської культури. Релігії, філософії, 
мистецтва, суспільні форми людини первісної та історичної, 
відкриття в науці та технології, ба навіть сновидіння, що псу-
ють нам сон, — усе це випари з кипучого, основоположного, 
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магічного козака міфу” [1, 7].
Міф — один із найважливіших ключів до цього таємного, 

в ньому сконцентрований багатовіковий, архетипний і несві-
домий досвід людства. Особливість міфу полягає в тому, що з 
його допомогою робиться спроба розгадати речі, які переваж-
но неможливо зрозуміти й визначити раз і назавжди: люди-
на, провідні механізми її поведінки, створення світу, природи, 
Всесвіту, людини, управління ними, смерть, народження, сенс 
буття, загробне існування. 

Міфологія вічна, як вічні страждання і радощі людей, що її 
живлять. Вона свідома, оскільки стимулює творчість, формує 
мораль, дає можливість вірити й сподіватися, що життя не за-
кінчується зі смертю. Вона руйнівна, коли стає інструментом 
захоплення і втримання влади для фанатиків і шарлатанів, коли 
штовхає натовп на дике насилля або захист своїх ідеалів, або 
придбання вічного блаженства шляхом самознищення. У міфо-
логії таємнича, неоднозначна й символічна мова, яка відображає 
мудрість, пошуки, спокуси, страхи та надії багатьох поколінь, 
які марно намагалися відповісти на питання про те, хто вони. 

Однією із суттєвих характеристик міфу є його поліфунк-
ціональність. Міф є історично змінним феноменом, тому його 
функції впродовж століть змінюються разом із зміною куль-
турних епох. Функції міфу були об’єктом розгляду багатьох 
учених різних наукових шкіл — кожна з них у різні періоди 
пропонувала свій перелік функцій. 

Мета нашого дослідження — узагальнити та систематизу-
вати здобутки наукового вивчення міфу як соціокультурного 
явища в контексті його функціонального навантаження від 
найдавніших суспільств до XXI ст., проаналізувати усклад-
нення парадигми цих функцій, виокремити функції міфу в су-
часному цивілізаційному просторі.

ХХ ст. відкрило нову сторінку в інтерпретації міфу — ви-
значальні наукові засади трактування міфу запропонува-
ли  Дж. Фрейзер, Б. Малиновський, З. Фройд, К. Юнґ,                      
Л. Леві-Брюль, К. Леві-Строс, Е. Кассирер, Р. Барт. Власне 
тоді з міфом почали пов’язувати первні людської свідомості, 
буття, пошук витоків культури, значно тіснішим став зв’язок 
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міфу з ідеологією та суспільною психологією. У вітчизняній лі-
тературі ще мало комплексних досліджень, присвячених міфо-
логії, її актуальним проблемам, її місцю в житті людини та сус-
пільства, її здатності вирішувати найскладніші питання буття. 

До міфології саме в ХХ ст. великий інтерес почали виявля-
ти ідеологія та практична політика, які широко використову-
ють міфи та міфологічні символи, у тому числі релігійні. Поряд 
з релігійною міфологією поширення має міфологія ідеологічна, 
і не лише в тоталітарній державі, де вона найбільше помітна, 
але й у будь-якій іншій, де вона функціонує переважно дуже 
приховано або в перетвореній формі, наприклад, у рекламі. 

Парадокс полягає в тому, що в сучасному світі “сакралі-
зація” соціуму, безмежне поклоніння перед ним і створюва-
ними ним міфами також абсолютні, як у давнину, але тепер 
вони набувають інших культурних форм. Міф є феноменом не 
лише соціокультурним, багато в чому залежним від культурно-
го контексту доби, але й феноменом психологічним, оскільки 
виступає засобом соціальної самоідентифікації індивідів і сус-
пільства. Як стверджує Л.Воєводіна, “міф засадничо виступає 
як джерело масової енергії, її згусток, він здатний мобілізувати 
цілі групи людей до певних дій, чи це виконання релігійного 
ритуалу, революційний рух, вибори президента чи здійснення 
престижної покупки під дією реклами чи привабливості лейб-
ла” [2, 134]. Отже, у міфі концентрується певне світорозумін-
ня, що автентичне для цієї культури та не потребує доказів. 

Для ранніх культур найважливішими були дві функції міфу 
— соціально-інтегративна та нормативно-регуляторна. 

У межах соціально-інтегративної функції за допомогою 
міфу відбувається процес інтеграції індивідів у соціум. Гли-
бинна суть міфу як “антропологічного феномену” [3, 402] по-
лягає в тому, що він є первинною формою усвідомлення світу 
й безпосередньо впливає на соціологізацію людини на різних 
етапах її розвитку. Саме соціально-інтегративна функція міфу 
відповідає за організацію цілісності колективу через самоіден-
тифікацію індивіда із соціальною спільнотою, з державою, 
природою, історичними подіями заради усвідомлення себе 
частиною єдиного живого організму. Міф постає тут як осно-
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вний засіб соціального зв’язку між людьми, форма організації 
та регулювання, що дозволяє чинити спільні дії для досягнення 
мети свого існування. Ця функція мала конструктивний харак-
тер для встановлення людської соціальності, для закріплення 
в міфі та соціумі установок на подолання залежності від при-
роди. У сучасних умовах вона забезпечує групову свідомість 
колективу для досягнення певного колективного успіху (через 
повне поглинання індивіда). Тобто міфологеми окремих культів 
— сили, техніки, заперечення Бога формують субкультурну 
єдність металістів, рокерів, сатаністів і т.д. З іншого боку, ця 
функція є засобом при формуванні національної самосвідомос-
ті, суспільного менталітету.

Нормативно-регуляторна функція. Міфологія підміняла 
суспільні та правові інституції, які ще не виникли, закріплю-
вала порядки та звичаї, увічнювала та оберігала їх. Суттєву 
роль міф відіграє у первинній соціалізації людини, задоволь-
няючи за допомогою емоційно-ціннісних уявлень суттєві по-
треби в освоєнні світу. Але й під час вторинної соціалізації, 
у формальній системі освіти, відбувається боротьба між уста-
леними в суспільній психології міфами — ірраціональними 
формами свідомості та раціональними формами свідомості 
(наука, філософія, мистецтво, мораль), що становлять зміст 
процесу творення особистості. Міф був регулятором життя 
первісного колективу. У результаті культурно-антропологічних 
і структурно-семіотичних досліджень (переважно післявоєн-
ного часу) стала очевидною саме регуляторна функція міфу як 
одного з найважливіших механізмів організації соціального, 
господарського та культурного життя колективу [4, 21-29]. 
Міф задовольняє потребу в цілісному знанні про світ, орга-
нізовує та регламентує життя суспільної людини (на ранніх 
етапах історії — повністю, на пізніших — разом з іншими 
формами ідеології, наукою та мистецтвом). У сучасній куль-
турі міфологічні уявлення не зникають, а трансформуються, 
адаптуючись до нової культурно-історичної ситуації, багато 
запозичає зі сфери раціонально-логічного знання. При цьо-
му, як доводять дослідники К. Аймермахер, Ф. Бомсдорф,                                                                    
Г. Бордюков [4], релігійна культура виявляється однією зі 
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сфер, у яку міфологічні компоненти вписуються особливо орга-
нічно. Нормативно-регуляторна функція міфу закріплює тра-
диціоналізм як норму постійності колективних міфів, фактично 
вона спрямована на виправдання існуючих ритуалів і норм.

Із розвитком суспільства з’являлися нові функції міфу. Са-
кральна функція — міф є одним з трьох базових типів сві-
тогляду нарівні з релігією та наукою. Він створює на основі 
колективно-несвідомої творчості обнадійливу картину світу, 
яка цілісно заповнює свідомість людини. Міф відмежовується 
від інших форм культури, оскільки містить заряд надприрод-
ного, уявлення про Потойбічне, наділене магічною силою, а це 
приводить до створення міфологічних образів, різноманітних 
надприродних істот — богів, духів, демонів. 

Мнемонічна функція — міф відігравав роль пам’яті, висту-
пав засобом і способом спілкування, духовні цінності транслю-
валися і горизонтально від однієї групи, племені до інших, і 
вертикально — від одного покоління до іншого. Мнемонічна 
функція міфу сприяла збереженню культурних стереотипів, 
життєздатних у конкретному культурному середовищі. Міф 
розуміється тут як певна організована система образів, вра-
жень навколишнього середовища. Ця функція виникла при 
переході від емоційного до чуттєво-практичного освоєння дій-
сності, розвивала уяву людини та забезпечувала її асоціативно-
несвідоме спілкування зі світом як носія колективної традиції, 
думки, цінностей. Функція пам’яті послаблюється, бо міф 
деперсоналізується, відмежовується від оповідача, стає час-
тиною письмового тексту. З появою письма ця функція пере-
творилася на комунікативну (міф став письмовою зв’язковою 
ланкою епох і поколінь), однак залишки її частково збереглися. 
У сучасності ця функція відіграє значущу роль у менталітеті 
суспільства щодо збереження культурних стереотипів.

Моделююча функція — міфологія відігравала роль оригі-
нальних зразків або моделей, за якими будувалася поведінка 
людини, її свідомість і життя. Міфологічні образи виконували 
роль уявлень про якості або вчинки, що їх в іншій формі уявити 
не можна (виконання обов’язку — Геракл, Тесей), боги в міфо-
логії є втіленням ідей. Вказана функція відповідає за побудову 
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символічно-знакової системи дійсності та за моделювання в ній 
усіх міфологічних подій і реальних явищ через їх відтворення та 
наслідування як вічних зразків поведінки. Людині тут не треба 
думати — лише наслідувати поведінку авторитета певної групи. 

Аксіологічна функція — міфологічна свідомість є носієм 
ціннісного ставлення суб’єкта до світу, показуючи загально-
значущі цінності та мету історичного розвитку, за допомогою 
яких індивід може орієнтуватися в різних життєвих ситуаціях і 
відповідно коректувати свої вчинки. Міф закріплює безумовну 
цінність кожного носія міфологічної свідомості, власна роль у 
історії усвідомлюється як видатна й виняткова. Таким чином 
міф пропонує людям правила соціальної поведінки, зумовлює 
систему ціннісних орієнтацій, полегшує переживання стресів, 
спричинених критичними станами природи, суспільства та ін-
дивідуума. Міф є своєрідною ослабленою етичною свідомістю, 
він не знає чіткого поділу на правду і вигадку, він швидше ви-
правдовує те, що корисне людині. Життєва значущість міфу 
диктується саме вирішенням насущних проблем людини, його 
ціннісна шкала визначається суспільними інтересами — роду, 
етносу, держави.

З аксіологічною пов’язана наступна функція міфу як за-
собу інтеріоризації, тобто формування внутрішніх структур 
людської психіки завдяки засвоєнню структур зовнішньої 
соціальної діяльності. Ця функція відповідає за переведення 
суспільних смислів (міфологем) у індивідуальні (міфем), коли 
той чи інший міф намагається постати частиною вічної при-
роди (античний, комуністичний і т.д.), це засвоєння та нату-
ралізація міфів. Засвоєні суспільні міфологеми стають тими 
установками в суспільній свідомості людини, через які вона 
пропускає всю нову інформацію. Сприйнявши власну сутність 
як соціоприродну, людина зустрічає всі соціально й матеріаль-
но зумовлені події як вираження неминучої долі.

Телеологічна функція (цільова) — у міфі визначається 
мета і зміст історії, людського існування, історичні завдання 
нації, народу, дається певна картина минулого та конструю-
ється майбутнє. Збудована міфологічна картина світу є теле-
ологічно зумовленою. На основі яскравих і зрозумілих образів 
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міф пропонує комплекс певних цілей і завдань, сенсів життя та 
діяльності соціальної спільноти, чітко вказує куди йти. Саме 
телеологічна функція розвиває таку властивість міфологічної 
свідомості як месіанізм.

Пізнавальна та етіологічна (пояснення причин) функ-
ції — міф намагається пояснити причини та способи виник-
нення окремих складових Всесвіту, а також людини (космо-
гонічні, есхатологічні, антропологічні, астральні, солярні, 
лунарні, календарні міфи). “Міф — це не стільки пізнання, 
скільки освоєння світу, переживання світотворення... через 
світовідчування, суб’єктивно-суб’єктивне ставлення до світу” 
[5, 16]. Освоєння ширше від пізнання, оскільки включає не 
лише духовно-теоретичний рівень (пізнання), але й духовно-
практичний (міф, мистецтво) і практичний (технологія) рівень 
ставлення до реальності. Евристична сила міфу приховується 
у здатності просто й переконливо зв’язувати факти в систему, 
передбачати нові факти тієї самої природи. Зрозуміло, пізна-
вальна функція з плином часу привела до обмеження сфери 
міфічного та розширення сфери критичного, інтелектуального.

Праксеологічна функція — соціально-перетворююча, що 
реалізується в трьох планах — прогностичному (потреба лю-
дини в гаданні, коли існує значна ймовірність випадковості в 
досягненні бажаного результату), магічному (коли при обме-
жених ресурсах людина намагається опертися на якісь над-
можливості, коли не виходить звичайними засобами) та твор-
чому (стереотипи ритуалізації духовних форм у поведінці, роль 
забобонів, самонавіювання). У контексті реалізації цієї функції 
слід згадати появу нових типів міфів (їх, зокрема, аналізує Р. 
Барт у книзі “Міфології”) — побутових (пов’язані з рекла-
мою), ідеологічних (“бідний” і “багатий”), політичних (перед-
виборні програми та гасла) та ін. Отже, праксеологічна функ-
ція міфу скерована на підтримання та реконструкцію етичної та 
соціальної рівноваги в суспільстві засобами ритуалу, звичаю, 
обряду, магії, гадання.

Ідеологічна, або ідеолого-прагматична функція — надбан-
ня XX ст., особливо яскраво вона реалізується в тоталітарних 
суспільствах. Необхідна для стабілізації в міфологічній картині 
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світу наявного стану речей як вічних і непорушних, для легі-
тимізації систем влади, соціально-політичних інституцій. Мі-
фологія виступає тут як метод і зміст ідеологічного впливу на 
суспільну свідомість. У цьому контексті слід згадати міф про 
Жовтневу “революцію”, Леніна, Сталіна, Велику Вітчизняну 
війну й т.п., які не лише впливали на свідомість кількох по-
колінь, але й зумовили появу багатьох інших міфів, що три-
ває й досі. Навіть атеїстична за формою радянська ідеологія в 
багатьох аспектах може визначатися як релігійно-міфологічна: 
адже має власну “священну історію”, свої канони, своїх пред-
теч (“революційні демократи” ХІХ ст.), своїх деміургів і про-
років, подвижників і мучеників, власні ритуали й обрядовий 
календар. Відповідно до універсальної схеми космогенезу на 
зміну акту творення нового світу (Жовтнева революція) при-
ходить період його очищення від демонічних сил (“продовжен-
ня класової боротьби”, багаторічне вишукування “ворогів на-
роду”), “доба битв” (Велика Вітчизняна війна) і навіть “битва 
за світле комуністичне майбутнє”. У цій картині світу в кос-
мічному центрі, що має форму ступінчатої піраміди, містяться 
мощі “вічно живого” віровчителя і першопредка Леніна (образ 
також наскрізь міфологізований, рафінований для наступних 
поколінь) [6]. Сьогодні ми є свідками того, як за архаїчними 
моделями в сучасній політиці та міфології відтворюються давні 
міфи в нових соціальних і національних оболонках. Саме ХХ 
ст. показало, до яких жахливих наслідків приводить їх реалі-
зація на практиці. Тут зустрічаються міфологія спонтанна, що 
йде знизу, з усіма її комплексами національної самосвідомості 
(винятковості/пригнобленості) і міфологія “штучна”, скон-
струйована з політичною метою всередині окремих інтелекту-
альних чи владних груп. Отже, сучасні політичні міфи — це 
гра за законами архаїки.

Комунікативна функція міфу відповідає за сугестивний ха-
рактер колективного спілкування. Комунікативність є однією 
із суттєвих характеристик міфологічної свідомості, міф як певне 
“живе” слово визначає стиль спілкування, а міфологічна мова 
створює маніпулятивні схеми, що керують свідомістю суспіль-
ства. Особливості міфологічного дискурсу визначив Р.Барт: 
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домінування логіки, паралінгвістичні засоби спілкування, 
міфо-риторичні фігури, асоціативність зв’язків, емоційна за-
разливість, харизматичність суб’єктного вираження світовід-
чуття [7]. У цьому контексті слушно радить С. Неклюдов: 
“правильне використання міфодискурсу дозволяє наповнити 
процес освіти одним з чудових риторичних засобів символіч-
ного розуміння світу в межах художньої культури” [4, 34].

Ще одну важливу функцію міфу пропонує виділяти зга-
даний С. Неклюдов — медитативну. Справді, міфологічна 
свідомість є найбільш відповідною основою для створення 
особливих (магічних, лікувальних, спонтанних) практик “змі-
нених станів свідомості”: “чиста форма міфосвідомості, яка не 
розрізняє образи уяви та реальність, поєднує їх, живе тіль-
ки в такому зміненому стані свідомості” [4, 36]. Така форма 
потрібна для виправдання та існування “інтуїтивного знання” 
життя (термін А. Берґсона), для забезпечення певної таємниці 
життя в містифікованих уявленнях.

Естетична функція полягає в тому, що як особливий спосіб 
ставлення до реальності міф є первинною естетизацією природ-
ної сутності людини. Мистецтво запозичує в міфах змістовні 
образи, по-новому розкриваючи багатство людських стосун-
ків. Література створює особливий літературно-міфологічний 
дискурс (Т. Манн, Дж. Джойс, М. Пруст, Ф. Кафка, Х. 
Борхес і т.д.), домагаючись усвідомлення ірреальності мови як 
суто естетичного феномену. Міфологія стає особливим спосо-
бом естетичного ставлення до дійсності. Міфосимволічні тен-
денції охоплюють в першу чергу молоде покоління, відіграють 
особливу роль у емоційно-естетичному самоутвердженні лю-
дини. Постійна взаємодія літератури та мистецтва відбуваєть-
ся безпосередньо, у формі “переливання” міфу в літературу, і 
опосередковано: через образотворче мистецтво, ритуали, свят-
кування, релігійні містерії, а в останні два століття — через 
наукові концепції міфології, філософські та естетичні вчення, 
фольклористику.

Мобілізаційна функція міфу забезпечує створення яскравих 
образів на основі загальних колективних відчуттів народу, на-
снажує людей неймовірною впевненістю та ентузіазмом у ко-
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лективній діяльності, вимагає підтвердження абсолютної віри 
та самопожертви. Міф, виникаючи на емоційній основі, при-
ймається як єдина надія, що наповнює змістом діяльність лю-
дини, тому в акті такої віри людина відкидає будь-які особисті 
та інтелектуальні міркування, а руйнування міфів може стати 
кризою для людського існування. Найлегше мобілізується мо-
лодь та емоційно нестабільні люди, тому саме ці категорії най-
частіше потрапляють у різноманітні секти, групи, рухи, збудо-
вані на міфо-емоційному принципі гуртування.  

Усі перераховані функції міфу зберігалися та реалізовували-
ся впродовж усієї історії людства, однак щойно в другій поло-
вині XX ст., і особливо наприкінці його, почали досліджувати 
ще одну функцію, що реалізовувалася, безумовно, завжди, але 
надзвичайно важливе значення її виявили не так давно — ком-
пенсаторна або соціально-компенсаторна функція міфу (фрой-
дівська “сублімація” — похідне поняття саме від цієї функції 
міфу). Міф постає засобом втішання, заміщення, реалізації та 
вдоволення потреб, які реально, зазвичай, недосяжні. Міф об-
надіює індивіда і цим створює, хай ненадовго, стан психологіч-
ного комфорту. Ось чому інтерес до міфів посилюється в пері-
оди криз і потрясінь, коли людина намагається за допомогою 
міфів сконструювати привабливіше майбутнє.

Безперечно, кожне покоління дослідників запропонувало 
щось нове в трактуванні міфу, однак підсумком наукового дис-
курсу міфу залишається спільна для всіх теза — міфологія ві-
чна, запропоновані нею важелі впливу на людську свідомість 
і поведінку залишаються поза часом та історичними змінами 
суспільств. Основними засадами актуалізації міфології в су-
часному світі є уніфікація та широке розповсюдження тієї са-
мої культурної продукції, зміна образу культури та інтенсифі-
кація соціальних змін, вплив культури центрів на периферію, 
міфологізовані сценарії поведінки людини, активна співпраця 
колективного несвідомого та індивідуальної психіки, постійне 
підживлення старих міфів (особливо релігійних) і створення 
на їхній основі нових, побутування та визначальний вплив на 
людську свідомість “світської релігії”, універсальність міфу як 
форми моделювання світу. Запропонований перелік не пре-
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тендує на вичерпність, оскільки нові етапи розвитку людської 
культури обов’язково запропонують нові засади актуалізації 
давніх міфологем [8].

Отже, міф — явище багатогранне, складне, міф еволю-
ціонує та змінює своє функціональне навантаження в історії 
культури. Звернення до його властивостей і функцій дозволяє 
краще зрозуміти феномен людської цивілізації. Діапазон ко-
ливань ментальної активності в цивілізованої людини сучасні 
психологи та антропологи називають надзвичайно широким і 
з паралельними латентними міфологічними рудиментами, що 
є несвідомими, проте чітко виявляються не в судженнях, а 
в афективно-інтуїтивних реакціях, у способах символізації на-
вколишнього світу. Людський досвід (а міфологія, безумовно, 
є його багатою скарбницею) зберігається в несвідомих шарах 
психіки, усвідомлюючи функції міфу, зрозуміємо витоки бага-
тьох креативних знахідок людства, нетривіальних асоціацій і 
аналогій.
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