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The article explores the reasons for the leveling of spiritual Christian values against the 
background of the modern world. This scientific exploration demarcates the concepts of 
desacralization and resacralization in the cultural and artistic space of today. It is found that the 
process of resacralization becomes possible due to the deep archetypes of human consciousness, 
which replaces the sacred, which has become in modern culture an empty simulacrum. It is outlined 
that the spiritual culture of today characterized by an increase in its crisis.  

The author of the article emphasizes that due to the loss of all values, cultivation of hedonistic 
individualism in customs, disintegration of sexual morality, triumph in tastes and ideals of 
eclecticism, the destructive influence of market relations leads to the replacement of spiritual ideals 
of the past by today's interests. It is emphasized that in art there is pure aesthetics, pure 
pointlessness and such non-utilitarian art, freedom from any social, ethical or religious involvement, 
lack of spirituality and morality, aimed only at aesthetic pleasure (pleasant emotional state, 
pleasant pleasure, feeling), leads to the infinite spirituality of art, and, consequently, to the death of 
high art, which in the second half of the twentieth century pours into the art activity, abandoned the 
brush, paints, canvas. It is traced that in art at this time there is a complete rejection of the aesthetic 
category of beauty and there is a cult of the ugly, there is a dehumanization of art. Denial of 
imagery by the avant-garde leads to the replacement of a painting or sculpture by a real object (pop 
art, ready-made), and Dadaism denies all spiritual values, laws of morality, ethics, religion, assertion 
of chaos and arbitrariness, unbridled nihilism and hysterical overthrow of all morality. 
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It was found that against the background of such transformations, art should become a game 
and a pleasure, give up heritage, should destroy oppressive values, release vital energy, lead to 
wild and deep pleasure, is "free from culture to return to what was animal, primitive". Due to this, 
sprouts of anti-culture, happening, pornography and cyber shamanism appeared. An attempt is 
made to identify the causes of traditional desacralization and the emergence of new sacred and 
religious symbols in today's postmodern conditions. 

 

Keywords: Desacralization, Resacralization of Art, Spiritual Values, Leveling of the Sacred, 
Postmodern, Cyber Shamanism, Uncertainty. 

 

 

ТЕНДЕНЦІЇ ДЕСАКРАЛІЗАЦІЇ І СИМВОЛІЗМУ В ДУХОВНІЙ КУЛЬТУРІ 
КРІЗЬ ПРИЗМУ ВИКЛИКІВ СУЧАСНОСТІ 

П. Ю. Саух, М. С. Мельничук 

У статті досліджуються причини нівеляції духовних християнських цінностей на тлі 
осучаснення світу. Авторами експлікуються поняття десакралізації та ресакралізації у 
культурно-мистецькому просторі сучасності. Виявлено, що процес ресакралізаціі стає 
можливим завдяки глибинним архетипам людської свідомості. Він заміняє сакральне, що 
стало у сучасній культурі порожнім симулякром. Окреслено, що духовна культура 
сьогодення характеризується наростанням у ній кризових явищ. Завдяки втраті 
позитивних ціннісних орієнтирів, культивації гедоністичного індивідуалізму в звичаях, 
занепаду сексуальних засторог моралі, панування у смаках і ідеалах еклектики, руйнівний 
вплив ринкових відносин призводить до заміни духовних ідеалів минулого інтересами 
утилітарного, меркантильного сьогодення. 

Доведено, що у мистецтві продукується чистий естетизм, чиста безпредметність і 
неутилітарність мистецтва, свобода від будь-якої соціальної, етичної або релігійної 
заангажованості, відсутність духовності і моральності, які мають на меті лише естетичну 
насолоду (приємний емоційний стан, приємне задоволення, почуття), що веде до нескінченної 
бездуховності мистецтва, і, отже, до смерті високого мистецтва, що в другій половині ХХ 
ст. виливається в арт-діяльність, яка відмовилася від пензля, фарб, полотна. Прослідковано, 
що у мистецтві в цей час відбувається відмова від естетичної цінності краси і продукується 
культ потворного, відбувається дегуманізація мистецтва. Заперечення зображальності 
авангардом веде до заміни картини або скульптури реальним предметом (поп-арт, реди-
мейд), а в дадаїзмі відбувається заперечення всіх духовних цінностей, законів моралі, етики, 
релігії, ствердження хаосу і свавілля, нестримний нігілізм та істеричне повалення всіх основ 
моральності.  

На тлі таких трансформацій мистецтво фактично перетворюється в гру і насолоду, 
відмовляється від спадщини, трансформує цінності, "вивільняє життєву енергію та 
приводить до дикого і глибокого задоволення". Звідси паростки антикультури, хепенінгу, 
порномистецтва та кібершаманізму. В цьому контексті у статті здіснено спробу 
виявлення причин десакралізації традиційних духовних, релігійних цінностей та появи якісно 
нових сакральних символів в умовах постмодерну. 

 

Ключовіслова: десакралізація, ресакралізація мистецтва, духовні цінності, нівеляція 
сакрального, постмодерн, кібершаманізм, невизначеність. 

 

Introduction of the issue. The 
principle of desacralization can be 
considered as the specifics of the 
existence of modern culture, as the 
ontological basis of modern postmodern 
culture. This characterizes the 
devaluation of sacred models, the loss of 
socio-cultural and existential status and 

the transcendental reality of culture in 
general and art in particular. This leads 
to the loss of what ensures the overall 
integrity of culture, the world, society, 
man, and as a consequence the 
decentralization of culture, pluralism 
and non-hierarchy of values. Modern 
postmodern culture consciously and on 
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an essential level refuses to recognize the 
existence of any other spiritual 
principle – God. The exception is the 
mundane human, devoid of any focus on 
irrationality ideals and metaphysical 
realities. 

The emphasis on the importance of 
the religious and spiritual component in 
the life of the modern human community 
in general and Ukraine in particular, 
which has intensified against the 
background of awareness of the leveling 
of traditional Christian spiritual values 
today, in itself produces a number of 
issues that require rethinking, 
reassessing or even reassessing. These 
problems include the search for reasons 
for the desacralization of modern 
spiritual culture in the context of the 
dictates of the realities of modernity, 
postmodern content and the imperative 
of the moral and spiritual cores of 
modern society. To some extent, the 
problems of the sacred in the spiritual 
culture of today, the leveling of spiritual 
values of today in different contexts have 
been studied in the works of R. Otto, M. 
Eliade, A. Leshchenko, A. Safonova, V. 
Bychkov, A. Bonnet, J. Poetter and many 
other theologians, philosophers and art 
critics. 

The purpose of the study is to identify 
the phenomenon of the sacred in modern 
desecrated culture that can realize the 
process of sacralization in the culture 
and art of today and prove that the 
process of re-sacralization is possible 
due to the connection of the sacred with 
the deep archetypes of human 
consciousness.  

Results and discussion. The sacred-
spiritual principle is essentially 
ontological for man, so the idea of it has 
acquired a wealth of polyphony of 
scientific approaches as a result of a 
number of explorations and research. 
The problems of sacred symbolism, 
despite the antiquity of its origin, are 
relevant to modern man. They have 

adopted somewhat different new forms of 
expression in modern reality, acting as a 
personally experienced factor in the 
integrity of man and the world. A. 
Leshchenko, for example, understands 
the sacred symbol "a sacred sign of 
material or figurative origin. It is the 
unity of matter, information and energy 
and contains in a concentrated and 
orderly form energetically rich 
information about the irrational and 
transvirtual idea of God-man attractive 
to man in its meaning of life" [1: 238]. 
A. Safonova considers the sacred as an 
archetype, a subconscious symbol that 
has an impact on people and is projected 
on objects and phenomena of reality, 
forcing the individual's psyche to go 
beyond the human, where there is an 
encounter with the sacred. In this case, 
"the area of objects to be sacralized at 
different stages of social development 
and in different cultural traditions, is 
quite extensive and defined only 
functionally – the connection of the 
sacralized with any deep archetype that 
is the source of value meanings" [2: 9]. 
That is, sacralization can unfold in two 
principal forms of existence - as "sacred-
religious" (traditional), the ontological 
basis of which is "rooted" in the 
transcendent, supernatural, as well as 
"sacredly secular" (non-traditional), in 
the ontological basis of which the 
human, the everyday, which is brought 
to the absolute, and, consequently, 
everything is subject to sacralization – 
from the highest metaphysical principle 
to the object of life.  

Each cultural epoch presupposes its 
own object of sacralization, which can 
be, for example, religious values, moral 
values, spiritual or, as modern practice 
shows, anti-spiritual values. The modern 
process of resacralization is expressed, 
according to M. Eliade, in the desire of 
man to regain the "sacred space"."The 
process of desacralization deprived art of 
high spirituality (high sacred sacred 
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images, so to speak, became 
commonplace), and it began to appeal to 
the lower archaic, shamanic, archetypal, 
pagan strata of culture" [3: 134], because 
the human imagination is impossible 
without symbolism and continues to live 
in the present archaic myths. Today, the 
traditional notion of the sacred is 
replaced by its simulacrum. This 
stimulates the emergence of new sacred 
symbols that correspond to the situation 
of postmodern society, which emerged as 
a result of socio-cultural uncertainty. In 
modern culture, the experience of the 
sacred corresponds to "many branches of 
discrete sacred spaces, in which the 
continuous process of sacralization 
within the post-secular society" [2:15]. 
Defining the signs of the sacred and its 
new features today, A. Savkina justifiably 
draws attention to the performativity, 
deobjectification and personalization of 
this phenomenon [11].  

As a result of the simulation, 
simulacra of various kinds have now 
replaced the image and symbol of 
traditional arts. The essence, meaningful 
and semantic content of the work is not 
recognized by the current post-culture. 
And only appearances, "with their 
instantaneous somatic energies inspire 
the artist from now on, determine 
priorities on the art scene of the end of 
the XX – beginning of the XXI century" 
[4:68]. They form specific features of the 
process of re-sacralization, expressing 
the fact that the content has 
disappeared, leveled, there is only a 
soulless shell "yesterday" sacred, even 
numinous. The sacred, which was 
interpreted as an object of worship, lost 
its fundamental essence as a result of 
transformation (sometimes even 
mutations) and deconstruction of the 
entire culture in the twentieth century. 
From this phenomenon there is only an 
empty shell, visibility - a simulacrum. 
While the substantive part of the 
definition, related to the essential and 

spiritual, meaningful meanings, has 
been transformed and leveled. The 
spiritual, the absolute, the divine, 
revealed by God, simply ceased to exist, 
giving way to the unworthy, the ugly, the 
unspiritual, the sinful-corporeal. Since 
higher spiritual values and meanings 
have been lost, they become relevant and 
are replaced by others, lower, down to 
earth, who receive the right to exist, 
according to the principle of non-
hierarchy and pluralism.  

Desacralization as an apostasy of art 
and culture has led to the devaluation of 
aesthetic and spiritual cultural values. 
The consequence of this was that the 
sacred lost its former realm of 
definition – the higher spiritual world of 
the Divine. It has become a spiritless, 
empty simulacrum of modernity. It has 
spread in art to unconscious and 
unconscious phenomena, corporeality 
and sexuality, eroticism in various 
forms, and cruelty – sacralized already in 
a society of mass consumption. In 
addition to these changes as a result of 
modern cultural development, according 
to O. Ivanivska, there is a "shift of 
semantic accents of modernity from the 
secular ("profane") worldview towards the 
occult-magical and mystical-esoteric 
perception of reality. In addition, there is 
a shift in the focus of religiosity itself 
from collective ritual practices to 
individual problems of the meaning of 
esoteric systems" [5:34]. Therefore, 
"shamanism" and "shamanic practices" 
became relevant in the art of the 
twentieth century. It is an attempt to 
find at that time a long-lost way to the 
sacred, secret, which facilitates travel to 
other realities. Travel is inaccessible to 
the uninitiated, through which the artist 
tries to go beyond his self, his "I" and 
gain transcendent experience.  

The art of the twentieth century is 
understood as a sacred practice, 
beginning with the theosophical search 
for the national avant-garde, happening 
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as almost shamanic rituals, and ending 
with the "cyber-shamanism" of modern 
media art. Even the avant-garde and the 
art of modernism chose as a model not 
classical formulations, but earlier 
mystical and esoteric cult forms. This 
justifies the sacralization of artistic craft. 
The formula "shaman artist" was 
common to describe a variety of 
phenomena. In particular, V. Kandinsky 
defined the main condition of true 
creativity "the search for points of 
contact between the spiritual and 
material world", which was for him an 
important involvement in the "universal 
root of existence, the mystical origin" [6: 
129]. K. Malevich's Suprematism and 
V. Kandinsky's abstractionism are all 
attempts to comprehend transcendent 
images of higher existence.  

The most important, in our opinion, in 
this complex process was the influence 
of those theosophical ideas. They became 
a breeding ground for the theme of 
mystical knowledge of God, 
contemplation of God, in the light of 
which the secret knowledge of all things 
was revealed. In this context, J. Boyce, 
an artist of ritual gesture, stands out. In 
performances and actions, he performed 
magical actions with objects that had a 
symbolic meaning for him. Another well-
known "shaman" in the modern art elite 
is the postmodernist J. Kunellis. Instead, 
J. Pollock in 1948 in the gallery "Art of 
this century" demonstrated his new work 
is not a new technique of dripping. He 
sprayed paint on the canvas, just as 
Indian shamans sprayed sacrificial blood 
on the ground. "Painting of action" by J. 
Pollock returned to "actual practice a 
ritual gesture of invocation of divine 
energy, the spirit of the native land" [7: 
71]. It is interesting to note that in 1989 
J.-Y. Martin made a combination in his 
"exposition of modern radical culture 
and the archaic imagery of the shamanic 
cult". And R. Smithson, one of the most 
famous representatives of land art, all 

his creative life was occupied with the 
idea of "returns the prototype of the 
Earth, return it to an organic state… The 
artist, perceiving it as a cut, ulcerated 
creature, constantly tries to heal this 
creature by making magical movements 
over its surface" [8: 136–138]. Some 
artists, such as G. Vinogradov, perform – 
mysteries, where there is work with the 
elements of fire, air and water, which is 
no longer surprising. After all, the sacred 
world includes all "spiritual activity of 
man, the energetic manifestation of his 
personality" [9: 154]. In his opinion, the 
artist as the Creator: without the sacred 
cannot, otherwise he ceases to be 
(creator) artist.  

"Religious Renaissance", not without 
reason, is also associated by 
O. Ivanovskaya with the "virtualization of 
the cultural space" of modernity, which 
generates an alternative "creative-mental 
reality" [5:34]. Thus, the traditional 
spiritual world of culture is successfully 
compensated by the virtual electronic-
digital world of post-culture, created by 
the efforts of man himself with the help 
of scientific and technological 
achievements of avant-garde modernist 
art of the twentieth century. The 
rationalist rejection of the Divine First 
Principle and the Absolute, in practice, 
results in a relentless search for traces of 
the Spiritual in the digital cyberspaces of 
the modern world. With the emergence of 
the Internet as a social phenomenon, in 
2001 the development of cyber-shamanism 
is characterized by the emergence at the 
junction of the real and virtual worlds of 
a specific "third reality". In the discourse 
based on modern means of 
communication "Teterinmultimodeliness 
(the work of media artist Sergei Teterin – 
the authors) is similar to the device of 
the magical space, and the total 
connection for the wizard of the 
electronic village performs the functions 
of spiritual vision" [7: 67].  
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Incidentally, the search for the sacred 
is also becoming characteristic of mass 
media art. Bright personalities became 
stars thanks to photography and mass 
media. The reason for this was mass 
culture, which articulates collective 
desires. In the "star" the figures of 
liberation and identification intersect. 
"As a result of their personal 
achievement and social influence they 
began to be admired (admired), 
identification with them allowed to 
compensate for the deficit of feelings felt 
in the mass (alienation, loneliness)" [10: 
112]. These cult figures became for 
ordinary mortals like gods. "The Virgin 
portrayed with her vulnerability a special 
case in relation to the star, a profane 
version of a Christian martyr. In her 
"image", which threatened to destroy the 
real soul (for example, M. Callas and 
M. Monroe), fused real personality and 
fictitious figure; it was an artificial 
product with a natural essence… The 
star, respectively, Virgo is an icon and a 
sign (symbol) of the mass-media society 
of consumption; it acquired an exchange 
value due to the medial system" [10: 
113]. Such a media star and cult figure 
was, for example, E. Warhol, who 
cultivates pop art. And what began as a 
demystification of the genius artist E. 
Warhol, ended with the enthronement 
(throne) of the artist as a cult figure. In 
turn, J. Boyce also referred to his image 
as "the art of iconography". 

Modern contemporary and conceptual 
art has manifested the essential 
transformation of the traditional 
understanding of the sacred to zero 
(annihilation) and the introduction into 
the "relevant" sphere of sacred other 
content, previously, was not even taken 
into account. Similar tendencies arose 
on the basis of Nietzscheanism, 
Freudianism, existentialism, 
structuralism and postmodernism. In 
this respect, "absurdity", "cruelty", 
"mundaneness", "corporeality", "cult of 

things", "simulacrum", "gesture", and 
"sexuality", and others become the 
artistic "norm". As noted by A. Savkina, 
"modern art, as a clear traditional idea of 
the sacred, and simulating the 
traditional experience of the sacred, 
reflects the desire to know the sacred 
reality, but more often it is no longer on 
the basis of religion as a social 
institution, but in the process of 
individual experience" [11: 20]. And as a 
result of this individual experience in 
modern art there is a sacralization not of 
spiritual, but of anti-spiritual bodily, 
sexual, aggressive phenomena. There is a 
transgression of cultural conventions 
and the experience of sexuality, violence, 
death as sources of modern sacralization 
and the truth of life in the perspective of 
postmodern society. 

Many currents of modern art are 
advancing along the paths of awakening 
and actualization of the somatic 
Dionysian element, which are being 
released against the background of 
modern technogenic civilization. As a 
result, the human consciousness feels 
emptiness and "nothing" instead of a 
stable and reliable highly spiritual space 
around it or, in the words of V. Bychkov, 
some "discomfort of abandonment of 
God" [4]. The whole tragedy of this 
cosmic or even metaphysical loneliness 
and alienation of modern man is 
expressed in the twentieth century in the 
peculiar works of philosophers and 
existentialist writers. 

From the middle of the twentieth 
century, the abyss of spirituality and 
emptiness began to be filled by the 
products of the so-called post-culture. 
He is trying to restore the lost Divine 
pole of spirituality through the 
acquisition of "another" already here on 
Earth. Nietzsche's assertion of 
emancipation of the body, bodily 
intuitions (the body and the body itself 
must "dictate" and determine everything 
in human life), instinct, a return to a full, 
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unfettered by any conventions of 
physiological life. It is based only on 
instinct and a deep optimistic will to live, 
stimulated the emergence of art, in 
which the simulacra of the sacred 
corporeal fill the traditional sacredness 
of the spiritual, claiming reality. As a 
result, "... the artist of post-culture often 
brings to the fore aggressive instincts 
and sexual desires, exerting a strong 
influence on his art activities. Hence the 
sensual eroticism (which often reached 
the demonstrative porn) and the 
ostentatious apotheosis of sadism, 
masochism, aggression, cruelty"[12: 86]. 
There is an active inclusion of the sphere 
of cruelty in one's own aesthetic 
experience, that is, the aestheticization 
of the representation of cruelty (example: 
G. Nitch and his "Orgy and Mystery 
Theater"). Photography and media art 
promote the cult of the body, but this 
cult of body and beauty is a subversive 
(destructive) strategy. All those "lures" 
that catch up with us due to the 
involvement of the beauty industry and 
fashion stores, work with a seductive 
glow of glamor, as well as hidden appeals 
that are concerned about our libidinal 
sensory subconscious. Such strategies 
began to be strengthened by artists. 
Never before, since the beginning of the 
avant-garde, has beauty been able to 
bring its superficial appeal to such free 
expression [13: 228]. A rather powerful 
flow of presentation of both violence and 
cruel acts in modern elite and mass art 
has led to the fact that the concept of 
corporeality has become one of the 
significant creative and stimulating 
principles of post-culture, forming as a 
kind of antithesis of the concept of 
spirituality. The artistic search for artists 
of a postmodernized society has finally 
lost the ability to be a link, a mediator 
between man and the Spiritual, Divine 
world. Artists have ceased to address the 
highly spiritual, the divine, to carry and 
contain this principle. Becoming a 

simulacrum, the sacred began to fill art 
not with high and spiritual absolute 
values, but with mundane, completely 
human phenomena, through which the 
artist, it seems to him, finds the 
experience of the transcendent. Thus, all 
modern art offers a total simulative 
practice, when everything can be 
different, but nothing can be itself. 
Therefore, sometimes "it seems that we 
return either to the aesthetic Middle Ages 
or to the early forms of polytheism, but 
in fact the mainstream, the mass media 
ideology of the crowd, wins" [8: 20].  

In our opinion, desacralization should 
be considered as a category that has a 
worldview and signifies the loss of that 
transcendent property (knowledge of the 
Absolute, awareness of God, the 
connection of everything with 
everything). Possession of it placed, in 
any position of exceptional importance, 
special value and on this basis required 
a pious sacred attitude. Contemporary 
desacralized postmodern art focuses, as 
a rule, on everyday human and devoid of 
focus on any metaphysical ideals, 
metaphysical realities. Therefore, there is 
no need for many traditional aesthetic 
intermediaries between an ordinary 
earthly person and something super-
earthly, intangible. It is all "here and now 
- on earth, in the thick of man-made 
civilization and knows nothing but this" 
earth "and does not want to know" [4]. It 
is no coincidence that A. Bonnet, asking 
the question: is postmodernism an art or 
not?, answers in the affirmative, "yes!". 
Why? Because it meets its main criteria: 
it has both a sensory-contemplative form 
and a lack of interest in judging 
taste."However а new forms of this art, 
such as music videos, performances, 
shows, musicals, etc., characterize it as 
something temporary that has no 
future"[10]. 

In the plane of modernity, postmodern 
culture uses the category of corporeality 
to move creative thinking beyond 
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transcendental subjectivity towards a 
kind of rehabilitation of sensuality in the 
form of ordinary sexual energy, to the 
limits of understanding corporeality, 
which is manifested in the 
"hypertrophied cultivation of bodily 
intentions and aspirations, touches and 
touches". V. Bychkov characterizes this 
as "libidinal drug consciousness", the 
key center of which is in a person "below 
the belt" [4]. Through this center, 
modern intellectuals of art express 
chthonic, Dionysian, unconscious 
intentions of human sensuality, which 
previously found a similar way out only 
in primitive folklore.In contemporary art, 
they are brought to their extreme 
"subtly-perverted embodiment" in verbal 
or visual images (J. Batay, 
W. Burroughs, V. Erofeev, V. Sorokin). 

Such absolutization of the cultivation 
of corporeality, somatic experience, 
relentless concern in society for constant 
physical and especially energetic 
nourishment of the body gradually leads 
to the further movement of body-oriented 
art practices, when from a rough 
material carrier as a thing they have 
recently switched to a thinner, electronic 
(through computer-network reality with 
its virtual corporeality).As a result, "the 
combination of plots of violence, death 
and sex together with well-thought-out 
market strategies has a strong media 
response" [10: 139]. 

Postmodern culture and art have in 
fact put sexuality, as one of the 
physiological functions of the body, in 
place of the spirituality of traditional 
classical culture, philosophy, and 
Christian theology. Beginning with 
M. Foucault ("History of Sexuality"), 
sexuality began to be understood by 
postmodernists as one of the main 
components of life and consciousness of 
modern man, as the engine of all his 
intellectual and sensory activities, the 
main mediator between man and the 
world.The so-called libidinal energy flows 

are still in the spotlight of modern 
postmodern thinkers, who have 
determined the directions of Euro-
American search for the late twentieth - 
early twenty-first century. Namely, in the 
views of J. Deleuze and F. Guattari, 
where man is, above all, a "desire 
machine", which focuses mainly on the 
perception of mainly somatic and 
libidinal energies. Today, sexual 
looseness flourishes almost completely in 
all conceivable and unconceivable forms, 
both in reality and in art:its presence 
takes place in all types and genres of art, 
from elite creativity and "advanced art 
activity" to the most low-quality 
pornography. Taking into account the 
works of "actual" art, we can observe 
that consciously or subconsciously lost 
all or part of spirituality, any 
involvement (sacred, symbolic, pictorial 
and expressive) in the sphere of the 
Spirit.They have won some specific extra-
spiritual energy, which gives nothing to 
the contemplative vision of man and his 
spiritual insight,but "... is perceived by 
almost all human senses, its 
psychophysiological sphere and often – 
its mind. Conditionally, it (energy) can be 
designated as "somatic" in the broadest 
sense of the word" [12: 89]. 

Modern cultural practice also 
sacralizes "thing" and "everyday life" as 
an ordinary, routine, significant part of 
human life, which by virtue of its 
triviality, monotonous utilitarianism, 
automatism, gray-mundaneness and 
monotony remains virtually unnoticed by 
man himself, is not fixed by 
consciousness. The very fact of almost 
ritual, respectful attitude to any and 
every fragment of everyday life, to the 
wreckage of any everyday thing. It was 
found by the artist in a landfill and 
reverently introduced into the art space 
of a museum or gallery.It is sacralized, 
and now it begins to penetrate into the 
spiritual world of man, representing a 
kind of "pantheistic materialism", 
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displacing from there almost all 
traditional values - from elementary 
ethical and religious norms, concepts 
and ideas to God himself. Such a 
"reductionist" concept of contemporary 
art presupposes and provides an 
opportunity to penetrate into a real 
extracultural, inhuman reality. 

Spiritual culture in the discourse of 
the modern world is characterized by an 
increase in its crisis and has a mosaic 
character, due to the loss of all values, 
the cultivation of hedonistic 
individualism in custom, the collapse of 
sexual morality, the victory in the tastes 
and ideals of eclecticism. And the 
destructive influence of market relations 
leads to the replacement of ideals by 
business interests. Therefore, it is not 
surprising that art often cultivates 
everything low, inhumane, systematically 
appeals to primitive animal instincts, 
using usually suppressed by culture 
mechanisms of the subconscious, which 
destructively affect the individual.It 
sacralizes low somatic, libidinal 
phenomena, thus expressing aesthetic 
consumer hedonism. 

Conclusions. Thus, we can say that 
one of the main reasons for a number of 
global changes in modern culture and 
postmodern art is the leveling and de-
sacralization of traditional spiritual 
values, which we are witnessing today. 
Modern cultural and historical 
situationactualizes the search for a 
spiritual basis – a guarantor of stability 
and confidence, which determines the 
essence of sacred action as the 
production of the sphere of invariant 
timeless symbolic images of spiritual 
life.However, this requires a spiritual 
vertical, and a central axis that can 
provide a truly spiritual vector to 
individual multidirectional experiments 
and searches.This axis is the sacred 
"higher Vertical", able to integrate the 
fragmentary and mosaic of human 
consciousness, human culture through 

their focus on Integrity and Eternity. It is 
on the basis of this nutritious source 
that the actualization of the sacred 
phenomenon in modern culture and art 
is possible. As for re-sacralization in art, 
it takes the form of shamanism and tries 
to find transcendent experience in the 
unconscious, somatic and material-
everyday worlds, introducing into the 
sphere of the sacred everyday human, 
often low, values and phenomena. And 
this is not only a problem of 
contemporary art, but also of society in 
general, which should be defined as a 
problem of spiritual and social 
pandemic, much more destructive and 
painful biological. 
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ANTHROPOLOGICAL DISCOURSE OF ORTHODOXY IN THE CONTEXT OF 

EXISTENTIAL UNCERTAINTY OF MODERN HUMAN BEING 
 

O. L. Sokolovskyi, S. O. Shkil, G. P. Rozbytska* 
 

The article analyzes the vector of modern transformation of anthropological issues in 
Orthodoxy, which determines the revision of traditional approaches to the conditions of worship, 
rites and ceremonies. Among the important conditions of modern religious transformations are 
considered general civilizational shifts due to the transition to postmodern society, world 
globalization, the crisis of European civilization, the process of secularization, the pandemic COVID-
19. These processes have led to the general "anthropological revolution" that the world community is 
experiencing today, while actualizing both existential problems and understanding the risks and 
difficulties of overcoming the pandemic. It has been established that the challenge for the Orthodox 
Churches is to demonstrate the stability of the faith and to adapt quickly to the realities of today on 
the basis of ecclesiology. 

It is proved that the knowledge of the essence of man, in accordance with the existential 
challenges of today, necessitates theological discourse, rethinking, and the need for a new 
interpretation of the main issues of ritual practice. Anthropological provisions of Orthodox doctrine, 
which reveal the nature of man, his purpose in life and ways of salvation, are formed on the basis of 
Christian dogmas of triadology and Christology, where it is understood as the image and likeness of 
God. The authors come to understand and interpret the laws of transformation of Christian 
anthropology, due to the rethinking of the basic dogmatic provisions of the Orthodox faith and socio-
cultural breakdown of the modern world. Modern theologians draw an important conclusion for the 
understanding of the individual about the ontological primacy of the incarnation and the person in 
relation to nature and essence. 
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We believe that in a situation of existential uncertainty and variability of modern human 
existence, the most controversial issue in the Orthodox environment in practice is the interpretation 
of the sacrament of the Eucharist, which actualizes the issue of Christian dualism. Understanding it 
in the context of historical and modern trends requires reference to the Holy Father's heritage. This 
led to the emergence of syncretic religious movements in the early Christian period, expressing a 
dualistic interpretation of the person of Jesus Christ. This helps a person to overcome the theoretical 
limits of teaching, directing him to the knowledge of his true nature. The study focuses on the need 
to determine the anthropological content of paradigmatic transformations of modern Orthodox 
theology. As well as establishing the possibility of the influence of Christian doctrine of man on 
overcoming the anthropological crisis of our time. This approach in theology determines the view of 
the doctrine of man not only as theoretically significant, but also as a practical embodiment of the 
idea of godlikeness. 
_______________________________________________________________________________________________ 

Keywords: Orthodox Anthropology, Christology, Soteriology, Man, Theology, Spirituality, 
Existential Uncertainty. 
_______________________________________________________________________________________________ 

 
АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ДИСКУРС ПРАВОСЛАВ'Я У КОНТЕКСТІ 

ЕКЗИСТЕНЦІЙНОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ БУТТЯ СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ 

О. Л. Соколовський, С. О. Шкіль, Г. П. Розбицька 

У статті проаналізовано вектор сучасної трансформації антропологічної 
проблематики у православ’ї, який зумовлює перегляд традиційних підходів до умов 
проведення богослужіння, обряду та церемонії. Серед важливих умов сучасних релігійних 
трансформацій розглядаються загальноцивілізаційні зрушення, зумовлені переходом до 
постмодерного суспільства, світової глобалізації, кризою європейської цивілізації, процесом 
секуляризації, пандемії СOVID-19. Зазначені процеси призвели до загальної "антропологічної 
революції", яку сьогодні переживає світова спільнота, актуалізуючи водночас як 
екзистенційні проблеми, так і осмислення ризиків й труднощів подолання пандемії. 
Встановлено, що викликом для православних церков є демонстрація стійкості віри і швидке 
пристосування до реалій сьогодення на засадах еклезіології. 

Доведено, що пізнання сутності людини, відповідно з екзистенційними викликами 
сьогодення, зумовлює необхідність теологічного дискурсу, переосмислення, а нерідко й нового 
тлумачення основних питань ритуальної практики. Антропологічні положення 
православного віровчення, які розкривають природу людини, її мету життя та шляхи 
спасіння, формуються на основі християнських догматів тріадології та христології, де її 
осмислено як образ і подобу Бога. Автори виходять у розумінні, інтерпретації із 
закономірностей трансформації християнської антропології, зумовленої переосмисленням 
основних догматичних положень православного віровчення та соціокультурного зламу 
сучасного світу. Сучасні богослови здійснюють важливий для розуміння особистості висновок 
про онтологічну первинність іпостасі та особи у відношенні до природи й сутності. 

Вважаємо, що в ситуації екзистенційної невизначеності та мінливості буття 
сучасної людини найбільш дискусійним питанням у православному середовищі на практиці 
залишається трактування таїнства Євхаристії, яке актуалізує проблематику 
християнського дуалізму. Її осмислення у контексті історичних і сучасних тенденцій 
потребує звернення до святоотцівської спадщини, яка викликала появу в 
ранньохристиянський період синкретичних релігійних рухів, виражаючи дуалістичну 
інтерпретацію особи Ісуса Христа. Це допомагає людині подолати теоретичні межі вчення, 
спрямовуючи її до пізнання своєї реальної сутності. У дослідженні акцентована увага на 
необхідності визначення антропологічного змісту парадигмальних перетворень сучасної 
православної теології. А також встановлення можливостей впливу християнського вчення 
про людину на подолання антропологічної кризи сучасності. Такий підхід у теології зумовлює 
погляд на вчення про людину не лише як теоретично значуще, а й як практичне втілення у 
життя ідеї богоподібності. 
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Ключові слова: православна антропологія, христологія, сотеріологія, людина, теологія, 
духовність, екзистенційна невизначеність. 

Introduction of the issue. In the 
context of today's realities, the religious 
world has faced new challenges, 
necessitating a revision of traditional 
approaches to the conditions of ritual 
and ceremonies. The most controversial 
issue in practice in the Orthodox 
environment was the interpretation of 
the sacrament of the Eucharist, which 
leads to Christian dualism. In particular, 
individual local churches, as 
independent, self-governing parts of the 
Ecumenical Orthodox Church, have 
noted the need to preserve the 
distribution of gifts among believers in 
the sacrament of Holy Communion, as 
the bread and wine in the cup are the 
Body and Blood of Christ that heal the 
Christian soul and body. Based on this, 
the idea is introduced into religious and 
social discourse that the fear of 
contracting the COVID-19 virus is 
unfounded, because sickness and death 
cannot come from Christ, but only 
healing and rebirth. The Orthodox 
believer found himself in a situation of 
deep internal existential conflict. This 
involves choosing to call on Christ to join 
His Body and Blood, exposing oneself to 
the risk of contracting an infectious 
disease, or to reject it for fear of one's 
own safety and that of one's loved ones. 

The first choice is based on the belief 
that during communion a bowl or spoon 
conveys the healing properties of Christ 
and therefore cannot be the conductor of 
disease. Particular attention is paid to 
the covering of dishes made of precious 
metals, which protects the surface from 
the virus and the person has a lower risk 
of disease. It is noted that liturgical wine 
has a certain antibacterial property 
capable of instant destruction of 
dangerous pathogens. Therefore, 
according to the clergy, the form and 
substance of gifts when using liturgical 
utensils are by their nature safe from 
infection. In this case, the danger of air 
that carries the infection is recognized. 

And thus people who partake of the 
sacrament understand that can harm 
themselves. At such a critical time, the 
priest's use of the sacrament with a 
disposable spoon was introduced into 
practice as an attempt to help reduce the 
feeling of the test of faith. This approach 
is interpreted as recognizing the fragility 
of human nature in order to reduce 
tensions in temples and to take a public 
stand in the field of health care.  

In order to prevent the wide and rapid 
spread of infectious diseases, most 
Orthodox churches reject this approach. 
Referring to the humility of the church to 
those people who do not belong to 
Orthodoxy, the bishops make every effort 
not to harm them. A new theological 
paradigm for Orthodoxy has been 
formulated, which fully corresponds to 
the very essence of Christianity as a 
creed. The main postulate is based on 
Orthodox Christology, substantiating the 
ontological identity of the human body 
with the resurrected body of Christ. 
Determining equal participation in 
general human nature, the virus, as part 
of God's creation, could live in the body 
of Christ even after His resurrection. The 
main difference is that dangerous 
microorganisms could not kill him. 
However, they can have negative 
consequences for the human body 
because it has not yet risen. In this case, 
the viral infection can be transmitted through 
the sacrament of Holy Communion, 
because it is part of God's creation, not 
an ontological evil. Representatives of 
this approach base their reasoning on 
the experience of ideological contradictions in 
the question of the hypostatic unity of 
the human and divine nature of Jesus 
Christ. Understanding this issue in the 
context of historical and modern trends 
requires reference to the Holy Father's 
legacy. This led to the emergence of 
syncretic religious movements in the pre-
Nicene period, which expressed a 
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dualistic interpretation of the person of 
Jesus Christ. 

The purpose of the article is to study 
the transformation of Orthodox 
anthropology as a component of 
theology. This involves an analysis of 
both early Christian syncretic religious 
movements and modern theologians who 
have expressed a dualistic interpretation 
of the person of Jesus Christ. The works 
of leading philosophers, theologians and 
theologians (K. Govorun, С. Ware, 
J. Ziziulas) are devoted to the 
philosophical and religious 
understanding of evolutionary processes 
in modern Orthodox theology. A 
thorough analysis of the anthropological 
dimensions of Orthodoxy in the context 
of the relationship with Christology was 
carried out by T. Gavrilyuk, V. Rubskyi, 
S. Shkil, O. Sokolovskyi. 

Results and discussion. In the 
history of theological thought in different 
periods there were various religious 
movements, the doctrinal principles of 
which are associated with the denial or 
specific interpretation of the essence of 
Christ. One of the first such trends at the 
end of the first century was Docetism, 
the origins of which are connected with 
the worldview of the Hellenistic man and 
his dualistic ideas about the world, with 
a sharp opposition of spirit and flesh, 
world and Deity. The idea that God could 
incarnate, take on human form, suffer 
and die was unacceptable to the 
consciousness of man at that time. 
Therefore, many people in accordance 
with their views, converted to 
Christianity and have philosophical 
knowledge, sought to explain the 
Christian faith. It was the reaction to the 
mentioned requests of neophytes that 
the doctrine of Docetism became. Within 
this direction, two approaches have been 
formed in understanding and 
interpreting the nature of Christ: 
materialistic and formal. 

The main idea of materialist Docetism 
was reduced to the denial of the human 
essence of Christ, depicting Him as a 

ghost, which at the meeting was marked 
in the human mind by its divine essence. 
The source of such ideas was the Greco-
Orientalist position that the Divine Being 
cannot suffer. Similar ideas are also 
found in the New Testament and in the 
teachings of Ignatius (II century), who 
protested against ungodly people, 
claiming that Jesus suffered only in 
phantom. To confirm the truth of his 
teaching, the doctrines quoted the words 
of the Apostle Paul from the Holy 
Scriptures: "God sent His Son in the 
likeness of the flesh of sin, a sin offering, 
and condemned the sin of the flesh" 
(Romans 8: 3). They saw in the phrase "in 
the likeness of sinful flesh" the evidence 
that Christ had only flesh similar to 
human flesh, but in fact did not have it, 
or had heavenly flesh different from 
human flesh [1: 106]. This idea was 
widespread in apostolic times and lasted 
until the end of the second century. 

The struggle against Docetism 
occupies an important place in the 
theology of the Christian church, 
because this doctrine contradicts the 
main content of the apostolic sermon on 
faith in the death and resurrection of 
Christ. Salvation is based on a historical 
event witnessed by the apostles. 
Docetists denied death and resurrection, 
believing that salvation was related to 
abstract teaching, not to the actions of 
Christ [2]. In contrast, the Christian 
apologist Irenaeus refuted the 
Christological doctrine of Docetism, 
arguing that Christ must be human in 
order to redeem us from corruption and 
make us perfect [3: 374–375]. 

Materialistic Docetism, depending on 
the religious group that professed it, is 
presented in various forms. Ancient 
theologians, including Epiphanius of 
Cyprus, single out the currents in which 
Docetism was an integral feature of 
Christological teaching ‒ Judeo-Christianity 
and Gnosticism. Representatives of the 
first movement were Jewish Christians 
who strictly adhered to the rites and 
customs of Judaism. Gnostics usually 
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disguised various philosophical ideas in 
Christian terminology [4: 116]. 

The dualistic position in Christology 
was most fully reflected in the teachings 
of one of the currents of Gnosticism – the 
office, which is presented in the form of 
three special systems. The first is based 
on the Ebionite Christology of Adaptism, 
in which Jesus is seen as an ordinary 
person in a transcendent relationship 
with the aeon of Christ (Irenaeus and 
Justin). The second system was based on 
the Christological teaching of extreme 
Docetism, depicting Jesus as the ghost of 
a man who fulfills the mission of saving 
all living beings in the image of Christ 
(Gnostics and Varveliots). According to 
the third, Christ is the embodiment of the 
divine triad, who appeared before mankind 
in a special celestial body in the image of 
Jesus (Siphians, Perats and Naassens). 

In the worldview system of offices, the 
Christological problem becomes of 
paramount nature. Christ occupies a 
central place in the history of mankind, 
giving Christianity the status of a world 
religion, which will save it from a sinful 
life. However, proclaiming the thesis of 
the universal and absolute significance 
of the person of Christ and His activities 
in the spirit of orthodox Christianity, the 
Ophites in their Christological and 
soteriological teachings returned to 
pagan concepts in ontological, 
cosmological, epistemological issues 
related to the problem of Christology. 

The central idea of the Christology of 
the Ophites is based on the opposition of 
Christ and the Demiurge, which in their 
teaching develops in a logical sequence. 
On this basis, an apocalyptic concept of 
the descent of Christ and the overthrow 
of the kingdom of the Demiurge, 
immersed in matter, was built. The 
eschatology of the Ophites actually 
echoes Christianity's idea of the victory 
of the spirit over the flesh, freeing 
intelligent beings from the power of the 
material principle conditioned by the will 
of the Demiurge as the law of cosmic life. 
According to the teachings of the 

Ophites, the spiritual substance of man 
after entering the human body decreases 
in its spiritual energy [5: 265]. The 
purpose of Christ's coming is to stop the 
process of further spiritual decline of 
intelligent beings. The instrument of the 
spiritual authority of Christ is preaching 
and asceticism, as the law of the new 
spiritual life of man in Christ. These 
views develop in soteriology, where they 
receive a rationale and reveal the 
Christology of movement. 

Extreme spiritualism, inherent in the 
soteriology of the Ophites, led to the 
denial of the corporeal essence of Christ, 
as opposed to the cosmic realm of the 
Demiurge. Christ, as the embodiment of 
the "pure spirit" in man, is himself a 
spirit. However, the attempt to connect 
the spiritual person of Christ with His 
preaching activity has led to a number of 
inconsistencies in the doctrine that 
contradict their Christological assertions. 
In particular, the Ophites, allowing the 
incarnation of Christ in the human body, 
formed another form of idea of Him as a 
ghost in the flesh [6: 287]. Thus, the 
Christology of the Ophites was in fact 
reduced to Docetism, which they 
themselves condemned. Only one of the 
currents of the movement, the Ophites-
pessimists, in their Christology 
consistently adhered to the doctrinal 
doctrine, considering human nature in 
Christ as a ghost devoid of corporeality. 

Thus, Christ in the understanding of 
the representatives of all directions of 
Ophitism is a teacher of truth. Extreme 
religious intellectualism in the teachings 
of the Ophites has all the hallmarks of 
mysticism, in which abstract 
contemplation is recognized as a source 
of religious and moral inspiration and 
the only means of communication with 
the deity. According to the Ophites, this 
state of mind leads to union with the 
divine Pleroma. The Ophit's movement is 
considered to be the earliest form of 
Gnosticism, which ideologically 
influenced the teachings of anti-
Trinitarian religious organizations. 
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The last period of development of 
Gnosticism is associated with the 
emergence of the Manichaean movement, 
the founder of which was the Persian 
Mani. Manichaeism was a syncretic 
religion that absorbed elements of 
Zoroastrianism, Christianity, 
Gnosticism, and Buddhism. However, 
some researchers point to "not the 
Buddhist, but the ancient origin of the 
idea of the rebirth of "metepsychosis"" [7: 
446]. The basis of this religious system 
was ancient Iranian dualism, in which 
cosmology, Christology, soteriology and 
eschatology are closely intertwined. The 
Manichaean believed that there were two 
equal substances and gods – spirit and 
matter, Good and Evil – who established 
two separate kingdoms with their own 
eons of light and darkness. The realm of 
darkness is filled with constant 
divination and war. However, seeing the 
bright kingdom, they formed an alliance 
to capture it. To confront them, God 
created man, but he perished in this 
struggle, the particles of his light came 
under the power of darkness, which 
mingled with matter, creating a patient 
Jesus. To release the light, God 
emanates from himself the living Spirit, 
who releases some of the elements of 
light, creates from them the sun and the 
moon, and places the impatient Jesus on 
the lights. Some elements of light still 
remain with matter. The living spirit 
creates the cosmos, which is beneficially 
influenced by the impatient Jesus and 
draws new particles of light to the sun. 
Eons of darkness created Adam from 
space to fight the elements of light. Then 
the impatient Jesus descends to earth to 
show people the way of salvation. 
However, the disciples did not properly 
understand His teachings and 
interpreted them at their own discretion. 
Anticipating this development, Christ 
promised to send a new Master who 
came in the form of Mani in order to 
unite people under the banner of 
returning to the true faith. Regardless of 
the geography of preaching and 

conversion, Manichaeism retained its 
main idea that "Mani, following the 
Apostle Paul, called himself a disciple of 
Jesus Christ" [8: 246]. 

Soteriology in Manichaeism is reduced 
to maintaining cleanliness of hands, 
mouth, and womb. He who keeps them 
intact is the chosen one, and after death 
he enters the realm of light. He who does 
not withstand this is subjected to more 
severe trials until he becomes perfect. At 
the end of the cleansing process, the 
visible world will be destroyed by fire. 
The Manichaean denied the Old 
Testament, and the New was considered 
partly interpreted under the influence of 
an evil spirit in favor of Judaism. 

During the Ecumenical Councils, the 
dualistic interpretation of the person of 
Jesus Christ found its reception in the 
teachings of Archimandrite Eutychius of 
Constantinople, who is considered the 
founder of Monophysitism. During the 
archbishopric of Dioscorius, a monk 
from Constantinople, Eutychius, 
opposed the decision of the Council of 
Ephesus. In his teaching, he referred to 
the formula of Cyril of Alexandria "one 
nature of God, the Word is embodied", 
replacing the word "embodied" with 
"connected". Therefore, the main idea of 
Christology Eutychius was to state that 
before the union in Jesus Christ there 
were two natures, and after only one [9: 
228]. Eutychius believed that in the 
incarnation the Divine and human 
nature meet and it is in the union that 
the absorption of human nature by the 
Divine takes place. In his opinion, there 
is no point in talking about the human 
essence in Christ. Christ truly took on 
human nature; therefore, it is possible to 
assert the two natures of Christ before 
his union, but after the union there was 
only one nature of Christ – the Divine 
[10: 606]. Thus, the Monophysites 
professed that Christ was God and that 
His human form was illusory. Eutychius 
is credited with the idea that the human 
nature of Christ, dissolved in the Divine, 
lost its existence. 
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In the teachings of Eutychius 
Dioscorius saw an active follower of 
Alexandrian theological thought, and 
gave him full support. Even in his 
sermons he not only repeated the 
teachings of Eutychius, but also tried in 
every way to propagate it in the church 
environment. The church clergy saw in 
the doctrine of Dioscorius and Eutychius 
an argument that directly contradicted 
the Christian position approved by the 
previous Ecumenical Councils. Any 
accusation of Dioscorius and Eutychius 
in propagating ideas incompatible with 
the Christian religion was harshly 
challenged and interpreted as the spread 
of Nestorianism [11: 88]. Dioscorius 
realized that the respect and authority of 
Cyril served as a reliable protection for 
him from various accusations. This gave 
him the impetus to gain fame and weight 
in the theological milieu, thus 
intensifying his polemical rhetoric. 

However, during the Council of 
Constantinople in 448, the teaching of 
Eutychius was condemned under the 
presidency of Bishop Flavian. He strongly 
rejected the doctrine of the two natures 
in Christ, for this, in his view, 
contradicts the Scriptures and the 
teachings of the Church Fathers: "I read 
Blessed Cyril, the Holy Fathers and St. 
Athanasius: they recognized two natures 
before the union, and after the union 
and incarnation they recognized not two, 
but one" [12: 80]. The teachings of 
Eutychius, which rejected the term "one 
with us," led to the conclusion that the 
human nature of Christ was only 
imaginary for him. Therefore, according 
to most theologians, he preached a 
Docetiс model of Christology. From the 
statement about two natures before 
connection and only one after connection 
the conclusion is made: either the two 
natures had to merge into something 
third or the Divine nature absorbed the 
human [11: 89]. 

Thus, in the middle of the V century, 
the preconditions were formed. They 
demanded that Christian theologians 

take decisive action to resolve the 
Christological question, around which 
there were constant manipulations of 
various church figures. Monophysitism 
was a special danger for the Christian 
church during this period. Followers 
have skillfully distorted the texts of 
Scripture and previous Ecumenical 
Councils, defending their theological 
positions and denying the oneness of 
Christ and humanity. 

At the turn of the XX-XXI centuries 
human civilization is characterized by 
the rapid development of information 
technology, which radically changes the 
second nature. Information technology 
reveals the prospects of learning about 
the world around us and gives birth to a 
new person. The anthropological turn of 
the twentieth century became a vivid 
expression, which was reflected in the 
religious anthropology of Orthodoxy. 

Modern theologians J. Ziziulas [13], 
С. Ware [14], K. Govorun [15], and 
V. Rubskyi [16] make a significant 
contribution to the development of 
Orthodox theology. They made an 
attempt to comprehend the basic 
Christian principles to the demands of 
today. In his works, J. Ziziulas raises a 
number of Christological questions, 
offering a kind of "Christological 
ecclesiology". We note that the 
Christological views of J. Ziziulas are 
revealed in the Trinitarian understanding 
of the nature of the Church. The 
theologian himself considers his 
ecclesiological system in two aspects: 
Christological and pneumatological. 
These aspects, according to J. Ziziulas, 
are inseparable in Christian doctrine. 

The synthesis of Christology and 
pneumatology is objective in nature and 
is not an artificial product of theological 
constructions. In the liturgy, according to 
the theologian, these two approaches are 
clearly expressed in the relationship 
between baptism and anointing. Given 
the church's practice of anointing after 
baptism, there is every reason to believe 
that pneumatology is primary in relation 
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to Christology. However, these 
sacraments of the Christian church are 
combined in the liturgical synthesis in a 
theological way, which removes the 
question of superiority. 

The main problem for the Church, 
according to J. Ziziulas, is the rupture of 
the synthesis between Christology and 
pneumatology in liturgical practice and 
theology. The consequence of such 
separation for the Catholic Church was 
not only the liturgical distinction 
between baptism and anointing, but also 
the dominance of Christology over 
pneumatology. The Orthodox Church has 
preserved the unity of the sacraments at 
the liturgical level, but this has not 
solved the problem of relations between 
the churches. The dominance of 
Christology over pneumatology in the 
Western tradition and pneumatology over 
Christology in the Eastern tradition leads 
to the definition of different accents and 
priorities in the theological and cultic 
approaches of the churches. This 
problem is closely related to ecclesiology, 
as it directly depends on the solution of 
previous aspects of theology. 

In an attempt to solve this problem, 
the Christological views of J. Ziziulas are 
revealed, which are closely connected 
with Triadology: Where the Son is, there 
is also the Father and the Holy Spirit, 
and where the Spirit is, there is also the 
Father and the Son. Yet the contribution 
of each of these Persons of God to the 
economy is characterized by notable 
features of direct significance to the 
ecclesiology in which they are to be 
reflected [13: 131–132]. 

Since God knows His creation as the 
fulfillment of His will, it is not being, but 
the will of God's love that unites all 
beings and points to the meaning of 
being. It is in this aspect that the 
Christological problem of incarnation is 
revealed. According to J. Ziziulas, the 
incarnate Christ is so similar to the 
highest will of God's love that the 
incarnate Christ is the meaning of all 
created being and the goal of history. The 

creation of all things was done with 
Christ in the heart, so, despite the fall of 
man, the incarnation had to take place. 
From this J. Ziziulas concludes: "Christ 
incarnate is truth because he is the 
highest, unquenchable will of the 
ecstatic love of God, Who intends to 
bring everything created into 
communication with His own life to the 
knowledge of Him and of Himself in this 
event of communication" [13: 98]. 

The unity of Christology and 
pneumatology, according to J. Ziziulas, 
is manifested in the liberation of the Son 
by the Spirit and economy from the 
dependence of history: "If the Son died on 
the cross, thus submitting to historical 
existence, it was the Spirit who raised 
him from the dead. The Spirit exists 
outside of history, and when He acts in 
history, He does so in order to bring the 
last days, the eschaton, into the course 
of history" [13: 132]. Thus, the Spirit 
makes Christ an eschatological being, 
which in theology is referred to as the 
"New Adam". 

J. Ziziulas points to another important 
aspect of the action of the Holy Spirit in 
the events of Christ. The participation of 
the Holy Spirit in economy, according to 
the theologian, makes Christ not just an 
individual, not "one" but "many". Therefore, 
the "collective personality" of Christ cannot 
be conceived without pneumatology, 
which introduces the dimension of 
communication into Christology. This is 
what allows J. Ziziulas to single out the 
Christological aspect in ecclesiology in 
the doctrine of the Church as the Body of 
Christ. 

The Greek theologian develops the 
doctrine by referring to the historical 
foundations of unity in the Eucharist, 
which has its roots in Old Testament 
times and is equivalent to the 
consciousness of the Jewish people. In 
the New Testament testimonies, Jesus in 
the context of the Eucharist was 
represented as a servant of God under 
the titles "Lord" and "Son of Man". Hence 
the dialectic established "one" and 
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"many" that unites the Christian mystery 
"many" of the "other". Instead, "one" 
contains "many" - that is, the people of 
God. Due to this unity, J. Ziziulas 
considers it appropriate to use the term 
"corporate person" [17: 131]. 

In the ecclesiological Christology of 
J. Ziziulas, Jesus is represented in the 
person of the incarnate Christ ("One") 
and Christ of the Church ("many"). Only 
in the sacrament of the Eucharist, 
according to the theologian, this 
distinction disappears. That is why the 
Eucharist occupies a central place in the 
ecclesiological Christology of J. Ziziulas. 

A significant contribution to the 
interpretation of anthropological issues 
in the context of Orthodox theology was 
made by the modern Bishop of Diocletian 
Callist Ware. The main issues of Christology 
were reflected by the Metropolitan in 
triadology, pneumatology, ecclesiology and 
Mariology. The basic element of 
triadology is the doctrine of the absolute 
transcendence of God, His immanence, 
personality and three-hypostasis. The 
inner nature of divinity in Orthodoxy can 
be understood only apophatically: "God 
is not just one person limited by his own 
being, but a Trinity of Persons ‒ the 
Father, the Son and the Holy Spirit ‒ 
each of whom is in the other two by the 
power of the eternal movement of love" 
[14: 218]. Callist Ware draws attention to 
the difficulty in the perception of 
representatives of different Christian 
traditions of the methods of cognition of 
Orthodox apophatic theology and problems 
of distinguishing between the essence of 
God and His energies while maintaining 
transcendence and immanence. At the 
same time, they worship the One God in 
three Persons and confess the incarnate 
Christ as the Son of God. 

Callist Ware sees the incarnation of 
Christ, and therefore of God's Word, as 
an act of divine philanthropy, expressed 
in God's love and kindness to all mankind. 
The theologian shares the opinion of 
Maximus the Confessor that man was 
created for the sake of deification and 

this Divine purpose remained unchanged 
even after the fall. Therefore, incarnation 
must be considered as the main reason 
for God's creation of the world. 
Incarnation as a turning point in human 
history and worldview is also seen in 
Catholic theology. However, in Orthodox 
teaching, deification and redemption are 
analyzed as the only inseparable act in 
the general context of the doctrine of 
salvation. Through His atoning sacrifice, 
Christ prepared the way for people to 
overcome the negative effects of sin, to be 
reconciled to God, and to be saved. As 
the atoning sacrifice of Jesus Christ, it 
testifies to God's perfect love for each of 
His creations. 

The Orthodox doctrine of the nature 
and properties of the Church, according 
to Callist Ware, has a spiritual and at the 
same time mystical character. It is 
expressed in the unity of the Church as 
the Body of Christ, the presence of one 
Head of Jesus Christ, and the action of 
the Holy Spirit, who unites all Orthodox 
with Christ as its Head. Thus, the basis 
of ecclesiology is Christological and 
pneumatological ideas. The theologian 
notes: "The church is a continuation of 
the process of incarnation, a place where 
it continues" [14: 249]. By incarnating 
and becoming man, Christ gave birth to a 
new gracious people as the spiritual 
descendants of the Second Adam. The 
unity of the Church is the perfect and true 
gift of God for further spiritual growth. 

Church unity is inextricably linked 
with the sacrament of baptism as the 
spiritual rebirth of man for eternal life in 
the Kingdom of God and the Eucharist, 
where believers are filled. Communion from 
the One Body of Christ, the Orthodox is 
truly united into a whole body, thanks to 
the love of Christ and the power of the 
Spirit. Callist Ware notes: "The church 
must be understood in sacramental 
terms. The external organization is 
second after ritual life" [14: 250]. 

An important aspect of ecclesiology, 
which is distinguished by Callist Ware, is 
pneumatology. According to the 
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metropolitan, in the teaching and practice of 
modern Orthodoxy there is a dangerous 
tendency to neglect the role and place of 
the Holy Spirit in understanding the 
nature and properties of the Church [14: 
250]. The theologian emphasizes the connection 
between Christology and pneumatology, 
which reveal the fullness of the righteous 
life and the depth of spiritual experience. 
Therefore, recourse to the Holy Father's 
tradition is an important request of today 
[18:56]. The unity of the life of grace lays 
the foundation for the inviolability of the 
church faith. 

Metropolitan Callist Ware of Diocletian 
emphasizes that in addition to the divine 
foundation, there is also a human part in 
the Church, which was fixed by the 
dogma of Chalcedon. As Christ has a 
divine and human nature, so in the 
Church there is organized cooperation 
between the divine and the human. 
However, the difference between the 
human element in Christ and the 
Church is that the human nature of 
Christ is perfect and sinless, while in the 
Church it is wicked because of man's 
abuse of his freedom. This makes clear 
the Church's inner focus on fulfilling its 
mission to glorify God by engaging people 
in ministry. Thus, the Christological 
concept of Callist Ware was built in close 
connection with triadology, ecclesiology, 
pneumatology and mariology attesting to 
its originality in Orthodox theology. 

Conclusions and research 
perspectives. Thus, the development of 
modern research on anthropological 
issues in Orthodox theology is associated 
with a rethinking of the essence of man 
in accordance with the demands of 
today. Within the framework of 
Christological doctrine, the doctrine of 
man is reduced to the image and 
likeness of God, which reveals his 
nature, purpose of life and ways of 
salvation. Its understanding in the 
context of historical and modern trends, 
requires reference to the Holy Father's 
heritage. This caused the emergence of 
syncretic religious movements in the 

early Christian period, which expressed a 
dualistic interpretation of the person of 
Jesus Christ. This helps a person to 
overcome the theoretical limits of 
teaching, directing him to the knowledge 
of his true nature and leads to a revision 
of traditional approaches to the 
conditions of the rite and ceremony. 
Therefore, today there is a need to 
determine the anthropological content of 
paradigmatic transformations of modern 
Orthodox theology. It is also necessary to 
establish the possibilities of the influence 
of Christian doctrine of man on 
overcoming the anthropological crisis of 
our time. This approach in theology 
determines the view of the doctrine of 
man not only as theoretically significant, 
but also as a practical embodiment of 
the idea of godlikeness. 
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UNCERTAINTY AS A PREREQUISITE FOR THE UPDATING OF HUMAN 
ESCHATOLOGICAL VIEWS IN THE MODERN WORLD 
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The article deals with the peculiarities of eschatological views of man and society in the world 
processes going on nowadays. The author pays attention to the fact that eschatological views are 
to a greater or lesser extent typical for both believers and the secularized population. 
Eschatological views of a modern person are considered to receive a new impetus to actualization 
due to the uncertainty of future prospects of humanity prospects of humanity as a whole and 
each individual as well. It is noted that since the twentieth century, "any ultimate goals of 
history", not necessarily apocalyptic, are considered eschatological events.  

Uncertainty about the future provokes deep fears of a person, one of which is the fear of 
death. In the context of this study, the fear of death, alongside with the fear of the unknown, is 
interpreted a factor in the formation or strengthening of eschatological views. In a contemporary 
person's mind, they are formed and re-formed due to uncertainty caused by one of the most 
stressful events of 2019-2020 - the Kovid-19 pandemic.  

The mass media play a significant role in spreading eschatological views in the modern world, 
highlighting not only facts and statistics concerning it, but also speculations about the pandemic. 
We can observe two major trends: who foresaw modern events and how it will end according to 
the "prophecies" of varying degrees of trust. Considerable attention is paid to literary and 
cinematographic works, which provided, in one way or another, contemporary events. The 
popularity of genres made the works in question widely spread and discussed. "Conspiracy 
theories" are also analyzed, as they occupy a special place in explaining the causes of nowadays events.  

The article considers the impact of a pandemic on a person in modern social interactions, who 
is in a state of anxiety due to the possibility of losing the necessary social ties, place of work, etc. 
The author also points to some features of social eschatological nature that were provoked by 
Kovid-19 pandemic. Some disturbing prospects that may take place in the future and manifest 
themselves in the sphere of social eschatology are outlined. 
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НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ У СУЧАСНОМУ СВІТІ ЯК ПЕРЕДУМОВА 
АКТУАЛІЗАЦІЇ ЕСХАТОЛОГІЧНИХ ПОГЛЯДІВ ЛЮДИНИ 

 

І. К. Вітюк 

У статті розкриваються особливості есхатологічних поглядів людини і суспільства у 
сучасних загальносвітових процесах. Звертається увага, що більшою чи меншою мірою 
вони присутні як у віруючих, так і секуляризованого населення. Есхатологічні погляди 
сучасної людини розглядаються як такі, що отримують новий поштовх до актуалізації 
завдяки невизначеності майбутніх перспектив людства загалом і кожної окремо взятої 
людини зокрема. Зазначається, що починаючи з ХХ ст., есхатологічними подіями 
починають вважати "будь-які кінцеві цілі історії", не обов'язково апокаліптичні.  

Невизначеність майбутнього провокує глибинні страхи людини, одним із яких є страх 
смерті. У контексті даного дослідження страх смерті інтерпретується, наряду із 
страхом перед невідомістю, як чинник формування чи посилення есхатологічних поглядів. 
У сучасної людини вони формуються і реформуються через невизначеність, спричинену 
однією з найбільш стресових подій 2019-2020 рр. – пандемією Ковід-19.  

Значну участь у поширенні есхатологічних поглядів у сучасному світі відіграють засоби 
масової комунікації, піднімаючи тему не лише фактів і статистики, а й спекуляцій 
довкола пандемії. Популярними у такому сенсі стали два основні напрями: хто 
передбачив сучасні події і як усе скінчиться відповідно до "пророцтв" різного ступеня 
довіри. Значна увага приділяється літературним та кінематографічним роботам, у яких 
було передбачено в тому чи іншому вигляді сучасні події, увага до яких пояснюється 
популярністю жанрів. Проаналізовано також "теорії змов", які посідають окреме місце 
при поясненні причин сучасних подій.  

У статті розглянуто вплив пандемії на людину в сучасних соціальних взаємодіях, яка 
перебуває у тривожному стані через можливість втрати потрібних соціальних зв’язків, 
місця роботи та ін. Указано деякі ознаки соціально есхатологічного характеру, які мали 
місце у зв’язку з Ковід-19. Окреслено деякі тривожні перспективи, які можуть мати місце 
у майбутньому і проявитися у сфері соціальної есхатології. Зазначено, що есхатологія 
також сприяє актуалізації способів подолання трагізму ситуації невизначеності в 
повсякденному житті соціуму та страху перед її наслідками. 

 

 
Ключові слова: символічне виробництво та обмін, повсякденність, ситуація 

невизначеності, релігійний досвід, есхатологічні погляди, есхатологічний прогноз, 
есхатологічний міф, страх смерті, соціальна тривога, пандемія Ковід-19, соціальна 
есхатологія. 

 

 

Introduction of the issue. 
Eschatological issues at the present 
stage of philosophical thought 
development are considered in the 
context of many sciences and 
humanities, and this fact testifies to the 
public demand for an answer to one of 
the most important questions of human 
existence: the question of life and 
death. The presence of eschatological 
research, for example, in natural 
sciences, eloquently points to the 
specific expectations and anxieties of a 
contemporary person, caused not only 
and not so much by religious views, but 
the risks of everyday life in the modern 

world. And, therefore, today we can 
consider eschatological views not only 
as a compound part of religious 
consciousness, but also regardless of 
the latter. Thus, representatives of the 
natural sciences make attempts to 
study the principles of scientific 
scenarios of earth history eschatological 
development (V. Chumakov, A. Velikman, 
A. Shalygin, O. Arsenov) [1]. Within the 
main aspects of concept of 
"eschatology" comprehension there are 
two main approaches to the 
interpretation of the finiteness of 
existence (individual or collective): 
"ultimate destiny /fate" and "ultimate 
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goal", "absolute (final) goals". Moreover, 
aspects of "destiny" are manifested 
mainly in individual eschatology, and 
"goal", "purpose" in general. General 
eschatology focuses on "the purpose of 
space and history", "exhaustion of their 
meaning" [2: 97]. Today, in the context 
of religious doctrines that have an 
eschatological component, eschatology 
is a "self-transcendence of the 
accelerated course of history" [2: 102] 
and in this form acquires a new round 
of its relevance. 

It is characteristic of Ukrainian 
religious thought to reflect on 
eschatological issues in several 
directions. Thus, in connection with 
utopian scenarios, eschatology is 
considered in the context of the socio-
philosophical paradigm. Due to utopian 
scenarios eschatology is considered in 
terms of socio-philosophical paradigm. 
In particular, M. Fomenko in the study 
"Worldview origins of modern 
eschatological consciousness" (2007) 
[3], raises the issue of eschatological 
consciousness sources as semantic 
guidelines, which reflect the end of 
existence. The researcher emphasizes 
the actualization of eschatological 
issues, giving examples of 
understanding the future, produced in 
the form of anthrop-, socio- and geo-
catastrophe scenarios. It is worth 
mentioning, that in the 21st century, 
scenarios that combine all three of 
these factors look realistic: a 
geocatastrophe caused by human 
activity, which results in far-sighted 
consequences in the field of social 
eschatology. 

R. Granin points out an essential 
feature of the XXI century eschatology, 
namely its transformation into a 
"phenomenon of mass culture" [4: 4], in 
which the leading role belongs to the 
media, enhanced by the global 
digitalization of the modern world. 
Apocalyptic and post-apocalyptic 
feature films have ceased to be exotic 
since the end of the last century, and 

global access to information on the 
Internet opens new horizons for 
understanding multi-scenarios of the 
world end in its multiple variations. 
Along with the traditional 
understanding of eschatology in the 
confessional expressions of a particular 
religious doctrine, among the 
secularized population there is interest 
in eschatological ideas, which is always 
relevant to the social, political or 
environmental challenges of the modern 
world, as well as various "conspiracy 
theories". 

It should be noted that 
eschatological views get actual in 
situations of instability, shocks, crises, 
local and global catastrophes, which 
are directly or indirectly related to the 
disruption of the normal course of 
everyday life. In other words, they 
depend on situations of uncertainty, 
which can significantly affect the state 
of man and society.  

Many authors define uncertainty, in 
fact, by the proximity of its meaning to 
other concepts, namely: problem 
situation, the unknown, situations of 
frustration, randomness and 
unpredictability, and others [5: 140]. It 
is fair to say that uncertainty in the 
modern world is primarily related to the 
Covid-19 pandemic. 

Comprehensive research of 
eschatology phenomenon has led to its 
specification into the areas: "realized", 
"consistent", "micro"/"macro", 
"inaugural", "futuristic", "existential", 
"space", "individual", "catastrophic"," 
apocalyptic" eschatology and others. 
Since the XX century the term 
"eschatology" began to define "any 
ultimate goal of history", not 
necessarily apocalyptic [4: 54]. Thus, it 
is fair to say that eschatological were 
the moments in world history when the 
system of collective security collapsed 
after the two world wars. The Covid-19 
pandemic is, in fact, that kind of event, 
which revealed the pressing problems of 
the human life and health system, 
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helplessness in confronting the world 
community with threats such as 
viruses, biological weapons, and the 
global economic crisis with all possible 
consequences. Assuming that the 
statement (according to one of the 
conspiracy theories) about the artificial 
origin of the Covid-19 coronavirus is 
true, terrorism with the use of 
biological weapons can be a big 
problem on an eschatological scale. 

The outline of unresolved issues 
brought up in the article. The 
eschatological issue has gained a 
special burst of relevance in connection 
with the most dramatic event of 2019-
2020, which "put the world on hold" – 
the Covid-19 pandemic. The threat of a 
disease caused by a new pathogen, 
against which there are currently no 
means of control in the world, makes 
humanity helpless, which is repeatedly 
reported by the world community in the 
person of WHO leaders, presidents of 
world superpowers and evidenced by 
morbidity and mortality statistics. The 
fundamental difference between this 
very pandemic, as well as the panic 
around it, and all previous epidemics is 
the speed of spread. The global world, 
as it turned out, has no borders that 
are insurmountable for viruses, and 
despite all the efforts of the world 
community to curb the spread of the 
disease, the onset of coronavirus Kovid-
19 does not give up. Such a situation 
quite naturally raises the ontological 
component in the human mind, putting 
them in the face of an unknown future, 
sometimes even the question of whether 
a future will take place. Uncertainty of 
this kind causes heightened anxiety 
over possible losses in the future. 
Optimistic scenario – overcoming the 
pandemic by humanity contains at the 
same time a pessimistic component: 
overcoming its consequences, the 
process of which will stretch over time 
indefinitely. And the scenario of the 
future, in which no vaccine against the 
virus will be found, involves the 

invention of ways of mankind's 
symbiosis with Covid-19.  

Eschatological views are nowadays 
considered by scientists as part of the 
worldview of modern man and society 
(R. Granin, M. Fomenko, V. Dokash). 
There are attempts to substantiate the 
phenomenon of eschatological 
consciousness typical of human 
(J. Wiggins, O. Vena, I. Salevano, 
Ch. Stettler, M. Berdyaev, M. Fomenko, 
M. Nazarenko, O. Bilyanska), inherent 
in man. Researches of eschatological 
views of the person in a social context 
are carried out, as well as attempts to 
explain the actualization of 
eschatological views of a person caused 
by awareness of the threat of social ties 
loss (C. Routledge, A. Abeyta, 
Ch. Roylance). The problem of fear of 
death in connection with the emergence 
and strengthening of a person's 
eschatological views is researched 
(C. Routledge, F. Ilyasov, I. Vitiuk). 
Much attention is paid to the 
connection of eschatological views of 
the present with the Covid-19 pandemic 
(M. Bhandari, U. Brito, T. Olaopa). A 
promising area of study of 
eschatological issues is the 
reinterpretation of eschatological myth 
in the media space (A. Pozharov, 
D. Pavlich, etc.). 

The purpose of research. The aim 
of the article is to analyze the situation 
of uncertainty in the modern world in 
the eschatological context: as a 
prerequisite for the actualization of 
eschatological views of a person and 
society.  

Discussion and results. Without 
intention to analyze all the 
consequences of the Covid-19 pandemic 
(demographic, environmental, social, 
etc.), let's analyze the connection 
between the phenomenon of 
uncertainty caused by this pandemic, 
with eschatological and prophetic views 
in the minds of people nowadays, 
formed under the influence of popular 
culture and mass media. 
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The pandemic "stirred up" the world 
at the economic, sociological and 
intrapersonal levels [6]. The latter 
aspect of the pandemic perception is 
the focus of our analysis, as the 
perception of information that has 
nothing to do with a person in time and 
space, and the understanding of the 
situation that affects everyone and – 
moreover – is threatening are different 
in the strength of the impact on the 
worldview and inner state of a person. 
The uncertainty of the future of the 
world, known to us today, as well as 
the uncertainty of the individual 
existence of everyone, provokes anxiety 
that in one way or another touches 
upon eschatological aspects, whether it 
is fear, acceptance, or, on the contrary, 
the tendency to escapism. However, it 
can be caused by an extreme form of 
fear – horror, the intensity of which 
forces a person to internally dissociate 
from its pathogens / triggers.  

A great role in increasing anxiety and 
fear in this situation belongs to the 
media, as since the pandemic and to 
this day they focus on mainly events 
related to the coronavirus, which affects 
the human sensory sphere. Prof. 
Medani P. Bhandari summarizes 
uncertainty as one of the features of the 
current state of world society by 
highlighting one of the messages that 
are heard today from all media: "is no 
guaranty of anything” [7: 1]. Anxiety 
about the uncertain future is also of 
eschatological significance, as it directly 
concerns the deepest, "fundamental" 
existential of human being – the fear of 
death. It is the fears of death, along 
with anxiety about the unknown, in our 
opinion, are at the origins of 
eschatological views. Today, more than 
ever, people feel helpless in the face of a 
new threat. We are frightfully aware 
that the technological achievements of 
mankind do not guarantee the 
preservation of human life. Man has 
failed to reveal one of the deepest 
mysteries of human existence – the 

mystery of death. If we consider the 
awareness of one's own mortality as a 
compound part of individual 
eschatology, it's true to suppose that 
eschatological views are universal and 
inherent in the worldview of each 
person. Death as a threat is now 
treated more real than ever; death as a 
future that can happen to anyone at 
any time; death as a near prospect is 
close. 

Modern civilization due to the Kovid-
19 pandemic has found itself in a 
situation of complete frightening 
uncertainty, as Medani P. Bhandari 
says: "We are all scared, terrified, and 
with a phobia of uncertainty". And the 
most important question of this "phobic 
uncertainty" is the question of its 
consequences. Coronavirus destroys 
the social system we know. A person 
sick with Covid-19 should be in 
isolation, a person who died from 
Covid-19 should be buried without 
proper traditions and the presence of 
family members. Many people are 
caught in a pandemic in a foreign 
country with no means of subsistence, 
in a situation of uncertainty. Preventive 
isolationism is reflected in human 
existence in the loss of social ties; 
therefore, the uncertainty of the future 
in the Covid-19 pandemic also raises 
concerns about being outside society, 
social protection. According to Prof. 
Medani P. Bhandari, the loss of family 
members and the inability to say 
goodbye to them or be present during 
their most difficult times, can cause 
social phobia [7: 1-2]. 

There was revealed a direct 
connection between the fear of one's 
own mortality awareness and the 
comprehension of one's belonging to a 
social group, strong social ties. The 
stronger a person is ingrained in the 
social system, the easier it is to deal 
with the tragedy of mortality salience 
awareness or fear of death. Conversely, 
the lack of identification with social 
groups increases the fear of death, 
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anxiety and undermines the inner 
balance of man [8: 6-7]. Thus, long-
term social distancing during 
quarantine measures due to Covid-19 
violates the sense of belonging to a 
social group and can not only adversely 
affect human well-being, but also 
threaten to increase the fear of death, 
social destruction or internal discomfort 
of a person. 

No less threatening is the 
uncertainty of the future of man in the 
field of social eschatology, after all, 
there is reason to believe that the world 
is already on the path of "social 
devastation." This carries the threat of 
deviant behavior on a huge scale, 
because "necessity knows no laws", 
which in turn will destroy the world 
order we know. And it is difficult to 
predict the extent of social decline [7: 
1]. Even at the beginning of the 
pandemic, one could see threatening 
signs of deviant human behavior 
caused by fear. For example, the 
protests in New Sanjary (Ukraine) 
(February 20, 2020), when stones were 
thrown into a bus with evacuees from 
China, covered by the epidemic; arson 
of a hospital where patients with 
coronavirus were (Iran) and others. It 
can be assumed that social eschatology 
in this context is manifested in several 
ways: 1) eschatological views, which 
indicate a person's confidence in the 
reality of the threat to his existence; 2) 
"loss of the human face" in an 
existential borderline situation, when, 
under the influence of fear, the 
biological dominates over the social, a 
person is under the influence of the 
collective unconscious. One of the real 
alarming prospects in this situation can 
be considered the threat of hunger, 
rising prices, inflation, unemployment, 
labor migration and others.  

In the modern scientific field of 
research of eschatological issue its 
presence, in particular, in media-
cultural space is considered. Thus, A. 
Pozharov highlights the transformation 

of Christian eschatological myth in the 
modern media-cultural space, 
emphasizing the image of the 
Apocalypse in the system of modern 
media culture. Analyzing eschatological 
views, rooted in the public 
consciousness, the author examines 
the disintegration of Christian 
eschatological myth as a whole and 
concludes that a new model of the 
Apocalypse in the modern world, which 
is eclectic in nature [9]. If we only 
superficially follow the apocalyptic 
scenarios that have taken place in 
cinema in recent years, we can say that 
the threat of an alien invasion, asteroid 
crash or other space catastrophe is 
much inferior to various viruses that 
threaten humanity in one way or 
another. 

Among the apocalypse films, "Virus" 
(2016) and "Contagion" (2011) were 
strikingly similar to the Covid-19 
pandemic. According to the plot of 
"Contagion", a global pandemic 
originates from Hong Kong, where a bat 
transmits the virus to a pig, and the 
main character receives it by means of 
a handshake with a chef who cooked 
pork. The airborne route of infection 
and the quarantine system of entire 
cities are also common with reality. 
Similarly, from China, according to the 
plot of the horror film "Virus", a 
pandemic of an unknown virus, from 
which the affected patients turn into 
zombies, begins. The film has both 
quarantine and a frivolous attitude to 
news of the epidemic as well as ignoring 
warnings and recommendations. In the 
horror film "Hostile" (2017), the virus 
turns people into carnivorous zombies, 
which are gradually displacing the 
rapidly declining human population. As 
the storyline unfolds, it becomes clear 
that this virus is of anthropogenic 
origin, and the first victims appear as a 
result of a chemical attack in the New 
York subway.  

The situation with the spread of the 
flu epidemic in the United States is 
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depicted in the animated series "The 
Simpsons" (1993). In the "Marge in 
Chains" series, the Osaka flu virus 
arrived in a parcel with a juicer from 
Japan, where factory workers infected it 
with the virus [10]. 

There has been a huge wave of 
speculation in the media about the 
pandemic's connection to the 
eschatological prophecies of both the 
ancient world and modern prophets 
(psychics, clairvoyants, astrologers), 
who somehow managed to predict 
something similar to what is happening 
around us now, and works of art. Thus, 
the authors of the predictions of the 
Covid-19 pandemic include 
Nostradamus, Wang, Gregory Rasputin, 
Bill Gates, Stephen Hawking, Paul 
Globa, and a number of lesser-known 
modern astrologers and seers. Plot-like 
storylines were once described in 
Stephen King's "The Stand" (1978), 
Jack London's "The Scarlet Plague" 
(1912), Dean Koontz's "The Eyes of 
Darkness" (1981), Sylvia Brown's "End 
of Days. Predictions and prophesies" 
(2008) and some others. In addition, a 
report by the Rockefeller Foundation's 
«Scenarios for the Future of Technology 
and International Development», 
prepared in 2010, of the four scenarios 
for the future development of mankind, 
the scenario called "Lock Step" 
describes a pandemic of a new strain of 
influenza, which kills about 20% of the 
population [10].   

A very close prediction of the real 
state of affairs in the world today was 
made by Bill Gates in 2015, when there 
was an outbreak of the Ebola epidemic 
in Africa. In a speech on TED Talks, he 
said that the next epidemic could be 
spread by air, and patients may have 
no symptoms, which would create the 
ideal conditions for the spread of the 
pandemic around the world. The 

billionaire drew attention to the 
vulnerability of the global health care 
system, the lack of associations of 
epidemiologists and trained doctors 
[11]. It is very tempting to accuse Gates 
or members of the Rockefeller 
Foundation of conspiracy theories to 
prove their own right, but such cases 
show that the world even then had the 
potential threat of such pandemics. 
And painstaking analytical work in the 
field of forecasting and prediction aimed 
not to intimidate with threats, but to 
warn the world community to prepare, 
point out weak vulnerabilities that 
remain so and therefore significant 
human losses, unfortunately, occur. 

Among the others the performance of 
Madonna during the Eurovision Song 
Contest 2019 with the song "Future" 
was impressive. Madonna's stage 
costume included a crown (corona in 
Greek) on her head, and the dance 
group around her performed in gas 
masks. Moreover, at the beginning of 
the composition, people in gas masks 
were falling and rolling down the stairs. 
Currently, social media is spreading 
posts about how the singer managed to 
predict a coronavirus pandemic in this 
song. Even the lyrics can be 
interpreted, if desired, as reflecting the 
present: "Not everyone is coming to the 
future, not everyone is learning from 
the past" [12]. 

The eschatological fear of the 
uncertain future is evidenced by 
metaphors of biblical scale describing 
the coronavirus: the "gloomy reaper" for 
sinners [13], the "the phobia corona" [7].  

Professor of Public Administration 
from the National Institute of Policy and 
Strategic Studies (Kuru, Jos) Tunji 
Olaopa wrote in The Guardian (April 9, 
2020), that in a pandemic situation like 
the current one, it's hard not to think 
about the end of the world, and very 
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few succeed. As well as, in fact, the 
conspiracy theory or the development of 
biological weapons of one country 
against another, in this case China (the 
version of the artificial origin of the 
virus from Wuhan's laboratory is widely 
discussed at various levels). 
Eschatological views, such as "God's 
providence" the aim of which is to 
punish humanity or call for repentance, 
which is typical of fundamental beliefs, 
can easily fit into a person's religious 
experience under the influence of 
extraordinary events. More 
"intellectually oriented" eschatological 
systems use the situation of 
uncertainty with the coronavirus to call 
for a better understanding of the 
modern world [13]. 

When discussing the problem of 
eschatology in connection with the 
Covid-19 pandemic, the role of the 
church in spreading not only the idea of 
a pandemic but also the coronavirus 
itself cannot be overlooked. Using the 
situation of uncertainty caused by the 
pandemic to their advantage, some 
religious communities and their 
leaders, as well as entire 
denominations, have unfortunately led 
to a significant increase in coronavirus 
casualties. Here are just a few 
illustrative examples from around the 
world. Thus, in South Korea, the center 
of the Covid-19 outbreak in March 
2020 is the community of the 
Shincheonji Church of Jesus (Daegu). 
Pastors of some local churches in 
Trinidad, contrary to the 
recommendations of state authorities 
and local administration, insisted on 
the personal presence of believers in 
worship, bullying those members of the 
community who did not obey them, 
accusing them of "lack of faith". In the 
United States, Rev. Tony Spell, pastor 
of Life Tabernacle Church, a Oneness 

Pentecostal congregation in Baton 
Rouge, explained the disobedience to 
the quarantine authorities by violating 
the "religious rights" he urged his 
community to abide by. Moreover, the 
personal presence of believers during 
community gatherings is interpreted by 
him as a "test of faithfulness" [14: 115]. 
An illustrative example in this context 
is the position of the Ukrainian 
Orthodox Church (MP), which not only 
ignored the government's 
recommendations to conduct religious 
activities online, but also called on 
people to violate or ignore them. In the 
absence of a ban on religious activity in 
Ukrainian law, as well as the fact that 
the pandemic period fell on the Easter 
cycle of Orthodox holidays, among the 
centers of the Kovid-19 outbreak in 
Ukraine were Orthodox centers of 
religious life belonging to the UOC (MP). 

R. Bultman, one of the founders of 
dialectical theology, explores the term 
eschatology in its procedural aspect, 
emphasizing not so much the "last 
things" as those that mark the end of 
the world, but how, in what way "the 
world we know will come to an end". In 
his interpretation, the end of the world 
is identical with the process its 
disappearance and eschatology is 
interpreted as a doctrine of this process 
[15: 31]. And this is the comprehension 
of eschatology consistent with the 
eschatological views of modern man, 
immersed in an atmosphere of 
uncertainty in a rapidly changing 
world, in which there are no guarantees 
for the future. Accordingly, uncertainty 
causes fear and social anxiety, which is 
largely the basis for the idea of "the end 
of the world" get relevant.  

Christian eschatology undergoes a 
process of "demythologization" 
(Bultmann), like all Christian theology, 
thus freeing itself from the "ballast of 
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the past" and bringing Christian 
doctrine closer to modern realities, 
making it more understandable to 
people [16: 6]. In fact, the idea of 
eschatology is being transformed under 
the influence of global processes of 
today, especially the unexpected ones, 
which affect the fate of the entire global 
society and indicate uncertainty as a 
state in which the world is. Such 
uncertainty is an inexhaustible well of 
the formation and re-formation of 
eschatological ideas of both the past 
and their latest interpretation.  

In our opinion, today as never before, 
the words by H. Briem, MD, PhD 
Special Advisor Centre for Health 
Security and Communicable Disease 
Control Directorate of Health: "The only 
certainty is the uncertainty" are true to 
life [17].  

Uncertainty, as a lack of awareness 
in the current situation of everyday life 
of a person and society, also actualized 
another of the eschatological scenarios: 
conspiracy theory. This time the target 
was 5 G technology, which may be 
responsible for the spread of 
coronavirus, according to one of the 
possible causes of the pandemic. In 
another variant, the competition for 
dominance (trade and technological 
struggle) in the provision of 5G 
communication between the United 
States and China has led to the 
emergence of coronavirus. Accordingly, 
it was developed in secret laboratories 
of China (according to other versions – 
the United States) and distributed in 
the territory of a competitor (the United 
States or China). However, even before 
that, there was an accidental "leak" of 
the virus from a laboratory in China 
itself. In the superconspiratorial 
version, conspiracy theory combines 
these two versions of the threat to 
humanity into one, even with elements 

of Christian eschatology: the antichrist 
will soon manifest himself in social life, 
and the number 666 will reveal its 
significance as well [13].  

It is worth emphasizing that the 
actualization the deepest fears of man – 
the fear of death in particular, while 
this pandemic, raises the question of 
understanding and rethinking one's 
own value sphere. Awareness of one's 
own mortality as one of the basic 
existentials of a person is a factor in the 
formation of human personality, and 
today more than ever man has the 
opportunity to experience in practice 
Heidegger's "death as a way of being", 
which helps being to acquire integrity 
[18: 8]. On the other hand, the value of 
eschatological prophecies and 
predictions is limited when it comes to 
the real threat to life [13]. So why not 
consider the eschatological concept as a 
stimulus to improve the inner 
intentions of a person as a humanist, 
which are extremely important in such 
a complex situation as the Kovid-19 
pandemic. 

Conclusions and research 
perspectives. To live in a world full of 
rapid change and a significant number 
of uncertain situations means to be the 
bearer of eschatological views on a 
conscious or unconscious level. 
Bringing deep human fears, such as 
fear of death, into the realm of active 
understanding, occurs under the 
influence of global shocks, such as 
pandemics. When the main 
characteristic of the future (as well as 
the present) is uncertainty, the absence 
of any guarantees, it is difficult to avoid 
eschatological thoughts. The panic 
surrounding the Covid-19 pandemic is 
largely due to catastrophic multi-
scenarios, in which the threat to 
humanity comes from viruses of 



Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. Philosophical Sciences. Vol. 1 (87), 2020 
 

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка.  

Філософські науки. Вип. 1 (87), 2020 
 

 

35 
 

natural or anthropogenic origin, widely 
spread in the media.  

The uncertainty of the modern world 
has heightened people's awareness of 
the need for strong social ties as 
safeguards against fear of death, social 
destruction or psychological discomfort. 

In the current situation around the 
pandemic and the accompanying social 
anxiety, fears and threats, the 
awareness of the value of human life 
remains unchanged. Reflecting on the 
connection between eschatology and 
Covid-19, the expectation that terrible 
prophecies will come true, should not 
push the awareness of the danger of the 
pandemic itself out of the human mind. 

Eschatology in this sense, 
paradoxically, is a form of overcoming 
uncertainty and social anxiety as its 
consequence, and therefore performs a 
positive social function: contributes to 
the actualization of ways to overcome 
the tragedy of the situation of 
uncertainty in everyday life and fear of 
its consequences. And the perception of 
the eschatological motive of reality in 
this aspect leads to the importance of a 
person's values re-interpretation, which 
should be made with a focus on 
ensuring the integrity of human 
existence and society. 
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МІЖХРИСТИЯНСЬКИЙ ДІАЛОГ ТА ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОСНОВ 
СОЦІАЛЬНОГО ІДЕАЛУ В СИТУАЦІЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ 

А. О. Кислий* 

Стаття присвячена релігієзнавчому аналізу сучасного стану та тенденцій реалізації 
міжристиянського діалогу. Його розгляд крізь призму умов ситуації невизначеності 
зумовлений не лише світоглядною кризою й пошуками соціального ідеалу для інтеграції 
теперішнього суспільства, а й неоднозначними оцінками способів його досягнення при 
дискурсі як у світській, так і в релігійній сферах. Встановлено, що складність цього питання 
полягає у конфесійних особливостях позиціонування Церкви в глобалізованому світі. 
Першочергово це стосується суперечок про догматичну істинність як підставу збереження 
канонічної ідентичності.  

Здійснено аналіз різновидів міжрелігійного діалогу в сучасному суспільстві (дискурсивний, 
гуманітарний, секулярний, внутрішній). На основі цього стверджуємо, що як релігійний 
плюралізм, так і конфесійна ідейна конкуренція передбачає розбіжність позицій учасників 
діалогу. Тому реальний міжхристиянський діалог, щоб бути ефективним у сучасних умовах, 
повинен уникати полеміки про доктринальні питання. Нами з’ясовано, що в умовах 
динамічності та суперечливості сучасних суспільних процесів міжхристиянський діалог 
варто розглядати як чинник суспільної стабільності. Проте розуміння екуменічного діалогу, 
як процесу об’єднання всіх конфесій з метою вирішення наявних соціальних і духовних 
проблем, виявляється передчасним. Доведено, що наявні умови стрімких змін соціального 
буття вимагають від християн переосмислення відношення до нинішніх пріоритетів 
існування з метою формування стійких ціннісних координат духовного життя. Для сучасних 
церков набуває значення концепт багатогранної конвергенції як важливої для сталого 
розвитку суспільства. Наголошено на значущості християнських цінностей: любов, 
милосердя, справедливість, людяність, свобода, мир, засудження пороків і гріхів, як 
конструктивних для розвитку теперішнього суспільства в ситуації невизначеності і 
цивілізаційних викликів. 
____________________________________________________________________________________________ 

Ключові слова: міжхристиянський діалог, соціальний ідеал, ситуація невизначеності, 
християнські цінності, екуменізм, повсякденність. 
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INTER-CHRISTIAN DIALOGUE AND THE FORMATION OF VALUE BASES OF 
THE SOCIAL IDEAL IN SITUATIONS OF UNCERTAINTY  

A. О. Kysliy  

The article is devoted to the religious analysis of the current state and trends in the 
implementation of inter-Christian dialogue. Its consideration through the prism of the conditions of 
the situation of uncertainty is due not only to the worldview crisis and search for a social ideal for 
the integration of today's society, but also ambiguous assessments of ways his achievements in 
discourse in both secular and religious spheres. It is established that the complexity of this issue 
consists in the confessional features of the Church's positioning in a globalized world. This is first 
and foremost concerns disputes about dogmatic truth as a basis for preserving canonical identity. 

An analysis of the types of interreligious dialogue in modern society (discursive, humanitarian, 
secular, internal). Based on this, we argue that both religious pluralism and confessional ideological 
competition implies a divergence of positions of the participants in the dialogue. So real inter-
Christian dialogue, to be effective in modern conditions, must avoid controversy about doctrinal 
issues. We have found that in the conditions of dynamism and contradiction of modern social 
processes of inter-Christian dialogue should be considered as a factor of social stability. However, 
understanding ecumenical dialogue as a process of uniting all denominations in order to address 
existing social and spiritual problems turns out to be premature. It is proved that the existing 
conditions of rapid changes in social life require from Christians rethinking attitudes to current 
priorities of existence in order to form stable values coordinates of spiritual life. For modern 
churches, the concept of multifaceted convergence as important for the sustainable development of 
society. Emphasis is placed on the importance of Christian values: love, mercy, justice, humanity, 
freedom, peace, condemnation of vices and sins as constructive for the development of today's 
society in a situation of uncertainty and civilizational challenges. 

 

 

Keywords: Inter-Christian Dialogue, Social Iideal, Situation of Uncertainty, Christian Values, 
Ecumenism, Everyday Life. 

 
 

Постановка проблеми. Глобальні 
тенденції в соціальній, фінансовій, 
економічній, політичній та 
інформаційно-технічній сферах 
сучасного суспільного життя є 
викликом для його сталого розвитку 
через збільшення кількості ситуацій 
невизначеності, а також для 
збереження і розвитку духовного 
різноманіття людства. Процес 
формування єдиного світового 
простору поставив на перший план 
питання зростання якості зв’язків і 
взаємозалежності між народами, 
культурами, країнами при умовах 
поглиблення соціальних і духовних 
проблем сучасного світу. В даному 
контексті важливе значення має 
налагодження і зміцнення 
конструктивної взаємодії між 
представниками різних релігій. Її 

невід’ємною складовою постає 
міжхристиянський діалог. 

Традиційні церкви та нові релігійні 
організації, зрівнявшись у можливості 
бути представленими в тому чи іншому 
соціумі, постали перед проблемою 
вибору пріоритетів у ціннісній сфері. 
При змінах геополітичної карти світу, 
коли в орбіту міжнародних відносин 
потрапили різні народи, держави, 
релігії, значення міжхристиянського 
діалогу піднялося на новий рівень. 
Представники різних конфесій 
визнають високі заслуги діалогу між 
релігійними спільнотами, окремими 
групами та особами у всіх суспільних 
сферах, що спрямовані на розгляд 
суперечливих і конфліктних питань та 
пошук ефективних засобів 
порозуміння, примирення, організації 
толерантного співжиття. Саме 
взаєморозуміння і готовність до діалогу 
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в християнстві, як свого роду підсумок 
тисячолітньої історії, важливі для 
сталого розвитку теперішнього 
суспільства загалом та європейських 
країн зокрема. Адже християнська 
церква має цінності та ідеали, що 
наділені, як видається, 
конструктивним потенціалом для 
суспільного розвитку. Місія 
християнських церков все більше 
полягає у служінні не окремим 
спільнотам чи особам, а всьому 
людству, що переступило поріг 
потужних конфліктів інтересів. Тому 
для сучасної релігієзнавчої і 
богословської думки актуальним є 
пошук і обґрунтування теоретичних 
моделей та практичних 
основоположних світоглядно-ціннісних 
засад суспільного ідеалу як граничного 
образу досконалого суспільного 
співжиття. 

Ступінь наукової розробленості. 
Сьогодні проблемі міжхристиянського 
діалогу приділяється значна увага зі 
сторони як богословської, так і 
світської літератури. Зіткнувшись з 
новою соціальною та ідейною 
реальністю в ХХ столітті, християнство 
повинне шукати шляхи для об’єднання 
з метою протидії антихристиянським 
силам. Духовно-моральні ідеали 
християнства визнаються вагомими 
переважно для спільнот вірних, але від 
адекватності ставлення всіх 
християнських конфесій до 
повсякденного життя залежить доля 
християнства у світі. 

Різні аспекти міжрелігійного та 
міжхристиянського діалогу як 
концептуальної моделі розвитку 
суспільства на основі християнських 
цінностей є об’єктом вивчення 
вітчизняних релігієзнавців: М. Бабія, 
В. Бондаренка, В. Єленського, 
С. Здіорука, О. Кисельова, 
А. Колодного, М. Мариновича, 
О. Сагана, Л. Филипович, 
Ю. Чорноморця, П. Яроцького та ін. 
Варто наголосити на важливості 
дослідження Н. Іщук, яка працює над 

філософсько-релігієзнавчим аналізом 
православної теології діалогу у 
контексті загальних тенденцій 
розвитку сучасної християнської 
теології та духовної ситуації 
сьогодення [7]. Вона доводить, що 
сучасне і майбутнє Православної 
церкви буде залежати від її здатності 
вести діалог у всіх його внутрішніх та 
зовнішніх ціннісних проявах. 
Займаючись пошуком і відновленням 
класичного протестантизму та 
досліджуючи міжхристиянський діалог, 
Б. Літтлджон звертається до питання 
про ″видиму″ та ″невидиму″ церкву. На 
його думку, песимістичні настрої 
окремих церков щодо майбутнього 
екуменічного проекту витікають з того, 
що власна еклезіологія не буде 
екуменічною у своїй основі. Сучасний 
екуменічний консенсус відкидає 
розмови про невидимість церкви і 
замість цього прагне до ″повної 
видимої єдності″. Для цього необхідно 
сконцентрувати увагу на розумінні 
взаємозв’язку між божественною 
благодаттю та людською діяльністю. 
Джерело життя церкви невидиме, так і 
її союзні зв’язки – невидимі, але її 
складають люди, і їхня єдність, і їхні 
спільні справи не можуть бути просто 
невидимими. Церква – це складна 
єдність видимого і невидного, і тому 
багато екуменістів віддають перевагу 
ідеї руху від невидимості до видимості, 
пошуку видимої єдності екуменізму та 
еклезіології [15]. 

Аналіз даної проблеми потребує 
звернення до офіційних церковних 
документів та праць представників 
християнської теології, насамперед: 
патріархів Варфоломія І (Архондоніса) 
та Кирила (Гундяєва); митрополитів 
Йоана (Зізіуласа), Каліста (Уера), 
Філарета (Вахромеєва); архімандрита 
К. Говоруна; диакона А. Кураєва; пап 
Івана Павла ІІ та Бенедикта XVI, 
кардиналів Й. Віллебрандса, 
В. Каспера, Е. Кассіді, К. Коха, 
А. де Любака; протестантських теологів 
Ф. Поттера, К. Райзера, В. Темпла та ін. 
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Фахово займається екуменічними 
питаннями Митрополит Пергамський 
Й. Зізіулас. Перспективу подолання 
релігійного консерватизму православ’я 
у відображенні суспільних процесів, 
основу сучасного й майбутнього буття 
Церкви, суспільства та всього 
християнства, він бачить, в онтології 
спілкування. Живою реальністю 
Церкви в контексті сучасності є 
повернення до еклезійних проблем, 
побудованих на основі євхаристійної 
єдності і цілісності, що є передумовою 
спілкування усіх християн у спільноті, 
якій властива есхатологічна 
завершеність [6]. 

Досліджуючи основні екуменічні 
події після ІІ Ватиканського собору 
К. Колберг доводить, що сьогодні 
необхідно враховувати нові досягнення 
в екуменізмі та еклезіології. Остання 
стикається з суттєвими світовими 
зрушеннями, які вимагають від неї 
переосмислення своїх методів і сфер 
фокусування діалогу. Контекст 
значних зусиль еклезіології 
спрямований на необхідність 
реагувати на виклики часу, що мають 
широкий діапазон дії. Відтак 
К. Колберг називає такий процес 
переходу до нової фази прагнення до 
єдності християн появою нової 
екуменічної парадигми: вона діє 
одночасно як у глобальному, так і в 
локальному контексті, культивуючи 
спільну практику, все менше 
переймаючись порівнянням догм. 
Еклезіологія в своїй перспективі 
сходиться з інтересами екуменізму в 
сфері соціальної практики. Тут їх 
загальні траєкторії розгортаються, 
значною мірою поглиблюючи 
взаємозв’язок [13]. 

Окреслення невирішених питань, 
порушених у статті. Для 
вітчизняного та світового 
релігієзнавства залишається досить 
широкий спектр дослідження 
міжхристиянських відносин, що 
пов'язаний з динамікою змін сучасних 
релігій як відповіді на вимоги часу та 

″повернення релігії″ (В. Єленський) у 
сферу реальних суспільних процесів, 
що характеризуються суперечливістю 
та невизначеністю. Тому важливими та 
перспективними бачиться розгляд 
значимості міжхристиянського діалогу 
як чинника суспільної стабільності. 

Тому метою роботи є аналіз 
міжхристиянського діалогу та його 
світоглядних особливостей, а також 
ціннісних основ християнського 
соціального ідеалу із врахуванням 
ситуації невизначеності та глобальних 
викликів, із якими нині зіштовхується 
суспільство. Пошук ціннісно-
світоглядних основ суспільного ідеалу, 
що відображають відношення людей 
до дійсності, і обґрунтування 
теоретичних моделей його аналізу 
здійснюємо на основі розгляду 
сучасних процесів міжхристиянського 
діалогу. Це дозволить визначити 
граничні межі досконалості суспільного 
майбутнього, тому суспільний ідеал 
мислиться як цілепокладаючі духовно-
моральні принципи позитивних 
соціальних змін. Відповідно, об’єктом 
дослідження є сучасний 
міжхристиянський діалог та його 
значимість при формуванні ціннісних 
засад соціального ідеалу, спроможного 
сприяти консолідації суспільства в 
умовах цивілізаційних викликів. Ми 
хочемо показати важливість 
християнських цінностей не лише в 
історичній ретроспективі, а й у 
формуванні пріоритетних шляхів 
розвитку сучасного світу. 
Припускаємо, як гіпотезу дослідження, 
що християнство не може 
фундаментально впливати на 
динамічність світу, але воно 
залишається, так би мовити, духовно-
моральним арбітром суспільних 
процесів. Адже, не дивлячись на те, що 
суспільство сьогодні як ніколи потребує 
адекватних теоретичних проектів, у 
вітчизняній філософській думці аналіз 
феномена суспільного ідеалу, що 
залишається предметом широкого 
дискурсу як у світській, так і в 
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релігійних сферах, не знайшов 
належного місця.  

Для об’єктивності результатів 
дослідження автор використовує такі 
методи як: гіпотетико-дедуктивний, 
що дозволяє на основі вивчення 
соціального досвіду людського 
співжиття, перевірити та обґрунтувати 
ціннісні основи формування і 
позитивного розвитку суспільства; 
порівняльно-історичний, що допомагає 
з’ясувати і порівняти своєрідність 
конфесійних поглядів щодо 
міжхристиянського діалогу; принцип 
детермінізму сприяє дослідженню 
причинно-наслідкових зв’язків 
виникнення й еволюції різних підходів 
до питання міжхристиянського діалогу 
та ціннісних основ соціального ідеалу. 
При цьому головним у дослідженні є 
принцип толерантності, що передбачає 
діалог в умовах релігійного й 
нерелігійного світоглядного 
плюралізму. 

Дискусія і результати. 
Міжхристиянські відносини мають 
давню, складну і досить суперечливу 
історію. На перетині XIX-XX століть на 
хвилі розмежування між світською та 
духовною владою, виділення 
християнської релігії у відокремлену 
сферу, тобто витіснення її з 
громадської у приватну царину життя, 
виникає екуменічний рух. У вузькому 
сенсі, екуменізм – це ініційований в 
рамках ліберального протестантизму 
християнський рух, що спрямований 
на об’єднання всіх християнських 
церков. Він розвивається як 
необхідність демонстрації 
християнської єдності і узгодженої дії 
перед викликами глобального, 
постмодерного, секулярного світу. Не 
дивлячись на тривалу історію суттєвих 
індивідуальних і групових ініціатив 
багатьох церковних діячів і релігійних 
мислителів, екуменізм має як своїх 
прихильників та реалізується через 
різні інститути, так і зустрічається з 
труднощами неприйняття і 
нерозуміння зі сторони різних досить 

авторитетних суб’єктів. Інтереси 
церков нині суттєво доповнюються 
сферою зовнішніх зацікавлень. Для 
них все більше характерна не тільки 
духовно-моральна опіка над вірними 
та захист своїх віросповідних істин, 
місіонерство серед невіруючих та 
інославних, але й міжхристиянський 
діалог. Його світові масштаби 
вимагають формулювання таких 
ідеалів, принципів, напрямів, форм, 
моделей діяльності, які дозволять 
визначити основи соціального ідеалу, 
потрібного для порозуміння в умовах 
теперішніх викликів і ситуації 
невизначеності. Очевидно, що в ряді 
спроб налагодження 
міжхристиянських відносин криється 
значний пласт соціальних проблем. 

Принциповою позицією у побудові 
сучасного міжхристиянського діалогу є 
відмова від монологу в комунікації, від 
будь-якої форми зверхності й 
управління, від підпорядкування 
одного суб’єкта іншому на основі 
авторитету. Тобто, він у своїй суті 
демократичний на відміну від 
егоцентричних, авторитарних, 
деспотичних манер монологу, адже 
апріорі очікується, незважаючи на 
співрозмовника, що ваша позиція буде 
почута, зрозуміла, засвоєна і стане 
стимулом до дії. Діалог – це 
надзвичайно багатозначні й 
різномасштабні міжсуб’єктні 
відносини, адже саме поняття ″суб’єкт″ 
може позначати як конкретну 
особистість, так і будь-яку людську 
спільноту, від сім’ї, що має цілісну 
духовну єдність, до людства у цілому. 
Таким чином, змістовий діапазон 
поняття ″міжхристиянський діалог″ 
полягає у тому, що воно здатне 
позначити весь широкий спектр 
міжсуб’єктних взаємозв’язків 
християнства у соціально важливих 
сферах моралі, просвіти, мистецтва і, 
звичайно, економіки, політики, права 
тощо. 

Розглядаючи сутнісні аспекти 
діалогу, більшість філософів та теологів 
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схиляються до думки, що сучасна 
цивілізація є результатом спільної, 
часто суперечливої, але важливої 
історичної пам’яті. Вона складається із 
міжкультурних, міжнаціональних, 
міжрелігійних взаємодій та запозичень. 
В результаті складності визначення, 
що є ″цим″ (своїм), а, що насправді є 
″іншим″ (чужим), створюється 
напруженість і непорозуміння. ″Інший″ 
може бути досить близьким і 
знайомим, але все ж таким далеким, 
оскільки розглядається як загроза 
цінностям власної ідентичності та 
особистому способу життя, що є 
найдорожчими для людини [9]. 

Діалог, який ведуть між собою 
християнські теологи та релігійні діячі, 
першочергово стосується суперечливих 
явищ догматичної істинності. Спільним 
у їх визначенні є те, що конфесійна 
істина має абсолютний 
трансцендентний характер, вона 
позаісторична, не залежить ні від часу, 
ні від простору. Оскільки істинність 
релігії є фундаментальною для людини, 
то віротерпимість і толерантність, що 
обумовлені соціальними чинниками, не 
можуть бути підставою її порушення. 
Тому міжхристиянський діалог, 
зіткнувшись з ліберальною 
парадигмою плюральності релігійної 
істини, виявився в ситуації складних 
протиріч. Традиційна 
консервативність, відображена у 
канонізованих релігійних текстах, не 
володіє ресурсом для вирішення 
подібних труднощів. Це означає, що 
конфесійні стереотипи, які мають 
догматичні риси й домінували у 
свідомості народів і суспільств 
протягом тисячоліть, були і 
залишаються головними перешкодами 
на шляху налагодження дієвого 
діалогу, потрібного в умовах зростання 
цивілізаційних викликів і суспільної 
нестабільності. 

Однією з особливостей релігійної 
сфери є невизнання конфесіями права 
на істину за іншими. Ступінь 
причетності християн до діалогу, як 

правило, залежить від глибини зустрічі 
зі священною цариною. Але, як 
показують дослідження різних проявів 
і тлумачень священного, вони 
виникають на спільній основі: 
представники всіх християнських 
конфесій переживають його 
неоднаково, формують різноманітні 
ідеї, які черпають з авторитетного 
джерела – Святого Письма. 
Причетність до єдиного вчення Христа, 
яке розвивається на біблійному ґрунті, 
це те, що єднає християн різних 
традицій. Віра у Бога – це всесвітній 
вимір християнства, який скрізь один і 
той самий, бо об’єднує людей у Христі 
й одночасно має конфесійні, 
національні, культурні та персональні 
вирази. В ньому беруть свої початки й 
конфесійні особливості бачення 
християнського соціального ідеалу. Він 
мислиться по-різному, але основні 
ціннісні контури виявляються на 
зразок нового одкровення 
суперекуменізму релігії майбутнього як 
взаємної відкритості різних релігій по 
відношенню один до одного і їх 
взаємозбагачення, яке однак не 
повинно вести до синкретизму, злиття, 
втрати ідентичності. Якщо християни 
усвідомлять, що їх спільне джерело 
дозволяє виявити такі цінності, що 
будуть перевершувати різноманітність, 
і можливість бути поєднаними цими 
вічними християнськими істинами, 
міжхристиянський діалог матиме нову 
якісну перспективу взаєморозуміння 
для всього як релігійного, так і 
світського загалу. 

Важливою для вітчизняної 
академічної науки та українського 
суспільства є проблема діалогу між 
усіма православними церквами, адже 
результативні зустрічі між ними 
розпочались лише у другій половині XX 
століття. Досвід спілкування 
православних церков показав, що вони 
зберегли неперервну спадкоємність 
апостольської традиції та автентичну 
ортодоксальну христологічну віру, але 
висловлюють її різними мовами. При 
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цьому в православному середовищі 
залишається низка пастирських та 
богослужбових питань 
загальноцерковного рівня. Сьогодні 
освічені православні богослови, 
священики та миряни переважно 
схвально сприймають результати 
діалогу, але є й такі, які намагаються 
продемонструвати свої прерогативи в 
цьому процесі. Так, Великий Собор 
Православної Церкви, що відбувся у 
червні 2016 року на Криті з приводу 
сучасних суспільних проблем зібрав 
десять Помісних Православних Церков. 
Суперечки у процесі попередньої 
підготовки документів, в першу чергу з 
питання автокефалії та способу її 
проголошення, стали причиною 
відмови Московського та ряду інших 
патріархатів від участі у Соборі. В 
кінцевому рахунку рішення 
Священного Синоду 
Константинопольського Патріархату 
від 11 жовтня 2018 року про надання 
автокефалії Церкві України привели до 
заяви Російської православної церкви 
та очікувано Української православної 
церкви (МП) про припинення 
євхаристичного спілкування зі 
Вселенським патріархатом. А зустріч 
Предстоятелів та делегацій Помісних 
Православних Церков в Аммані 26 
лютого 2020 року, скликана за 
ініціативи Єрусалимського патріарха 
Феофіла, яка зібрала лише чотирьох 
предстоятелів автокефальних 
православних церков – Єрусалимської, 
Російської, Сербської, Чеських земель і 
Словаччини, за участі Румунської та 
Польської делегацій – засвідчила 
небезпеку розколу в рамках 
Православного спілкування. 

Крім того, на Всесвітньому 
Російському Народному Соборі, що 
зібрався у 2016 році за ініціативи 
Патріарха Московського і всієї Русі 
Кирила, виникла гостра дискусія з 
приводу сучасного ″войовничого 
секуляризму″. Її ключовим посилом 
стало, по-перше, наступне: 
″Секулярний світогляд, що активно 

експортується Західною цивілізацією, 
покликаний зруйнувати внутрішнє 
духовне ядро інших цивілізацій, 
позбавити їх самоідентифікації і волі 
до продовження самобутнього 
існування″, а, по-друге, найбільш 
поширене західне християнство, і 
″саме суспільство, створене цією 
гілкою, відторгає сьогодні свої 
традиційні цінності″. [4]. Така позиція 
викликана суттєвими суперечностями 
нового підходу до питань 
використання наукових досліджень 
медицини в репродуктивній сфері, 
контролю народжуваності, сурогатного 
материнства, визнання 
гомосексуальних відносин та таїнства 
шлюбу, виконання жінками 
священицького служіння. Ці питання 
перейшли зі сфери дискусії у 
практичне втілення. Треба вказати, що 
на даний час деякі ліберальні 
протестантські церкви не вважають 
моногамні одностатеві відносини 
грішними чи аморальними. Крім того, 
вони допускають до пастирського 
служіння відкритих гомосексуалістів. А 
в окремих Церквах, наприклад 
англіканській, жінки отримали право 
не лише пастирського служіння, а й 
висвячення в єпископи. І тому 
Російська Православна Церква 
закликає всі християнські громади 
Західної Європи і Америки підтримати 
стратегію протистояння глобальному 
розвитку ″секуляристської 
антицивілізації″. Такий 
суперекуменічний проект може 
означити не лише межі 
міжхристиянського і міжрелігійного 
діалогу, а й нову міжнародну систему 
правових і моральних координат, що 
визначені цінностями, спільними для 
провідних релігій та культур світу [4]. 

Маючи багаторічний досвід 
міжконфесійного діалогу, Православна 
церква усвідомлює, що спілкування з 
іншими конфесіями та 
християнськими традиціями дозволяє 
побачити багато спільних інтересів і 
подібностей, що свідчать про їх спільне 
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коріння. Вселенський патріарх 
Варфоломій вважає, що зустріч з 
Іншим повинна привести до нового 
спільного життя в оточенні різних 
поглядів і світоглядів, оновлення 
відкритого діалогу та взаємоповаги. Це 
особливо важливим є, як видається, в 
умовах все частішого стикання з 
ситуаціями невизначеності в 
суспільному бутті. Така дійсність 
повинна спонукати кожного 
замислитися над унікальними 
цінностями своєї віри, церкви, 
традиції, культури та богослов’я 
[2:297]. Як наслідок, поглиблення 
любові до свого і розуміння потреби у 
відмові від зверхнього ставлення до 
Іншого і Інакшого, висловлюючи 
претензії на ексклюзивне володіння 
благодаттю Святого Духа. Православна 
церква розглядає питання 
продовження міжконфесійного діалогу 
через призму власної еклезіології, тобто 
об’єднання християнства навколо 
православ’я. Її позиція в цій царині 
залишається безкомпромісною, але і 
будь-яка активність з боку інших 
конфесій в соціальній сфері викликає у 
неї занепокоєння й маркується як 
така, що підриває як основи 
християнської віри, так і життя 
людини та суспільства на 
християнських засадах. Заяви 
православних, які лише себе вважають 
справжньою Церквою, є дисонансом 
для католиків та протестантів. 
Ортодоксальність та ″природний″ 
консерватизм Православної церкви 
може привести до того, що 
екуменічний рух ризикує зазнати 
поразки в боротьбі за православ’я 
[11:296]. 

Історія свідчить, що в екуменічних 
відносинах було багато зроблено 
завдяки двостороннім та 
багатостороннім переговорам або 
договорам, які були укладені 
уповноваженими офіційними та 
високопоставленими лідерами. В 
результаті вони залишаються 
″духовним екуменізмом″ лише для 

безпосередньо залучених чиновників. 
Не дивно, що спроби організувати 
міжхристиянський діалог з метою 
об’єднання всіх конфесій навіть в 
межах екуменічного руху виявилися 
безплідними та утопічним. 
Функціонування церков, релігійних 
організацій та їхніх богословських ідей 
зводилось настільки до жорсткої 
конкуренції чи навіть самоочевидної 
ворожнечі, що сьогодні встановлення 
нового тону відносин є травматичними 
для релігійних лідерів.  

Значною перешкодою для 
міжхристиянського діалогу є 
небажання його вести, що випливає з 
недостатньої сміливості і впевненості у 
збереженні канонічної ідентичності. 
Жоден керівник не має такої влади і 
відповідальності за людей як 
релігійний лідер, що сам по собі 
здатний вступати в духовні контакти 
від імені спільноти й служити способом 
спілкування як на міжконфесійному 
рівні, так і вчиняти дії у царині 
повсякденності віруючої людини, що 
рідко бувають легкими. Вони несуть 
відповідальність не просто перед 
власною совістю та вченням Церкви, 
яку репрезентують, а і перед Богом, що 
перевершує будь-що інше. Якщо 
офіційні лідери приймають рішення, 
яке незрозуміле, або не приймається 
мирянами чи рядовими членами, воно 
в кінцевому рахунку приречене на 
невдачу. Тому відправною точкою 
теології екуменізму, на думку 
А. Вендлундер, повинні бути не 
конфесійні доктрини та їх творці, а 
практична діяльність простих 
віруючих, що здійснюється на місцях, 
орієнтація на їх досвід та погляди [16]. 

Сплетіння міжконфесійного діалогу з 
людським життя, що відбувається в 
різних площинах: особистій, 
соціальній, політичній тощо – і сьогодні 
спонукає всіх ще раз поставити 
питання унікальності своїх 
світоглядних переконань. Спільні 
джерела і багатокультурні прояви 
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християнства дозволяють побачити 
багато схожих інтересів і заявити про 
щирість своїх прагнень єдності з усіма 
християнами заради любові та 
бажання ділитися своїми духовними 
багатствами [5]. Тобто дієвість 
міжхристиянського діалогу 
визначається не лише богословським, 
міжцерковним рівнем, але й більш 
ширшим – від соціального до 
індивідуального (психологічного). Якщо 
раніше представники різних 
віросповідань жили замкнено, 
практично не спілкуючись з 
іновірцями та невіруючими, то у 
сучасному світі вони змушені постійно 
контактувати між собою в різних 
суспільних сферах.  

Особливо активними є особисті 
зв’язки між окремими індивідами. 
Відбувається зростання кількості 
шлюбів між людьми різних релігійних 
переконань, що сприяє формуванню 
нового ціннісного розуміння 
″домашньої церкви″, яка залишається 
осередком збереження та поширення 
конфесійної традиції. Оскільки 
християнський ідеал шлюбно-сімейних 
відносин є однією з найголовніших 
складових суспільного та особистого 
життя християн, в якому найчастіше й 
виявляються ціннісні ознаки 
міжконфесійних порозумінь, то сучасні 
церкви усвідомлюють його роль та 
значення як у збереженні власної 
конфесійної ідентичності, так і 
незворотності стосунків, що мають 
інтимну сторону. Приналежність до 
християнства виходить за межі 
особистої, сімейної, соціальної, 
етнічної, національної, політичної 
культури. Важливим тут є досягнення 
такого рівня свідомості, де духовне 
буде претендувати на першість у 
багатоманітності людського існування. 
Невірність обраних координат духовної 
взаємодії може лише продовжити 

непорозуміння, або, ще гірше, 
створити нові перешкоди. 
Хорватський протестантський теолог 
М. Вольф, якого вважають одним з 
найвідоміших релігійних теоретиків 
нашого часу, доводить, що ″приватна″ і 
″суспільна″ сфери релігії не можуть 
бути розділені, хоча вони повинні бути 
виділені. Тому сьогодні необхідно 
приділяти все більше уваги саме 
суспільному виміру і ролі 
християнської віри [3]. 

Сучасний міжхристиянський діалог 
помітно переорієнтовується на 
соціальну активність людини, 
визнаючи тим самим важливість для 
християнства відносно самостійної 
мирської сфери життєдіяльності. 
Проблеми тут виникають через те, що 
сучасна соціальна інституалізація, яка 
пронизана рефлексією повсякденності, 
викликає труднощі самоідентифікації. 
Відсутність традиційного досвіду її 
вирішення вимагає від християнства 
іншої соціальної дієвості. При цьому 
дистанція між сприйняттям 
трансцендентного у повсякденності і 
самою трансцендентністю збільшується, 
вказуючи на точку відліку можливого 
розгортання дискусії. 

Сучасна ціннісна система 
секуляризованого світу, що 
розвивається за своїми особливими, 
непов’язаними з християнською 
мораллю, законами, має тенденцію 
розчинитись нав’язуванням різних 
світських інтересів. Для різних 
конфесій головною перешкодою у 
пошуку шляхів спільного визначення 
ціннісних засад нового соціального 
ідеалу є не лише досвід 
самовизначення, а й культурні 
відмінності як відповідь на цей досвід, 
що лежать в основі їхньої своєрідності 
через критику інших віровчень. 
Відповідно і самі концепти єдності 
Церкви конфесійно несхожі, що 
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ускладнює можливість їх спілкування. 
На думку Л. Филипович, кожна Церква 
мету такої діяльності формулює по-
своєму. Але першочерговим для всіх є 
бажання заявити про своє існування; 
сприяти власній ідентифікації поряд з 
існуючими релігійними напрямами, 
обґрунтовуючи власну унікальність; 
визначити своє місце серед інших; 
обмін духовним та історичним 
досвідом; презентація духовних та 
інтелектуальних сил; християнська 
інтеграція; підняття іміджу церкви і 
держави; представлення на світовому 
рівні власних соціальних ідей і 
проектів їх реалізації; налагодження 
відносин із спільнотами одновірців за 
межами країни тощо [10]. 

Звертаючись до робіт відомого 
американського дослідника Дж. Шарпа 
як автора ідеї про ненасильницьке 
протистояння, сучасні науковці 
приходять до висновку, що при 
визначенні підстав і принципів 
взаємнокорисного соціального 
результату для церков необхідно 
враховувати типи міжрелігійного 
діалогу. Перший тип, він називає, 
″дискурсивний діалог″, що намагається 
виявити теоретико-догматичні 
подібності та відмінності різних 
релігійних систем, для того щоб знайти 
спільні точки перетину релігій. Другий 
– ″гуманітарний діалог″ пропонує 
побачити партнера по діалогу саме як 
людину, а не носія певної релігії. Третій 
тип – ″секулярний діалог″ – 
відбувається зустріч представників 
різних релігійних традицій для 
обговорення і вирішення 
загальнолюдських проблем – екології, 
соціальної справедливості, моральних 
цінностей, миру і свободи – тих, що 
можуть вести до покращення 
взаєморозуміння. Четвертий різновид – 
це ″внутрішній діалог″, що ґрунтується 
на осмисленні містичного досвіду 

кожної духовної традиції. Цей тип 
діалогу вельми перспективний, 
оскільки все більше 
загальноприйнятим переконанням стає 
те, що Бог відкриває Себе в кожній 
релігійній традиції і сутність 
релігійності лежить в містичному 
досвіді переживання єдності індивіда з 
Абсолютом. Тому, на думку В. Шохіна, 
ні богослови, ні світські вчені до цього 
часу не виробили чітких уявлень про 
шляхи міжхристиянського діалогу. 
Адже насправді ″дискурсивний″ і 
″внутрішній″ діалоги переслідують, як 
правило, апологетичні цілі й можуть не 
стільки сприяти, як заважати цьому 
процесу, а ″гуманітарний″ і 
″секулярний″ – фактично випадають з 
визначення ″релігійного діалогу″, адже 
в них немає суто релігійного аспекту 
[12]. Церковні правила, норми, обряди, 
на думку ″сучасних християн″, 
відображають певну культурну епоху і 
мають лише історичне значення. Вони, 
на відміну від символу віри, безнадійно 
застаріли для теперішнього світу, що 
швидко і динамічно змінюється.  

Світська буденність наскільки 
поглинає релігійність людини, що не 
дозволяє мирянину апелювати до Бога 
у своїх життєвих справах, а священику 
виконувати свою місію словом, 
молитвою, ділом і прикладом життя. 
Адже в своїй діяльності вони 
керуються не тільки духовними і 
моральними орієнтирами, а й часто 
матеріальними благами. Тому на 
християн чекає наполеглива робота для 
того, щоб збагнути і подолати велику 
силу стереотипів конфліктного 
мислення. Необхідною умовою 
організації плідного діалогу між ними 
має бути, як видається, терпимість, 
рівноправність, добровільність і 
відкритість у взаєминах, 
неупередженість сприйняття й оцінки 
різних точок зору, конструктивність, 
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тобто націленість на позитивні 
результати і, звичайно, організованість 
та координованість дій. Релігійний 
плюралізм, на відміну від конфесійної 
ідейної конкуренції та розбіжностей 
позицій учасників діалогу, вимагає 
відмови від критичного розгляду 
доктринальних питань, адже його 
початок означатиме кінець діалогу. 
Тому реальний міжхристиянський 
діалог, що підтверджується дієвістю та 
результативністю, повинен уникати 
полеміки і вестися партнерами не 
заради формальних досягнень. 
Дж. Вайгель, створюючи життєпис 
Івана-Павла II, стверджує, що папа 
зробив сміливу пропозицію для всіх 
християн ″перестати думати про 
справу об’єднання християн як про 
переговори на зразок тих, що мають 
місце між компаніями і профспілками″ 
У цьому процесі не повинно бути торгів 
та загравань з метою перемоги: 
″Християни не будують християнську 
єдність. Єдність церкви забезпечив 
Христос, а завдання екуменізму 
полягає в тому, щоб явити цю наперед 
дану єдність на арені історії″ [1:734]. 

Фундаментальними для діалогу є 
сформовані універсальні християнські 
цінності та ідеали, що дозволяють, 
зберігаючи свою релігійну 
самобутність, установлювати напрямок 
позитивних соціальних змін. Такі 
поняття, як людяність, свобода, любов, 
мир, милосердя, справедливість, 
засудження пороків і гріхів притаманні 
всім конфесіям і є конструктивними, 
якщо орієнтують людину і суспільство 
на цінність життя. Зокрема, це 
стосується інтересу до стійких 
морально-етичних координат у 
перспективі формування світової 
системи правових, політичних, 
економічних відносин. Традиційні 
бачення християнського соціального 
ідеалу переосмислюються й 

адаптуються до нової соціальної 
реальності, яка характеризується 
відкритістю і нелінійністю розвитку. 
Його нинішній соціальний вимір 
полягає в тому, що жорстке 
розмежування між християнами стає 
не тільки непродуктивним, а й 
абсолютно шкідливим як для Церкви, 
так і для суспільства.  

Міжхристиянський діалог та інші 
способи зближення, на думку 
К. Говоруна, повинні суттєво 
доповнюватись співпрацею церков у 
публічній площині. Це не означатиме 
заміну теологічних бесід, але прагнення 
досягнути загального суспільного блага 
може допомогти їм продовжувати 
наближатися один до одного, особливо 
якщо для цього є сприятливі умови 
[14]. Сучасний екуменічний діалог 
вийшов за свої власне релігійні межі і 
виділяється як якийсь імператив, що 
вимагає концептуальної розробки та 
інституційного оформлення його 
соціального рівня. Він розуміється як 
процес формування ціннісних основ 
соціального ідеалу, базовими для якого 
є інтенції, що спонукають 
послідовників різних конфесій 
вступати в контакт один з одним. 
Наприклад заяви, що зроблені на 
Великому і Святому Соборі 
Православної Церкви у 2016 році, 
дозволяють стверджувати, що церкви 
все більше стають на шлях 
порозуміння в суспільній сфері 
відносин. Це стосується широкого кола 
питань можливої співпраці – від 
глобальних до глибоко індивідуальних, 
насамперед, захисту людської гідності і 
збереження миру; протидії 
секуляризації, насильства, 
розбещенню, наркотичної та інших 
видів залежностей, расизму, гонки 
озброєння, утиску окремих соціальних 
груп; соціальна нерівність; обмеження 
прав людини; економічна відсталість; 
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нерівномірний розподіл або повна 
відсутність необхідних життєвих благ; 
голод мільйонів людей; руйнування 
навколишнього середовища; 
застосування біомедичних процедур 
тощо [8]. І це далеко не повний перелік 
всього того, що викликає занепокоєння 
у сучасного людства. 

Міжхристиянський діалог вимагає 
як поваги до інших конфесійних 
ідеалів, так і не допускає насадження 
власних. Він припустимий лише при 
забезпеченні всіх віруючих перспективою 
взаємного співробітництва і 
співіснування, побудованого на основі 
толерантності, терпимості, щирості, 
любові, поваги до всіх людей, що 
мають релігійні чи не релігійні 
переконання. Оскільки богословські та 
віросповідні конфесійні істини 
розглядаються християнами як 
найбільші святині і їм намагаються 
гарантувати сталість, то 
міжхристиянський діалог все більше 
зосереджується на недоктринальній 
тематиці. Сучасна і майбутня 
співпраця між різними гілками 
християнства, незважаючи на значні 
розбіжності у вченні, найбільш 
можлива і важлива на соціальному 
рівні. Вона не лише забезпечує 
зближення християнських організацій 
та окремих християн, а й поглиблює 
можливість об’єднання в різноманітних 
практичних поступах. Такі взаємини 
часто визначаються не офіційною 
позицією та настановами Церкви, а 
тим, наскільки близько віруючі 
стикаються у своєму повсякденні з 
соціальними проблемами, що є 
викликом для всіх незалежно від їх 
конфесійної приналежності. Такий 
діалог, що відбувається в умовах 
спільної соціально активної діяльності, 
сприятиме безконфліктному 
співіснуванню. 

Висновки і перспективи 
подальших досліджень. Отже, по-
перше, на фоні сучасних глобальних 
економічних і політичних процесів, 
соціальних і духовних зрушень 
безумовною є соціальна значимість 
встановлення та ведення 
міжхристиянського діалогу. 

По-друге, жорстка полеміка, 
конкуренція чи навіть очевидна 
ворожнеча між християнськими 
церквами, як і спроби організувати 
екуменічний діалог з метою об’єднання 
всіх конфесій виявляються 
безплідними, утопічними та 
неефективними для вирішення 
соціальних і духовних проблем. 

По-третє, теоретичні моделі 
формування спільних християнських 
аксіологічних засад суспільного ідеалу 
є суттєвим аргументом у виробленні 
пріоритетів сучасного і майбутнього 
розвитку соціальної царини. Це веде до 
визрівання цілепокладаючих засад 
буття людини, що будуть зводитись не 
лише до абстрактної ідеї 
індивідуального вибору шляху 
вдосконалення та спасіння, а й 
активізують вирішення 
життєствердних завдань сьогодення. Їх 
практична дієвість та результативність 
в соціальній площині підтверджується 
готовністю християн до 
взаєморозуміння і діалогу за умови 
усвідомлення того, наскільки певні 
аспекти суспільного життя визнаються 
безперечними, а окремі з них 
потребують удосконалення з метою 
формування позитивних стійких 
духовно-моральних координат 
соціальних змін. 

Перспективним для подальших 
досліджень є ідея світового екуменізму. 
Вона викликана необхідністю широкого 
залучення до участі в діалозі не тільки 
послідовників християнського 
віросповідання, а й лідерів всіх 
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провідних релігій світу. Особливої 
уваги вимагає діалог між християнами 
і мусульманами як на міжнародному, 
так і на локальному рівнях, адже 
дозволить вирішити назрілі соціальні 
питання, що викликані складними 
світовими інтеграційними процесами 
та сприятиме упередженню можливих 
конфліктів, що визрівають на 
релігійному ґрунті. 
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CANONIC UNCERTAINTY OF UKRAINIAN ORTHODOXY IN THE FIRST 
THIRD OF THE XX CENTURY 

A. R. Kobetyak, V. I. Brahin* 

The article analyzes the concepts of autocephalous formation of national churches and the 
experience of their formation in the late XIX ‒ early XX century.The article reveals the significance of 
the collapse of the Ottoman Empire and democratic revolutions in Europe on the formation of newly 
independent states and their national churches, especially in the Balkans.It was established that 
one of the main problems of the newly formed states was the proclamation of church autocephaly.It 
ensures the strengthening of national unity and the consolidation of society in the spiritual plane.It 
is proved that the long domination of the ancient patriarchates in the Ecumenical Church ended with 
the proclamation of national churches.The proclaimed national Local Churches sought equality and 
absolute independence, both religious and political.The study found that over the past century, two 
diametrical concepts of understanding the structure of universal Orthodoxy have been formed.In 
particular, Fanar insisted and insists on his own primacy and special status in the world church, 
and the reason for this: the canons of the Ecumenical Councils and the age-old tradition of 
Christianity of the Eastern rite.Instead, the ROC declares the existence of Local Churches in the 
general system of Orthodoxy as a certain confederation of independent and fully autonomous entities. 

It is concluded that an in-depth consideration of the process of legal regulation of the status and 
canonical uncertainty of Orthodox churches in European countries in the 20s and 30s of the XX 
century will be important to identify the specifics of religious life of Ukrainian society during the XX - 
early XXI centuries.The Ukrainian nation has come a long way in the struggle for the recognition of 
its own church: in the first half of the XX century there were repeated attempts to proclaim the 
autocephaly of the Ukrainian Church of various formations.However, the "state", "revolutionary" and 
"canonical" concepts were alternately embodied only for a short period of time.In the absence of 
statehood, Ukraine has not been able to realize any of the historical opportunities for the 
proclamation of autocephaly in the period under study.The universal recognition of the Ukrainian 
Church was postponed for a hundred years.At the same time, pro-Ukrainian hierarchs of the post-
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revolutionary period purposefully and systematically used the experience of proclaiming Balkan 
autocephaly. 

 

 

Keywords: Canon Law, Autocephalous System of Orthodox Churches, Tomos, Canonical 
Uncertainty, Ukrainian Church, Patriarch, Religious Experience, Situation of Uncertainty. 

 
 

КАНОНІЧНА НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ 
УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОСЛАВ’Я ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТОЛІТТЯ 

А. Р. Кобетяк, В. І. Брагін* 

У статті проаналізовано концепції автокефального утворення національних церков й 
досвід їх становлення у кінці ХІХ – початку ХХ ст. У статті розкрито значення розпаду 
Османської імперії і демократичних революцій у Європі на формування нових незалежних 
держав та їх національних церков, насамперед на Балканах. Встановлено, що однією із 
головних проблем новоутворених держав стало проголошення церковної автокефалії. Саме 
вона забезпечує зміцнення національної єдності та консолідацію суспільства у духовній 
площині. Доведено, що тривале домінування древніх патріархатів у Вселенській церкві 
скінчилось з проголошенням національних  церков. Проголошені національні Помісні церкви 
прагнули рівності і абсолютної незалежності, як релігійної, так й політичної. У дослідженні 
встановлено, що на протязі минулого століття сформувались дві діаметральні концепції 
розуміння структури Вселенського православ'я. Зокрема Фанар наполягав і наполягає на 
власній першості та особливому статусі у світовій церкві, і причина цьому: канони 
Вселенських соборів і вікова традиція християнства східного обряду. Натомість, РПЦ 
заявляє про існування Помісних церков у загальній системі православ'я як певної 
конфедерації незалежних і повністю автономних утворень.  

Зроблено висновок, що поглиблений розгляд процесу правового регулювання статусу та 
канонічної невизначеності православних церков у європейських країнах 20–30-х рр. ХХ ст. 
буде важливим для виявлення причин специфіки релігійного життя українського суспільства 
протягом ХХ – початку ХХІ ст. Українська нація пройшла тривалий шлях у боротьбі за 
визнання власної церкви: у першій половині ХХ ст. спостерігались неодноразові спроби 
проголошення автокефалії Української церкви різних формацій. Проте "державна", 
"революційна" та "канонічна" концепції були почергово втілені лише на незначний проміжок 
часу. За умови відсутності державності, Україні так і не вдалося реалізувати жодну з 
історичних можливостей для проголошення автокефалії в досліджуваний період. Вселенське 
визнання Української церкви було відкладене на сотню років. При цьому проукраїнські 
ієрархи післяреволюційного періоду цілеспрямовано і системно використовували досвід 
проголошення балканських автокефалій.  

 

 

Ключові слова: канонічне право, автокефальний устрій православних церков, Томос, 
канонічна невизначеність, Українська церква, патріарх, релігійний досвід, ситуація 
невизначеності. 

 
 

Introduction of the issue. The end of 
the XIX ‒ first half of the XX century is a 
period of special ecclesiastical rise and 
intensification of the autocephalous 
movement in the systematization of the 
Universal Orthodoxy. Many of the 
mutually recognized Local Churches 
received autocephalous status at this 
time. The newly proclaimed independent 
nation-states formed in the Balkans 
began an active struggle to recognize 

their own national churches as 
independent. On the one hand, there is a 
surge around canonical and theological 
creativity in order to justify the right to 
their own autocephaly of young 
independent states. On the other hand - 
the imperial struggle for the maintenance 
of these churches in their own "canonical 
territory" by the Ecumenical and Moscow 
Patriarchates. The appeal to the ancient 
canons of the Ecumenical Councils, 
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which have no justification for the 
nationalization of the church.Its 
fragmentation into new administrative 
formations, contributed to the escalation 
of conflicts. 

The problem of gaining autocephalous 
status by the national church is not new. 
The historical retrospective of the 
researched topic testifies to its periodic 
aggravation, especially since the 
beginning of the XX century. This is due 
to the struggle of a number of Balkan 
national churches for independence and 
recognition. It was then that the 
Ukrainian Church of various 
jurisdictions of the 1920s and 1930s 
tried to implement various concepts of 
the proclamation of autocephaly, from 
the traditional state regulation of the 
religious question to the revolutionary 
"nationwide" consecration of its own 
hierarchy. 

Today, the problem of autocephalous 
status and the possibility of acquiring it 
is again in the center of discussion of the 
world community. The most painful 
issue is the "canonical ways" of 
proclaiming the autocephaly of the new 
church. Therefore, the leveling of 
contradictions within the Ukrainian 
Orthodoxy, which are observed today 
and initiated by some of its 
representatives of the UOC, is possible 
under the condition of systematic study 
and in-depth analysis of the religious 
experience of proclamation of national 
autocephaly in the XIX-XX centuries. 
The "canonical uncertainty" regarding 
the proclamation of a new autocephalous 
church, which became apparent after the 
Cretan Council in 2016, only exacerbates 
religious conflicts.  

The urgency of the topic is related to 
the new situation of interreligious 
relations in the world, and, above all, to 
the dialogue of the Local Orthodox 
Churches. Modern ecclesiology and the 
latest research on the structure of the 
Ecumenical Church have been 
intensified by the provision of a Tomos 
for the Orthodox Church of Ukraine. But 

this caused misunderstanding and 
aggression among representatives of 
some local churches, and, above all, 
representatives of the ROC. On the one 
hand, this question is relevant both for 
theologians and theologians, and for 
religious communities. On the other 
hand, there is a huge amount of 
polemical material, statements by the 
Primates and representatives of various 
Local Churches, and, accordingly, the 
retransmission of their views and 
discussions around the primacy of the 
primacy of the Ecumenical Throne. 

The purpose of the article is to study 
the problem of canonical uncertainty and 
the national struggle of Ukrainian 
Orthodoxy for the status of the Local 
Church, primarily on the example of the 
experience of the first third of the 
twentieth century. Today, when the 
Ukrainian Church has already received 
the Tomos of Independence, it is 
necessary to scientifically illuminate and 
clarify the historical path of Ukrainian 
Orthodoxy in the struggle for 
autocephaly. 

The degree of scientific 
development of the topic. On the one 
hand, there are hundreds of public 
statements, speeches and official letters 
from hierarchs and theologians from 
various Local Churches, but most of 
them are polemical. On the other hand, 
the public's interest in the question of 
the unity of the Orthodox Churches 
under the conditions of civilizational 
challenges has significantly intensified. 
Such a surge of interest in the problem 
of autocephaly is certainly associated 
with the proclamation of 15 in the 
diptych of the autocephalous church, 
namely the PCU.  

Especially valuable are the works of 
researchers of Ukrainian church history 
and the canonical structure of the 
Orthodox Church I. Vlasovsky, 
O. Kyridon, O. Lototsy, Y. Mulyk-Lutsyk 
and others. The work of the famous 
fighter for the independence of the 
Ukrainian Church, Metropolitan 
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Oleksandr (Drabinko) "Ukrainian Church: 
the path to autocephaly" is relevant 
today, in which the author in-depth 
reveals the implementation of various 
concepts of autocephaly of the Ukrainian 
Church in the ХХ century [14]. It is 
necessary to mention the work of 
V. Butynsky on the jurisdiction of 
Ukrainian Orthodoxy and the possibility 
of canonical formation of the Local 
Church [3] and M. Gergelyuk on the 
canonical and ecclesiological foundations 
of the autocephalous system of churches 
in the Ecumenical Orthodoxy [5]. In 
general, the works of such philosophers, 
theologians and theologians as 
D. Gorevoy, V. Yelensky, O. Sagan, 
L. Filipovych, Y. Chornomorets and 
others are devoted to the religious 
analysis of the processes of obtaining 
autocephaly. A. Aristova's work on ways 
of resolving religious conflicts, as well as 
P. Saukh's religious experience and the 
phenomenology of religion, are important 
for this research. 

Outline the unresolved issues raised 
in the article. Despite the significant 
scientific and public interest in the topic 
of research, today there are a number of 
unresolved issues regarding the canon 
law and the autocephalous system of 
Ukrainian Orthodoxy in the first third of 
the ХХ century. The main task of 
scientific intelligence is to study the 
mechanisms of autocephalous formation 
of the Romanian, Polish, Albanian and 
Bulgarian national churches and their 
experience of formation in the late ХІХ– 
early ХХ century. Instead, the Orthodox 
Churches of Montenegro, Macedonia and 
Ukraine did not achieve canonical 
recognition in the ХХ century. One of the 
main problems was the canonical 
uncertainty of the procedure for 
proclaiming a new autocephalous church 
and the lack of state independence of 
Ukraine. Therefore, the implementation 
of different concepts of autocephaly by 
the Ukrainian State and the Church of 
different formations has not achieved 
universal recognition. At the same time, 

the unrecognized churches had their 
own justification and a peculiar 
approach to church independence. But 
due to the significant level of 
politicization of church life and many 
other historical conditions, they failed to 
obtain autocephalous status.  

In addition, after the collapse of the 
All-Orthodox Council in Crete (2016), 
scientific interest in the document 
"Autocephaly and ways to proclaim it", 
which was never approved, decreased 
significantly. Due to the lack of such a 
document, the situation in the 
Ecumenical Church has worsened 
somewhat at the moment. The signing of 
the Tomos for the PCU divided the Local 
Churches into camps, and the reason 
was the different views of the hierarchs 
on the mechanisms of granting 
autocephaly in modern conditions. 

Results and discussion. In general, the 
Ecumenical Church, being united in its 
essence, is divided into independent 
Local Churches according to the 
administrative, territorial and national 
principles. This concept in the everyday 
sense can be interpreted as a 
"federation" of independent local 
churches [3: 119]. It is similar to the 
concept of "catholic church", but not 
identical to it. The Ecumenical Church is 
used in the sense of the earthly, 
administrative and material existence of 
the church as a visible structure. 
Although modern theologians agree that 
there is no single acceptable definition of 
this term at present. Accordingly, in the 
article we will use it in the sense of a set 
of individual Local Churches. On a 
universal scale, the church testifies to its 
unity through the Eucharist and the 
prayerful remembrance of the Primates 
of each of the churches. Thus, the Local 
Church alone is already self-sufficient, 
for it possesses the fullness of the grace 
of the Holy Spirit, but through the 
Eucharist and the Councils the unity of 
the Ecumenical Scale is expressed from 
the point of view of the Eastern 
Christians. 
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Leading hierarchs, theologians and 
church fathers have addressed the 
problem of autocephaly and the church 
structure in general at different times. 
Autocephalous issues were again in the 
spotlight on the eve of the convening of 
the Grand Council in Crete in 2016, 
which became one of the main reasons 
for its failure. The Council could approve 
a document that had been prepared for 
several decades at the Pre-Council 
meetings, "Autocephaly and ways to 
proclaim it". It would allow a number of 
Local Churches, such as the 
Montenegrin, Macedonian and 
Ukrainian, to obtain autocephalous 
status in a regulated and unequivocal 
manner, which would be immediately 
recognized by all the Local Churches of 
the world. 

After all, today the ROC and the 
Serbian HRC broke off the Eucharistic 
communion with the Ecumenical Throne 
and the Local Churches, which mention 
the name of the Primate of the PCU 
during the service. Therefore, scholars, 
theologians and church hierarchs turn to 
the experience of the national Balkan 
churches in their struggle for 
autocephaly. In addition, the Balkan 
model in Ukraine in the first third of the 
ХХ century in fact, "state", 
"revolutionary", "evolutionary" and 
"canonical" concepts of autocephaly were 
implemented in parallel for a short period 
of time. But the Patriarchates of 
Constantinople and Moscow have 
radically opposite views on this issue. 

The "competition for glory" and the 
canonical prerogatives of the two most 
influential patriarchates significantly 
delays the development of a single 
algorithm for granting autocephalous 
status to the new church. Overcoming 
the inter-Orthodox conflict will accelerate 
the recognition of the PCU by all Local 
Churches and restore the unity of the 
Ecumenical Church. 

The Ecumenical Patriarchate, which is 
traditionally considered the first among 
equals (Primus inter pares) or the first in 

honor among the Primates of all Local 
Orthodox Churches, has undisputed 
authority in the Orthodox world 
today.This is due to the decisions of the 
Ecumenical Councils (3 canons of the 
Second; 9, 17 and 28 canons of the 
Fourth and 36 canons of the Fifth and 
Sixth) [10] and the centuries-old 
tradition and practice of the Church. It is 
this Throne that is the guardian of the 
canonical order in the Church as a whole 
(taxis).  

It is around the primacy of the 
primacy of the Constantinople chair and 
unfolded the main contradictions from 
the beginning of the ХХ century. 
Because of this is the right of the 
Ecumenical Chair to grant 
autocephalous status to the new church. 
If the Ecumenical Church is built on 
certain principles of hierarchy and the 
Cathedral of Constantinople is endowed 
with special powers, as prescribed by the 
ancient canons of the Ecumenical 
Councils, it has the right to grant 
autocephalous status alone. If the 
structure of the Ecumenical Church is 
similar to a confederation of separate 
independent entities, then such a 
decision must be made collectively. 
Therefore, around the primacy of not 
only honor but also certain powers, the 
Constantinople chair unfolded 
theological discourse in the twentieth 
century.  

As for the opponent of the Ecumenical 
Throne, the Moscow Throne, after its 
elevation to the Patriarchal Order in 
1569, repeatedly expressed its claim to 
supremacy in the Orthodox world. This 
is not surprising, because behind the 
shoulders of the Moscow Patriarch has 
always been a powerful Russian Empire, 
but the Church of Constantinople as 
such, existed in considerable isolation 
after the conquest of the Byzantine 
Empire by the Turks. In fact, the "first 
among equals" was left without the 
universal flock. After the collapse of the 
Ottoman Empire and the proclamation of 
the autocephaly of a number of national 
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churches, all Orthodox dialogue 
resumed. 

In the ХХ century, in preparation for 
the convening of the Great All-Orthodox 
(Ecumenical) Council, several pre-
conciliar meetings took place. In most of 
them, the hierarchs again did not find 
consensus on the issue of primacy in the 
Orthodox Church and the proclamation 
of a new autocephaly. In the end, this 
did not allow all the Primates to gather 
for the Great Council of Crete. 

In 2013, the ROC issued a document 
on the primacy of the Orthodox world 
[16]. It speaks of the absolutization of the 
Primates of the Local Churches, but at 
the same time denies a special role as 
the first hierarch of the Ecumenical 
Patriarch. In the Journal of the Holy 
Synod for 2013, the hierarchs of the 
ROC do not agree with the concept that 
the Patriarch of Constantinople is the 
highest appellate court. Accordingly, he 
cannot have a privilege before other 
Primates of the churches. Some modern 
hierarchs of religion, such as 
S. Butynsky (Bishop Mitrofan of the 
PCU) explain this by the inconsistency of 
the concept of Greek theologians about 
the primacy of the leader Fanar as an 
image of God the Father, who is the 
ancestor of the Holy Trinity. This theory 
is more in line with the spirit of the 
Catholic Church with its teaching on 
papal privileges. It is from these 
positions that the modern Greek theology 
emerges, which Metropolitan J. Ziziulas, 
for example, explains as follows. 
Everyone who is baptized becomes the 
Son of God by grace. In the image of the 
bishop, Greek theology suggests seeing 
the image of the Father. All the faithful 
must obey their pastor, especially the 
bishop. For the Son sacrificially obeyed 
the Divine Father. It is from the Father 
that Christ receives the Cup of Suffering 
and carries it with humility and love. 
And every bishop, head of the metropolis 
and even head of a separate church, is a 
son in relation to the patriarch of 
Constantinople. From this follows the 

idea of the primacy of the Ecumenical 
Leader [3: 83].The ancient church did 
not know such an interpretation of the 
idea of the primacy of the Ecumenical 
Throne, which is probably why the 
primacy of primacy in modern theological 
design met with such opposition from 
many modern theologians, especially of 
non-Greek origin. This becomes clear 
from the materials of the Pre-Conciliar 
Meetings and the Inter-Conciliar 
Presence [5: 83]. 

The source of the primacy of honor at 
the level of the Ecumenical Church is the 
Tradition of the Church, recorded in 
sacred diptychs and recognized by all 
autocephalous Local Churches. The 
content of the primacy of honor at the 
world level is not determined by the 
canons of the Ecumenical or Local 
Councils The canonical rules on which 
the sacred diptychs are based do not 
confer on the former (who was the bishop 
of Rome at the time of the Ecumenical 
Councils) any authority on a church-
wide scale [16]. 

The idea of the primacy of the 
Ecumenical Church was closely 
intertwined with periodic activity, and 
can be said to have originated in the 
ancient theory of the Pentarchy, that is, 
the five powers of the ancient 
patriarchates (Rome, Constantinople, 
Alexandria, Antioch, and Jerusalem). It 
is obvious that the Primates of these five 
churches were delegated special powers 
over the entire Orthodox world. But 
hence the idea of inequality of local 
church leaders.Each autocephalous 
church is independent, but to some 
extent somewhat inferior to the five 
Ancient Churches [2]. It is clear that the 
supporters of such a theory are precisely 
the hierarchs of these patriarchates. 
From the same concept follows the 
primacy of the Ecumenical Throne. But 
the new autocephalous churches, and 
especially the ROC, strongly disagree 
with this. 
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After the break with the Roman 
Church (1054), the emergence of new 
autocephalous Churches (X-XIV 
centuries) and the Ottoman conquest in 
the XV century, the theory of pentarchic 
underwent a marked transformation. 
During this period, it became a doctrine 
of "tetrarchy" (the power of four, because 
Rome fell away). Moreover, in the XVII-
XVIII centuries there was a situation 
when the patriarchs of Alexandria, 
Antioch and Jerusalem, being formally 
independent, were in fact subordinate to 
the patriarch of Constantinople. It had 
special privileges in terms of state power 
of the Ottoman Empire. The whole 
Orthodox world could communicate with 
the sultan only through the Ecumenical 
Hierarch. Therefore, there were often 
abuses by the patriarchs of 
Constantinople in appointing one or 
another first hierarch for the enslaved by 
the empire Local Churches. 

Thus, historically, two different 
approaches to the understanding of 
primacy and honor, and the associated 
privileges in the Universal Orthodoxy, 
have been formed. The Church of 
Constantinople, as the Ecumenical 
Patriarchate, presents the arguments of 
the capital's apostolic chair as the New 
Rome. This is really confirmed by the 
canons of the Ecumenical Councils and 
the age-old tradition of the Church. And 
the new autocephalous churches, and 
especially the ROC, emphasize the 
equality of all Local Churches, which 
form a certain system or confederation of 
completely independent church 
formations. They are located in some 
independent states. The ROC even issues 
a special document in which it denies 
the supremacy of Constantinople in 
terms of power, and gives it only a 
diptychial advantage, which can be 
reflected in services and ceremonies.  

Given that the material and 
geopolitical confrontation between the 
two patriarchates (Fanar and Moscow) 

could not exist in an openly open form, it 
was transferred to the religious plane. 
And from the middle of the ХІХ century, 
an active phase of the struggle of 
individual national churches for their 
own independence began. Therefore, a 
whole theological-political battle in the 
format of Fanar-Moscow-National 
Church unfolded around the 
no/proclamation of the autocephalous 
status of one or another Local Church. It 
mainly affected the Local Churches, 
especially those that did not gain their 
own recognition during this period, such 
as the Ukrainian one. 

The national liberation movement, 
which began on the Balkan Peninsula in 
the late ХІХ century, led to the 
emergence of a number of new Local 
Churches (Greece, Serbia, Bulgaria, 
Romania, and Albania). This led to the 
collapse of the theory of tetrarchy. A 
completely new system of interaction of 
autocephalous churches was formed. 
The newly proclaimed autocephaly was 
essentially national. They positioned 
themselves as absolutely equal in the 
structure of the systematization of the 
Ecumenical Church. Consequently, the 
theory of tetrarchy fell away as outdated, 
because the new churches did not 
recognize any supremacy over 
themselves. On the other hand, the rise 
of anti-Greek sentiment among Orthodox 
Arabs in Antioch and Jerusalem 
undermined Greek hegemony from 
within [2]. But for the sake of justice, we 
note that the ancient patriarchates 
themselves never gave up their historical 
self-awareness in the rank of the first, 
more worthy and those who have certain 
prerogatives.  

In this context, it is important to 
consider the 2011 "Istanbul Summit" 
(Synaxis of Primates) communiqué, 
which in paragraph 5 deals with 
maintaining the influence of Local 
Churches within borders "as defined by 
the Sacred Canons and Thomas on the 
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Establishment of These Churches". In a 
literal sense, this was directed against 
the Romanian Patriarchate, which began 
building a pilgrimage center in Nazareth, 
but globally it testified to the 
independence and non-interference in 
the "canonical territory" of each of the 
Local Churches [9]. Formally, in this 
communiqué the ancient patriarchates 
proved their non-interference in the 
affairs of the newly proclaimed 
autocephaly, although they were not 
mentioned in the document. But if we 
analyze the church history of the XIX-XX 
centuries, it becomes clear the 
significant religious and political 
influence of Fanar and Moscow on the 
autocephalous transformations in the 
Cormorants and in Europe. 

In view of the above, it is obvious that 
the problem of developing a uniform 
concept of proclaiming a new 
autocephalous church, which is still 
absent, given the incomplete recognition 
of the PCU by the Local Church, and the 
struggle of the churches of Macedonia 
and Montenegro for independence, is 
extremely relevant.  

This was shown by the situation 
surrounding the "Ukrainian church 
issue", because after granting the 
Orthodox Church of Ukraine 
autocephalous status, the local churches 
were divided into two hostile camps: 
some supported this decision, others 
condemned it. It is for these reasons that 
it is necessary to reveal in detail the 
essence of the conceptual approach of 
national churches in the justification of 
granting them autocephalous status in 
the ХХ century. It is necessary to 
consider two main concepts of 
autocephaly of the church: national and 
territorial. They are closely intertwined 
and complement each other. 

A new page of history in the 
systematization of the Universal 
Orthodoxy began in the middle of the 
XIX century, when the connection 

between a certain territory and the 
church was strengthened. This was due 
to the decline of the Ottoman Empire, 
from which the nation-states began to 
secede. Accordingly, the struggle for 
autocephaly in them was connected with 
the territorial and national principle. 
There is an idea of "political sovereignty", 
which is intertwined with the theory of 
"canonical territory" [8: 101].  

The second approach, which was the 
basis for the proclamation of the new 
Local Churches, is based on the national 
factor. This concept is based on the 34 
apostolic rules, according to which the 
bishops of each nation must know the 
first among themselves and recognize it 
as a chapter [10:19]. The first to receive 
autocephaly based on this concept was 
the Hellenic Church in 1850. It should 
be added that in both concepts and 
approaches to obtaining autocephalous 
status, the key role was played by the 
state authorities. Due to pressure in the 
international arena, the governments of 
various countries, including Greece, 
proclaimed the first national autocephaly 
[5: 72]. 

The proclamation of autocephaly by 
the Serbian Church is interesting. The 
events of state formation and church 
history of Serbia are reflected in the 
history of Ukrainian society during the 
first third of the ХХ century. In 
particular, in 1830 Serbia became 
autonomous, and a year later the church 
received the same status.After the 
signing of the Berlin Treaty on the 
Political Independence of Serbia in 1878, 
a year later Ecumenical Patriarch 
Joachim III signed the Tomos [18: 112]. 

Another historical example, which is 
probably the most suitable option for 
Ukraine in the 20s and 30s of the ХХ 
century, could be the example of the 
Romanian Orthodox Church. The history 
of the Romanian metropolitanate is 
reminiscent of the history of Kyiv. 
Dependent on Constantinople, the 
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Romanian Church at various times 
gained considerable importance in the 
structure of the Ecumenical Church, and 
had only a formal dependence.Thus, the 
Kyiv metropolitanate until 1689 was a de 
facto self-governing metropolitanate 
within the Patriarchate of 
Constantinople. The collapse of the 
Ottoman Empire historically coincided 
with the rise of anti-Greek sentiment in 
the country. In 1865, after the 
unification of Moldova and Wallachia, 
Romania was formed.The newly elected 
Prince O. Kuza immediately began state 
reforms, including the acute question of 
church independence, at least in political 
terms. Three years later, the 
ecclesiastical autocephaly of the 
Romanian Church was proclaimed. 
Recognition by the Ecumenical Patriarch 
had to wait until 1885 [6:56].A very 
similar scenario took place in the 
twentieth century in the Republic of 
Poland, which did not have an ancient 
church tradition, and based on the 
history of the Kyiv metropolitanate 
received autocephalous status due to 
pressure on the Fanar of the State 
Government. 

As we can see, the examples of the 
proclamation of state independence, after 
which the state authorities supported 
the church in the struggle for 
autocephalous status, have repeatedly 
proved effective. In all the above concepts 
of obtaining autocephaly in the ХІХ and 
ХХ centuries, state pressure played a 
significant role. Probably the Ukrainian 
state at the beginning of the ХХ century 
should have followed this path. But in 
the absence of statehood as such, the 
Ukrainian Church began its own 
autocephalous movement in various ways. 

As for the struggle of the Ukrainian 
people for the autocephalous status of 
the church, in the first half of the ХХ 
century there were four main attempts to 
gain it. Each of them had its own 
historical moment and possibilities, but 

none of them was realized due to specific 
circumstances. In general, it should be 
noted that these efforts took place during 
the period of rapid transformations of 
socio-political life, which embarked on 
the path of Ukrainization after the 
overthrow of czarism. But the plans of 
the new Bolshevik government did not 
include the separation of Ukraine and 
the independence of its church in any 
way. 

Consider these four attempts in a 
complex, because they all have a single 
national liberation and state subtext, 
and this resonates with the concepts of 
the proclamation of recognized 
autocephaly in the ХІХ and ХХ 
centuries. The first major attempt at 
autocephaly of the Ukrainian Church 
was the convening of the All-Ukrainian 
Church Council in 1918, headed by 
Metropolitan Volodymyr 
(Bohoyavlensky), and after his execution 
in February 1918 by Metropolitan 
Anthony (Khrapovytsky). Both hierarchs 
were not supporters of autocephaly, but 
could not openly declare it. The 
proclamation of the Hetmanate of 
Skoropadsky clearly contributed to the 
nationalization of society. Therefore, 
opponents of autocephaly could not have 
objective arguments as to why there 
could be no autocephalous church in an 
independent state. It was a significant 
start for Ukrainization and complete 
church secession from Moscow. But 
already at the Council Muscovites (and 
this is the vast majority of the 
episcopate) gradually blocked the 
decision on autocephaly. With the 
election to the Kyiv chair in 1918 of the 
opponent of the autocephaly of 
Metropolitan Anthony (Khrapovytsky), 
the forces of "Muscovites" and 
"Ukrainophiles" became unequal. The 
Council ended, by virtue of military-
political and ecclesiastical battles, with 
nothing. The first attempt to recognize 
the Ukrainian Church failed. In addition, 
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the ethno-phyletic nature of the 
Ukrainian Church played a negative role 
in its formation, and largely caused its 
non-recognition [14: 292]. 

The second was an attempt at "state" 
autocephaly, which was proclaimed by 
the First All-Ukrainian Council of the 
Ukrainian Autocephalous Orthodox 
Church in October 1918. We will dwell 
on the concept of state intervention in 
the proclamation of church 
independence in more detail in our 
scientific research. It should be noted 
that the attempt to influence the state 
power on church events, as will happen 
later, for example in Poland, did not yield 
the expected results, at least because 
Ukrainian statehood lasted too short.  

The third was the "renewal" or 
"Kharkov" attempt, when another 
autocephaly was proclaimed at the All-
Ukrainian Local Council in Kharkov (May 
1925). Again, this concept arose due to 
government support. It is directly related 
to the renewal movement. The problem 
this time was a misunderstanding 
between Ukrainian and Russian 
innovators. The plans of the latter did 
not include the autocephaly of the 
Ukrainian church. The Union Churches 
were to exist in the form of certain 
federations, but in one way or another 
they were subject to a single governing 
body in Moscow. In addition, for some 
time the Renewal Church actively 
enjoyed the support of the Soviet 
authorities, who used the newly created 
church structure to weaken the 
"Petliurist" UAOC. In contrast to the 
latter, the Bolsheviks sought to create a 
formally independent church, but with a 
single All-Union governing body.  

The final attempt was the 
proclamation of church independence by 
the Council of Bishops of Ukraine in 
Lubny (June 1925), otherwise known as 
the "Bulldovs". Again, this is an attempt 
by the Bolsheviks to create a 
"competitive church" for the patriarchal 

(Tikhonov) church and the UAOC. For 
this purpose, "purely canonical bishops" 
were selected, as opposed to the Lypkiv 
region (UAOC), and a course was taken 
for maximum Ukrainization, in order to 
oppose the Tikhonov ROC. At a meeting 
in Kharkiv initiated by "recruited Bishop 
Ioanikiy (Sokolovsky)", a supreme 
governing body was formed, the Council 
of Bishops of Ukraine, headed by Bishop 
Pavlo (Pohorilko). Bishops loyal to the 
authorities renounced the "wrong" 
previous church leadership and 
proclaimed a course of complete 
Ukrainization. Despite the full support of 
the authorities, the last community of 
the Cathedral-Episcopal Church existed 
until 1941, after which it joined the ROC 
in Ukraine [17: 648].  

Analyzing all the above concepts of 
autocephaly of the Ukrainian Church, we 
will try to identify their main features, 
which are undoubtedly based on a 
certain canonical work and experience of 
other Local Churches. The aspirations of 
the Ukrainian people, who tried to get an 
autocephalous church on the waves of 
national-state ideas and sentiments, are 
quite natural. Thus, theology and the 
interpretation of ancient canons in favor 
of the Ukrainian church seem natural.  

According to the ideas of the famous 
fighter for the independence of the 
Ukrainian Church V. Chekhovsky, 
autocephaly is a national, not a general 
concept. It cannot be related to a specific 
territory, but is unique to a particular 
nation. Another important remark of the 
Prime Minister of the Ukrainian People's 
Republic concerns the naturalness of the 
proclamation of autocephalous status. In 
other words, autocephaly is an 
inalienable, basic right of every church to 
its own independence. This is the "free 
spiritual creativity" of Christianity as a 
whole. Without the realization of the 
autocephalous system here, in the 
earthly church, a connection with the 
Divine Spirit, as the first founder of the 
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Church, is impossible. The author of the 
"Kyiv Canons" is convinced that the 
church system must correspond to the 
division of the human structure into 
societies and nations. Accordingly, each 
individual nation is automatically 
endowed with the right to be the bearer 
of an autocephalous church. It is 
inconceivable that the church of one 
nation should submit to the church of 
another. Otherwise, the national history, 
culture, nationality in general is 
destroyed, because the church has a 
powerful influence on society and is a 
basic component of nation-building [15: 
376]. V. Chekhovsky's views as one of 
the main ideologues and founders of the 
UAOC are clear. He tries to "canonically" 
justify the legitimacy of declaring the 
autocephaly of the Ukrainian church 
from Moscow. Accordingly, the text of the 
"Kyiv Canons" unequivocally affirms the 
right of each individual nation, and in 
particular the Ukrainian people, to its 
own national (autocephalous) church. 

The turbulent events of the 1920s 
proved the inadequacy of a purely 
canonical approach to the proclamation 
and recognition of the Ukrainian Church. 
The Orthodox in Ukraine has never been 
able to consolidate into a single church 
association that could really claim its own 
Local Church. V. Chekhovsky and other 
figures of autocephaly gave the 
prerogative to the canonical justification 
of the self-proclamation of the UAOC, but 
some canons were not enough. And 
although the All-Ukrainian Council of 
1918 rejected the idea of autocephaly and 
Ukrainization of the church and worship 
in general, the society of that time needed 
these religious transformations [14: 327].  

The Synodal Church, the UAOC of the 
first formation, the Lypkivtsi, the 
Renewalists, and other smaller church 
formations acted in complete 
disharmony. Consequently, the activities 
of these religious organizations were 
quickly curbed by the Bolshevik 

government, and the canonical system, 
which was on the side of the supporters 
of the Synodal Church, blocked the 
possibility of further world recognition of 
the UAOC by various formations.  

There was another approach in the 
history of Ukraine to the proclamation of 
church independence. This is the so-
called "state autocephaly". The initiator 
of such a proclamation was the 
government of the Ukrainian People's 
Republic during the Directory. This is 
the "Law on the Supreme Government of 
the Ukrainian Autocephalous Orthodox 
Cathedral" approved by Chairman 
V. Vynnychenko in 1919. In fact, it was a 
state law that not only proclaimed the 
church's independence, but also clearly 
and documented its governing bodies 
(the Council and the Synod). This way of 
proclaiming the autocephaly of the 
Ukrainian Church had certain obvious 
shortcomings. The first, the church, in 
fact, was maintained. Through special 
mechanisms, and more specifically in the 
Synod, the position of State 
Representative was introduced, by 
analogy with the Chief Prosecutor in the 
Synod of the ROC, who was endowed 
with the right to protest the decisions of 
the Synod; the state had to control 
church life. On the other hand, 
researchers, such as B. Andrusyshyn, 
point out that the introduction of such a 
position should have contributed to the 
Ukrainization of the church, due to the 
lack of pro-Ukrainian clergy, and the 
episcopate in particular [1:43]. The 
second is the lack of a real episcopate to 
support the newly proclaimed church. 
The directorate acted independently, 
without prior agreement with the clergy 
and the church majority. It is noteworthy 
that the bishops, like all the people, 
learned about the adoption of the Law on 
Autocephaly from a radio message [1:41]. 
According to the rules, two bishops and 
elders were needed to form the Synod. 
Among the clergy were many enterprising 
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leaders who advocated the idea of 
autocephaly in any way. It was difficult 
with the bishops, but Archbishop Agapit 
(Vyshnevsky) and Bishop Dionysius of 
Kremenets (Valedynsky), the vicar of the 
Volyn diocese, who would become the 
future first hierarch of the 
autocephalous church in Poland, agreed 
[19: 70]. Although the Minister of Cults 
I. Lypa made considerable efforts for the 
rapid formation of the Holy Synod of the 
UAOC, and even on January 26, 1919 its 
first (and last) meeting took place, this 
was not enough. At the beginning of 
February, the authorities of the Directory 
were evacuated from Kyiv without 
assisting the canonical bishops, who 
agreed to cooperate for the formation of a 
legitimate Ukrainian church [13:49].  

It is noteworthy that when forming the 
governing bodies, the bishops who 
agreed to take part in the organization of 
the newly proclaimed church structure 
were radically against the name "Synod". 
A. Starodub believes that this was 
caused by the fear of bishops before the 
Patriarch and Metropolitan Anthony (the 
leadership of the ROC) to be accused of 
schism. The name "Supreme 
Consecrated Council" was chosen, which 
could be regarded as an advisory rather 
than a governing body [19: 75–76]. 

On October 7, 1919, another decree 
was issued on the autocephaly of the 
Ukrainian Church, which confirmed the 
provisions of the Law of January 1, 1919 
and added that the Ukrainian Church 
could not be dependent on any other 
church government (meaning Moscow 
and Constantinople). It was confirmed 
that power in the Ukrainian Church 
belonged exclusively to the Synod, before 
the convening of the Ukrainian Church 
Council. The new Minister of 
Confessions, Professor I. Ogienko (the 
future Metropolitan of Canada), was 
instructed to resuscitate the Synod 
because Archbishop Agapit was not 
evacuated with members of the 

Government from Kyiv [14: 344]. De jure, 
Bishop Agapit, who moved to Odessa and 
was a member of the ROC leadership in 
southeastern Russia, remained chairman 
of the Holy Synod. Most likely, he did not 
even suspect his involvement in the 
resumption of the Synod. On October 14, 
1919, a meeting of the renewed Synod 
took place, but without a single bishop.  

Thus, the attempt to proclaim church 
autocephaly in Ukraine failed. At least 
this was due to the short historical 
existence of the Government of the 
Directory, and the refusal of the 
canonical episcopate, ordained in the 
ROC, to participate in the activities of the 
highest governing bodies of the newly 
proclaimed autocephaly. O. Lotocki's 
appeal to the Patriarch of Constantinople 
for recognition of this church ended in 
failure, at least because while the former 
minister was in Istanbul, Ukrainian 
statehood ceased to exist, so autocephaly 
was no longer given to anyone [12: 98]. 
We will note that the Ecumenical 
Patriarchate in the diplomatic way 
peculiar to it evaded the blessed letter to 
the Ukrainian church concerning 
vacancy of the Patriarchal chair.  

Conclusions. Thus, analyzing the 
autocephalous system and the existing 
canon law of the first third of the 
twentieth century, in the context of the 
struggle of the Balkan countries and 
Ukraine for church independence, the 
authors came to the following 
conclusions.  

1. Due to geopolitical uncertainty and 
military circumstances, in the period 
under study, a number of newly created 
states received Tomos on autocephaly. 
Due to various circumstances of the 
proclamation of church independence in 
a particular Orthodox state, several 
historical precedents have been formed. 

2. Basic concepts: "state" autocephaly, 
when the proclamation of the 
independence of the church took place 
directly through political pressure in the 
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international arena of the government; 
"Popular" concept, which involves the 
struggle for the nationalization of 
worship and the church as a whole of 
religious organizations themselves. In the 
first case, Constantinople signed the 
Tomos, followed by ecclesiastical 
recognition, such as the Polish HRC. In 
the second case, the struggle for 
autocephaly ended in self-proclamation, 
followed by a period of recognition, such 
as the Bulgarian HRC. In the end, in 
fact, the autocephalous church was 
issued a Tomos about its independence.  

3. The proclamation of the 
autocephaly of the new national 
churches did not take place on the basis 
of specific sacred canons, but rather on a 
new canonical tradition which was 
formed directly with the decline of the 
theory of "pentarchy" and the collapse of 
the Ottoman Empire. Thus ended the 
long dominance of the ancient 
patriarchates in the Ecumenical Church. 
The new national churches sought 
equality and absolute independence, 
both religious and political. 

4. The struggle of the Ukrainian 
people for church independence in the 
first third of the twentieth century. did 
not end in success. In a short period of 
time, four main attempts were made to 
proclaim and recognize the Ukrainian 
Church of various formations. State 
governments (Hetmanate, UPR, 
Directory) showed considerable interest 
in the nationalization of the church and 
the proclamation of its autocephalous 
status, which would clearly contribute to 
the establishment of the authority of the 
state in the international arena. 
O. Lototsky and I. Ogienko, as ministers 
and official representatives of state 
governments of various formations, met 
with the hierarchs of the Ecumenical 
Patriarchate to proclaim the church 
independence of the Ukrainian church. 
However, due to the lack of long-term 

statehood in Ukraine, this issue could 
not be brought to a logical conclusion.  

5. After the conquest by the Bolsheviks 
and the proclamation of the Soviet Union, 
the nationalization of the church had to 
be forgotten. The Bolshevik government 
tried to create a church organization that 
would be completely under control. Thus, 
the state apparatus undermined the 
activities of the "Tikhonov region" and the 
UAOC. "Pro-Soviet" churches 
(Buldovshchina, reformers) were created 
as opposed to national-national. Cruel 
repression and exile led to a catastrophic 
decline in the hierarchy and its complete 
obedience. As for the UAOC, as a truly 
popular church movement, a significant 
reason for its decline in the period under 
study was the refusal of the "canonical" 
clergy to join the newly created church. 
Eventually, this led to the episcopal 
ordination of V. Lypkivsky in a specific 
"Alexandrian way" without the 
participation of hierarchs, which was 
unequivocally condemned by the 
Ecumenical Church.  

6. At the present stage of development 
of Ukrainian Orthodoxy it is necessary to 
state its division into different 
jurisdictions. Some parishes are 
subordinated to the UOC, which is 
governed by the Moscow Patriarchate. 
The other part ‒ the Orthodox Church of 
Ukraine, which in early 2019 received 
the Tomos from the Patriarch of 
Constantinople, is on the path to 
universal recognition. So far, little time 
has passed, so only 3 of the 15 Local 
Churches officially mention the name of 
the head of the PCU after the service, but 
most of the already recognized 
autocephaly have fought for their own 
recognition. Therefore, the future 
recognition of the PCU by the majority of 
Local Churches is only a matter of time. 
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ОНТОЛОГІЧНІ ВИМІРИ МАЙСТЕРНОСТІ  
ТА ЇЇ РОЛЬ У СИТУАЦІЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ 

М. А. Журба, І. О. Кузьміченко* 

Розглянуто онтологічні аспекти феномена майстерності людини як підсумку і показника 
ступеня соціалізації та її інкультурації при оцінці результатів її діяльності у якості об’єкта 
дослідження та припущено, що майстерність як соціально позитивна якість особистості 
набуває особливого значення в ситуаціях невизначеності теперішнього суспільного життя 
та цивілізаційних викликів, як гіпотезу даного дослідження. Спираючись на підстави 
діяльнісного та акмеологічного підходів, а також враховуючи ідею "найвищих стадій 
розвитку" індивіда (А. Маслоу), гуманістичних філософських і антропологічних ідей щодо 
самовдосконалення, рефлексії і мудрості людини (М. Лоський) розглянуто імперативність 
набуття майстерності як шлях до внутрішньої цілісності  і гармонізації особистості у 
реалізованому бутті (О. Субетто).  

Аналіз показав, що майстерність варто характеризувати наявністю "стильового Я" 
(О. Устюгова), устремлінням до свободи, наявністю творчості як зміни майбутнього 
(В. Лебедько) і натхнення, як механізму "підйому" особистості над рамками раціоналізму, 
знаходженням "Я" у так званому "діалоговому полі інтерсуб’єктивності". Як підсумок 
указано, що майстерність передбачає деонтологічну властивість буття людини, вносячи у 
суспільну свідомість деякий ідеалізуючий компонент, який актуалізує, у свою чергу, 
креативний компонент людського мислення і діяльності. Звернено увагу на такі 
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екзистенційні характеристики майстерності: 1) вона завжди – рух до реалізації людської 
цілісності, до ідеалу, "людини майбутнього"; 2) майстер не лише створює досконалий 
предмет або об’єкт, але й видозмінює себе, конструюючи свою унікальність через небайдуже 
ставлення своєї справи; 3) він виходить за межі усталеного та відомого, творить в ситуації 
невизначеності та потреби вибору; 4) майстер стає через цю справу соціально значущою 
особистістю, але у спільнотах, що розвиваються прогресивно і поступально.  
_______________________________________________________________________________________________ 

Ключові слова: соціальна активність, майстерність, інкультурація, соціалізація, 
ситуація невизначеності, символічне виробництво та обмін, повсякденність, емоційний 
інтелект. 

 

 

ONTOLOGICAL ASPECTS OF PROFESSIONAL MASTERY AND ITS ROLE  
IN THE SITUATION OF UNCERTAINTY 

M. A. Zhurba, I. О. Kuzmichenko 

The ontological aspects of the phenomenon of professional mastery as a result and an indicator 
of the degree of socialization and its inculturation in assessing the results of its activity as an object 
of study are considered and mastery as a social dignity of a person assumes special significance in 
situations of uncertainty of real social life and civilization challenges, as a hypothesis of this study. 
Based on the foundations of the activity and acmeological approaches, as well as taking into 
account the idea of the "high stages of development" of the individual (A. Maslow), humanistic 
philosophical and anthropological ideas for self-improvement, reflection and human wisdom (N. 
Lossky), the imperative of acquiring mastery is considered as a way to internal integrity and 
harmonization of personality in realized being (A. Subetto). 

The analysis showed that mastery should be characterized by the presence of a "stylistic self" (A. 
Ustyugov), striving for freedom, the presence of creativity as a change in the future (V. Lebedko) and 
inspiration, as a mechanism for "raising" a person above the framework of rationalism, finding "I" in 
the so-called "dialogue field of intersubjectivity". As a result, it’s indicated that mastery presupposes 
a deontological property of a person’s being, introducing into the public consciousness some 
idealizing component, which actualizes, in turn, the creative component of human thinking and 
activity. Attention is drawn to such existential characteristics of craftsmanship: 1) it’s always a 
movement towards the realization of human integrity, towards the ideal of the "man of the future"; 2) 
the master not only creates the perfect object or object, but also modifies himself, constructing his 
uniqueness through the indifferent attitude of his work; 3) he goes beyond the established and well-
known, creates in a situation of uncertainty and the need for choice; 4) the master through this 
business becomes a socially significant person, but in developing communities progressively and 
progressively. 

 

 

Keywords: Social Activity, Professional Mastery, Enculturation, Socialization, Situation of 
Uncertainty, Symbolic Production and Exchange, Everyday Life, Emotional Intelligence. 

 
 

Постановка проблеми. У 
суспільстві Риму напрацьовано образ 
незвичного божества – дволикого 
Януса, обличчя якого повернуті у різні 
боки. Саме він може слугувати 
своєрідним дороговказом при спробі 
дослідження зв’язку людської 
майстерності і специфічного явища ‒ 
"емоційного інтелекту", що спирається 
на "некласичну раціональність" 
(О. Асмолов). З одного боку, спроба 
його вивчення засвідчує інтерес 

науковців до чуттєвої сфери людського 
життя людини, розглядаючи її на рівні 
із інтелектом як рівноцінних чинників 
для успішної діяльності чи пізнання, 
особливо в критичних моментах 
існування людини, ситуації 
невизначеності та ін.  

А, з іншого, вона вказує на 
складності при спробі пояснення 
причин зростання у сучасників 
некритичності у розмірковуваннях та 
діях, їхніх прагнень до значного 
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перегляду TV передач, бажаннях 
тривалого спілкування у чатах, 
форумах та ін. Тому в символічному 
виробництві та обміні сучасного 
суспільства помітну роль стали 
відігравати Інтернет-ресурси, соціальні 
мережі та ін. Проблемою стає досить 
незвичне поєднання на рівні 
поняттєвої фіксації того, що тривалий 
час в європейській науці вважалося 
антиподами – афективної сфери й 
інтелекту, як рівноцінних умов при 
поясненні змін у світогляді, мисленні, 
діяльності, способі життя сучасних людей.  

Мета дослідження: на основі 
розгляду онтологічних аспектів 
майстерності, як соціальної якості 
особистості, виявити і проаналізувати 
її екзистенційні характеристики, 
припустивши особливе значення 
майстерності для адаптації людини в 
ситуаціях невизначеності сучасного 
суспільного життя і цивілізаційних 
викликів, як гіпотезу цього 
дослідження. 

Ступінь розробленості проблеми. 
Майстерність – поняття неоднозначне. 
Явище майстерності та її витоків 
розглядається у різних зрізах: як 
феномен, що зумовлений протиріччями 
людського буття (Н. Хамітов), 
професійна майстерність (А. Деркач, 
К. Платонов), педагогічна майстерність 
(Ш. Амонашвілі, В. Ягупов, І. Зязюн), 
тощо. Майстерність пов’язана із так 
званими вершинними досягненнями 
особистості у її професійній діяльності 
(Б. Ананьєв). На думку С. Дмитрієва, 
треба розрізняти творчу особистість та 
майстра як творця. Кожна творча 
людина може проявити себе в якомусь 
із трьох ракурсів: "Я-усвідомлююча" чи 
"Я-розуміюча", або ж "Я-рефлексуюча" 
особистість. Щоб творити треба перебувати 
в "діалоговому полі 
інтерсуб’єктивності", насамперед 
детермінованою конкретною 
соціокультурною системою "Я-Світ", 
соціокультурними чинниками 
(самосвідомість людей, об’єктивована у 
соціокультурних продуктах діяльності) [14].  

На погляд  О. Субетто, людина 
ніколи не може прийти до істинної 
майстерності та професійної зрілості, 
оскільки кожний майстер у свої 
діяльності та житті виявляє "рух до 
реалізації людської цілісності, 
креативності", тобто для нього 
важливим завжди є "рух до ідеалу" і 
тому він може вважатися "людиною 
майбутнього [14]. Тобто, шлях до 
зняття протиріч особистісного та 
професійного планів для такої людини 
буде нескінченим. Така людина цінує 
досконалість, довершеність, гармонійність, 
і це є вияв особливостей її натури.  

Зауважимо, що прагнення до 
досконалості може бути обумовлене 
особливою емоційністю такої людини. 
Зацікавлене звернення до емоційного 
феномену пояснюється багатьма 
причинами. По-перше, механізм 
трансмісії культури – сучасна освіта, 
яка спирається сьогодні на 
конвергентне мислення, що 
продукується і підсилюється 
репродуктивними методами навчання, 
уже не задовольняє суспільство. Освіта 
усе частіше звертається до творчих 
методів розвитку особистості, які 
спираються на емоційний фактор, що 
лежить в основі пошукової діяльності 
та її стимулює. По-друге, після довгої 
перерви знову виникла цікавість до 
головного "органу" художньої творчості – 
художнього мислення, а також в 
цілому "значення художнього елемента 
в людському мисленні й творчості" [10: 
193]. Крім того, в сучасній 
гуманітаристиці та освіті має місце 
інтерес до творчих методів розвитку 
особистості, для яких важливим є 
використання емоційних чинників як 
основи соціальної активності чи 
пошукової діяльності, стимулюючи цим 
розвиток креативності особистості. І 
причина цього – людина, яка 
спирається на "шаблонне" мислення, є 
менш гнучкою у поведінці при 
адаптації до сучасних викликів 
повсякденності: вона менш є 
спроможною до прийняття швидкого 
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та ефективного рішення при ситуації 
невизначеності, з якими в сучасному 
світі  доводиться часто стикатися. 
Треба звернути увагу, що 
репродуктивні методи навчання та 
загалом діяльності не є плідними для 
формування творчо мислячої 
особистості, і значне опертя на них не 
є виправданим. Їх широке 
використання при навчанні школярів 
"зосереджує увагу на розвиткові 
раціональності й критичності мислення 
та поведінки людини, подавляючи їх 
позалогічні начала" [10: 165].  

Зацікавленість учених до 
"емоційного інтелекту" зумовлює пошук 
відповідей про причини змін в 
стратегіях ставлення теперішньої 
людини до світу й суспільства, а саме: 

–  прагнення піти від жорстко-
детермінованої картини світу до світу 
невизначеностей; 

–  світогляду, згідно з яким наявна 
дійсність – ще не вся реальність, і для 
пізнання всієї дійсності необхідно 
використовувати усі форми суспільної 
свідомості і весь "інструментарій", 
даний людині природою і культурою; 

–  подоланням євроцентризму в 
науковому пізнанні з його ідеалами 
раціоналізму і лінгвоцентризму, що 
абсолютизують вербальне мислення та 
опертя на мову понять, суджень та 
умовиводів як єдиний спосіб смислової 
організації повідомлення і його 
передачі; 

–  усвідомленням ученими 
неадекватності вербальної мови 
мисленню, невербальному за своєю 
природою, його нездатності виявити 
всі сторони, властивості, якості 
досліджуваного об'єкта чи явища за 
допомогою слів і понять, що пояснює 
спрямованість наукової думки до 
невербальних способів передачі 
інформації, зміщення інтересу від 
дискурсивного мислення до 
симультанного, від мови до думки, від 
пояснювальних методів до описових 
тощо [8]. Тому сьогодні життя вимагає 
створення нової конфігурації 

професійної діяльності, як ніколи 
раніше проявляється імператив її 
"олюднення", підсилення її етичного та 
естетичного компонентів.  

У зв’язку з цим, мабуть, не буде 
перебільшенням стверджувати, що 
позитивна перспектива існування 
суспільства у визначній мірі залежить 
від того, чи зможе фахівець, 
професіонал бути, насамперед, 
суб’єктом культури, спроможним з її 
позицій усвідомлювати, морально 
оцінювати загальнолюдські наслідки 
тих чи інших змін у сфері своєї 
діяльності, бо саме "… культура втілює 
вищій план людського буття, 
відповідний призначенню людини, 
адекватно відповідаючи на питання 
про сенс і мету її життєдіяльності у 
світі [15: 371]".  

Окреслення невирішених питань, 
порушених у статті. Треба визнати, 
що, на жаль, вузькоспеціалізовані 
фахівці (зокрема мова йдеться про 
представників інженерних 
спеціальностей) "відштамповані" 
системою вищої технічної світи (яка на 
сьогодні поступово позбавляється своєї 
душі – багатьох дисциплін 
гуманітарного циклу), не в змозі 
впоратися з викликами сучасності.  

І ми бачимо не лише зовнішні 
прояви цього явища – бездуховність, 
нелюдяність, подекуди 
непрофесіоналізм і некомпетентність, 
що у свою чергу призводить до 
невиправних наслідків, але й 
внутрішні проблеми, що спіткають 
індивіда – відчуження людини від своєї 
професійної діяльності і, як наслідок, 
порушення цілісності особистості, 
дестабілізація і "розірваність" її 
самості. Тому розглянемо онтологічні 
властивості майстерності. 

Дискусія та результати. По-
перше, майстерність передбачає 
наявність неповторності в мисленні та 
діяльності конкретної людини, тобто 
стилю "Я". Останній є способом 
ідентифікації такої особистості, який 
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має стійкість прояву, неповторність у 
структурі взаємодії "Я-світ". Це не 
тільки надбання та внутрішня риса, а 
й "образ самості" у конкретному 
культурному середовищі, що неначе 
"прочитується" іншими через 
відкритий діалог [17]. Він набуває 
ознак ідеалу, образності, стає 
зразковим. Тобто майстерність можна 
вважати "ідеальною моделлю" людської 
поведінки і діяльності. 

По-друге, майстерність і свобода є 
тісно пов’язаними. Свобода та 
майстерність рівнозначні за цінністю 
для творчої натури, вони перетікають з 
однієї своєї іпостасі в іншу. Цікавим є 
вибір професії майбутнім майстром: 
він обирає (при чому, у більшості своїй, 
несвідомо) для себе саме ту діяльність, 
яка допомагає йому стати цілісним, 
дозволяє хоча б доторкнутися до 
вислизаючої нитки сенсу життя. 
Фактично це те, чого світ чекає від 
людини – Призначення. Іншими 
словами, ми наголошуємо, що 
прагнення майстерності є рухом до 
свободи, звільнення від шаблонності, 
рутини через вихід за межі відомого чи 
усталеного: "має місце проблемна 
ситуація, коли людині до певного 
моменту не зрозумілі або невідомі 
шляхи і засоби вирішення нагального 
завдання" [9: 5]. Тоді людина 
приходить до думки про необхідності 
поєднати віру і розум, а ще й "серце". 
Лише так виникає, на наш погляд, 
досконалість, довершеність, 
гармонійність при створенні того, чого 
раніше не було. 

Майстерність, як позитивна 
соціальна якість особистості, не тільки 
залежить від ставлення людини до 
світу, від її цінностей. Вона також 
залежна від її здатності створювати 
своє майбутнє, тобто можливості 
творчої трансформації і оптимізації 
людського буття, особливо в умовах 
невизначеності та соціальних викликів. 
Як вважає В. Лебедько, майстер – це 

людина, котра впливає на майбутнє 
через творення чогось нового, 
усвідомлюючи це інколи, а подекуди й 
не розуміючи цього. Майстри не є 
пасивними споглядачами світу і Бога, 
а співучасники "вічного творіння" 
(звичайно у доступній їм формі та 
межах) [7]. 

Творчість є специфічним явищем: 
"Насамперед, поява творчої знахідки 
пов’язана з ситуацією невизначеності, 
з виходом за межі відомого чи 
загальноприйнятого" [9: 5], до того ж 
завдяки інтуїції. Не можна не 
зазначити, що справжні майстри 
знаходяться, так би мовити, поза 
критерієм невдачі саме із цієї 
причини. Тому що невдача – це завжди 
зупинка і неможливість творити. Проте 
великий майстер завжди є 
перетворювачем дійсності, і він 
безперервно рухається, неначе 
дослухаючись до глибин свого "Я". Це і 
є умова реалізації творчості, яка є 
цілеспрямоване устремління. 

По-третє, у діяльності і житті 
майстра домінуючим, як видається, є 
естетичний момент, оскільки гармонія 
та гармонійність, досконале і 
довершене є феноменами естетичного 
плану. Доречно, як видається, згадати 
О. Баумгартена та його вчення про 
"справжного естетика" та "естетичний 
порив" [10: 23], важливість майстра як 
наставника для дитини чи юнацтва в 
їхньому становленні: "І якщо їй 
поталанить з талановитим 
наставником, вчителем, майстром, то 
зможе вдосконалюватися у дарі 
“прекрасного” мислення [10: 22]. Також 
укажемо на думку М. Лоського про 
існування у кожній людині 
"субстанційного діяча", що й 
забезпечує її спроможність до 
саморефлексії, інтуїції, творчості. Тому 
вважаємо, що майстер, не залежно від 
роду діяльності або сфери, у якій він 
досягнув успіху, ефективність поєднує 
із красою. Він не тільки дбає про 
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прагматику, але й естетику виробу, 
вчинку та ін. Естетична 
імперативність, на нашу думку, є 
своєрідним модулятором у його житті 
та діяльності. Останній націлює 
особистість цінувати цілісність, 
гармонію й красу світу, а також 
створювати щось нове на їх основі [5: 92]. 

По-четверте, як стверджував 
М. Бердяєв, трансцендентне 
"приходить" до людини не зі сторони, 
не ззовні, а є пов’язаним із людською 
"серединою", із "глибиною душі" [2]. 
Іншими словами, у майстра 
формується переконання: "Видимий 
світ є блідим і неповним 
віддзеркаленням більш змістовного 
невидимого світу [16:155]". Тому має 
значення пошук досконалого і його 
створення тут, для нас. 

По-п’яте, майстерність отримує 
стимул від емоцій та чуттів людини, 
орієнтиром якої є досконалість, 
гармонійність, але емоції – "складно 
влаштована нейрофізіологічна 
машина", котру особистість "запускає в 
хід", у безвихідній ситуації, коли 
стикається з "ненадійною крихкістю 
плоті" [13]. 

До того ж, фігурально 
висловлюючись, як такого майстра для 
самого майстра не існує, бо якщо це 
дійсний майстер, то для нього усе є 
майстерність, – будь то прекрасна 
картина чи чищення взуття… 
Майстерність усього лише соціальний 
маркер, своєрідний ярлик чи, який 
інші люди вішають на майстра. Навіщо 
майстру "гратися" у майстра? Це 
уявлення народжується у сприйнятті 
того, хто не мислить себе майстром. Як 
вказує І. Сухина: "Саме у культурі 
розкривається істинний образ 
особистості, здатної до творчого 
перетворення дійсності. І людська 
особистість, яка формується в процесі 
інкультурації, і здійснює себе в 
різноманітних формах 
культуроутворюючої творчої 

активності, є, перш за все, культурне 
явище, якісь якого визначається 
ступенем персоніфікованого освоєння, 
генерування і втілення ціннісного 
потенціалу культури" [15: 372]. Це 
постає невід’ємною складовою процесу 
інкультурації людини, з одного боку, а 
з іншого – її належної соціалізації. Той 
вид діяльності, у якому людина 
самореалізується, віднаходить свою 
самість, де найкраще, найвільніше 
проявляється творчій підхід і є шляхом 
позитивного розвитку суспільства й 
людства загалом. Коли людина і за 
якістю діяльності, і за її результатами 
опанувала свою справу на рівні 
майстерності,  тоді вона вийшла на 
рівень духовного розвитку [18]. Саме 
так доречно розглядати і професійну 
підготовку фахівців та здійснювати 
управління [11: 12]. Не можна не 
згадати, що майстер завжди – це 
безперервна, невпинна праця, процес 
матеріалізації мрії, уявлення, а також 
видозміна уявного об’єкта в конкретну 
матеріальну форму, відтак можна 
стверджувати: майстер – це 
квінтесенція розуміння світу і людини, 
це "культуроутворююча фігура" [6].  

Відтак треба розглянути питання 
привабливості/непривабливості 
майстерності для сучасного 
суспільства. Зокрема Дж. Байсалов та 
І. Васильєв стверджують про 
неполітичні причини краху 
тоталітарного режиму в "одній шостій 
частині світу". На їхній погляд, головна 
причина – низька якість професійної 
майстерності значної кількості 
працівників, відставання рівня 
кваліфікації могло бути навіть на цілий 
розряд (у розвинутих країнах 
відставання вже на 0,4 розряду 
вважається неприпустимим, бо 
призводить до нерентабельності 
підприємства) [1].  

Треба наголосити, що майстерність 
та майстри можливі лише у такій 
соціокультурній системі, в якій не 
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домінує бажання еліт (політичних, 
економічних, фінансових)  на 
відчуження майстра від суспільства. У 
цьому полягає трагізм нашого часу. 
Майстрам властиво жити найчастіше 
за іншими  цінностями та 
стандартами, аніж домінуючі у 
конкретній спільноті еліти, мають іншу 
систему цінностей, які вони можуть 
проеціювати на суспільство. Майстри з 
великої літери теперішньому 
суспільству, тобто творці,  не потрібні, 
"не вигідні". Виникає, звичайно,  
питання: чому мало майстрів маємо 
зараз, чому теперішній соціум не 
націлений на так би мовити 
вирощування майстрів? Це нелегке для 
відповіді питання. Складається 
враження про втрату орієнтиру 
теперішнього соціуму до прогресу, як 
цілісного процесу поступального і 
позитивного розвитку. Типовою стала 
ситуація - "навчальний процес нині 
зорієнтований передусім на розвиток 
абстрактно-логічного, а не образно-
асоціативного мислення дитини чи 
юнака (якщо брати до уваги його 
психофізіологічний аспект), на 
формування теоретико-понятійного 
або технічно-проективного, а не 
художнього мислення (за його 
функціонально-змістовою специфікою 
та наснаженням) [10: 165]. А ще 
націленість на постійні розваги, 
меншовартування цінності вищої 
освіти на тлі заохочення бізнесу до 
розвитку соціальних комунікацій у 
межах символічного виробництва та 
обміну, на наш погляд, є досить 
неоднозначними соціальними 
орієнтирами у теперішньому 
суспільстві. 

Крім того, складається  й інше 
враження, а саме про перехід життя 
суспільства у новий вимір та людства 
до нової сторінки історії. Ця думка на 
фоні найбільшої кризи людської 
цивілізації, що характеризується як 
антропологічна катастрофа, не 

здається такою уже незвичною. Теорія 
поступального розвитку людства 
(прогресу), стикаючись з відомими 
техногенними катастрофами та їх 
наслідками, давно втратила претензії 
на передбачувану силу,  тому "вчені 
вже більше не тільки не можуть 
пишатися успіхами наук, але і мають 
побачити інфернально-зловісні сторони 
своєї діяльності, завдяки котрій 
сьогоднішній світ не тільки руйнується, 
але і занурився в густу мережу 
магічних взаємозалежностей, страхів, 
заклинань [3: 10]".  

Отже, поступово сходить нанівець 
непорушна віра у всесильність науки і 
розуму. На наших очах вибудовується 
нова картина світу, що нагадує знану 
платонівську метафору про людину, що 
пізнає світ, споглядаючи тіні від 
спалахів багаття.  

Висновки та перспективи 
дослідження. Узагальнюючи 
вищевикладене, треба зазначити 
наступне. 1) Якщо людина є творцем 
себе як особистості і свого 
повсякденного життя та водночас  
творцем і творінням (суб’єктом і 
об’єктом) культури, тоді майстер:  
удосконалене її творіння конкретного 
способу життя, а майстерність – це 
цінна соціальна якість. Остання 
передбачає деонтологічну властивість 
повсякденного людського життя, 
привносячи у суспільну свідомість 
певний ідеалізуючий компонент, що 
актуалізує, творчий компонент 
мислення та діяльності. Майстер при 
орієнтації суспільства на 
поступальний, прогресивний розвиток 
виступає у ролі "медіаційного 
посередника", тобто його можна 
вважати посередником між світом 
людським і трансцендентним як 
певного провідника гармонії, 
досконалості. 2) Крім того, можна 
стверджувати, що він не лише створює 
досконалий предмет або об’єкт, а ще 
видозмінює, крім того, себе, маючи 
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небайдуже ставлення до своєї справи. 
3) У такий спосіб він націлює кожного 
ставати "людиною майбутнього". 4) 
Кожному майстру властиво виходити 
за межі усталеного або відомого - 
трансгресії, тобто він творить в 
ситуації невизначеності та потреби 
вибору, що робить його соціальну 
активність і результати діяльності 
особливо цінними в умовах 
нестабільності та цивілізаційних 
викликів. Але майстер, на наш погляд, 
є соціально значущою особистістю, а 
майстерність цінується у тих 
спільнотах, що розвиваються 
прогресивно і поступально.  
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ІНТЕРНЕТ-МЕМ І ЙОГО ГЕДОНІСТИЧНА ФУНКЦІЯ В СИТУАЦІЇ 
НЕВИЗНАЧЕНОСТІ Й РИЗИКІВ ПОВСЯКДЕННОГО ЖИТТЯ 

СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ 

О. П. Поліщук, М. В. Слюсар* 

Об’єктом даного дослідження виступила особлива група Інтернет-мемів, а саме меми, 
створені завдяки використанню і модифікації художніх образів (фотографії скульптур, живописних 
полотен, фрагменти анімаційних чи художніх фільмів та ін.). Вони, використовуючи естетичні 
запити сучасників, насамперед прагнення зустрічі із комічним, займають особливе місце у 
сучасному символічному виробництві й обміні суспільства. Як гіпотезу нами припущено про 
зв'язок значного інтересу публіки до мемів із феноменом "сенсорного голоду на позитив": 
пошуку розваг і веселощів, щоб зняти чи пом’якшити напругу від одноманітності, 
складностей, потенційної невизначеності у повсякденному житті. Для цього дослідження 
мали значення наступні методи: герменевтичний та семіотичного аналізу візуального 
об’єкта. Методологічно важливим для дослідження є принцип "неповного осягнення об’єкта", 
оскільки здійснюється розгляд людської чуттєвості при аналізі особливого інформаційного 
продукту ХХІ століття, а саме: медійного об’єкта, що має найчастіше анонімне 
походження, "вірусне поширення" завдяки Інтернет-ресурсу та значну популярність.  

Досліджено причини популярної в країнах Східної і Центральної Європи мему Ждун 
(Почекун), який виник через видозміну художнього образу, а саме завдяки модифікаціям 
фотографії скульптури Homunculus loxodontus, створеної у 2016 році нідерландською 
миткинею Маргріт ван Бреворт. У статті стверджується, що головною причиною 
популярності мемів є складнощі життя в урбанізованому просторі, адже сучасна людина, 
особливо мешканці мегаполісів, перевантажені інформаційними потоками, проте більшість 
із них викликають внутрішній неспокій та дискомфорт. Нами розкрито гедоністичну 
функцію мемів як специфічного квазіестетичного явища та продукту сучасних художніх 
практик, що все активніше використовується як спосіб непрямої реклами об’єкта. 
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INTERNET MEME AND ITS HEDONISTIC FUNCTION IN THE SITUATION OF 
UNCERTAINTY AND RISKS OF CONTEMPORARY HUMAN EVERYDAY LIFE 

О. P. Polishchuk, M. V. Sljusar 

The object of this study is a special group of Internet memes, namely memes are created through 
the use and modification of artistic images (photographs of sculptures, paintings, fragments of 
animated or feature films, etc.). Using the aesthetic demands of their contemporaries, primarily the 
desire to meet with the comic, memes have a special place in symbolic production and the exchange 
of modern society. As a hypothesis, we have hypothesized that a significant public interest in 
memes was associated with the phenomenon of "sensory hunger for positive" (it’s the search for 
entertainment and fun in order to relieve or mitigate tension from uniformity, complexity, and 
potential uncertainty in everyday life). The following methods are important for this study: 
hermeneutic and semiotic analysis of the visual object.  

The principle of "incomplete comprehension of an object" is methodologically important for the 
study, since human sensibility is researched when analyzing a particular information product of the 
21st century, namely, a media object, which is most often of anonymous origin, "viral spread" due to 
the Internet resource and great popularity. The causes of the popular Meme Zhdun (Pochekun), 
which arose due to the modification of the artistic image, namely, due to modifications of the 
photograph of the sculpture Homunculus loxodontus, created in 2016 by the Dutch sculptor Margrit 
van Brevort, are studied.  

The article argues that the main reason for the popularity of memes is the complexity of life in an 
urban because modern people, especially the townspeople, are overloaded with information flows, 
but most of them cause internal anxiety and discomfort. We have revealed the hedonistic function of 
memes as a specific quasi-aesthetic phenomenon and a product of modern artistic practices, which 
is increasingly used as a way of indirect advertising of the object.  

 

 

Keywords: Internet Meme, Symbolic Production and Exchange, Everyday Life, Artistic Practices, 
Urban Space, Mythizing, Post-Industrial Society, Eastern and Central European Countries, Visual 
Anthropology. 

 

Постановка проблеми. В сучасному 
інформаційному просторі, окрім 
розважальних телепередач різного 
плану (телевізійний фільм або серіал, 
ігрове шоу чи ток-шоу), популярного 
кіно, анімації, продукції ЗМІ та 
реклами сучасники все частіше 
долучаються до нового інформаційного 
продукту, який лише посилює у 
людини часів консюмеризму бажання 
до гри, розваги і "комунікації у 
Мережі". У сучасному суспільстві, коли 
йдеться про соціальні мережі, 
блогосферу й форуми, постиг чи чати, 
фото і відео з Instagram Posts, 
месенджерінг, твітти, теги, форуми й 
тому подібне, прагнення людей до 
спілкування і взаємодії між собою є 
основою суспільного символічного 
виробництва та обміну. Перебування у 

соціальних мережах Facebook чи 
Twitter користується у людини 
інформаційного суспільства особливим 
попитом через можливість спілкування 
з друзями, а іноді й цілком невідомими 
людьми. Аккаунт у сервісі Instagram, 
знайомлячи із відео та фотографіями 
пабліситі, розважає людину, втомлену 
від одноманітності повсякденного 
життя і щоденних клопотів. Отримати 
розвагу, відволікаючись від 
одноманітності й життєвих проблем, 
або заспокоїтись при зустрічі із 
ситуацією невизначеності багатьом 
сучасникам, особливо молодим людям, 
допомагають ролики чи фотографії 
Telegram. Саме цей 
кроссплатформовий мессенджер з 
2013 року через обмін медійними 
файлами різних форматів та 
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повідомленнями заповнює вільний час 
й допомагає долати нудьгу, розважає, 
знайомить із новинами, робить 
можливим зустріч із чимось цікавим і 
ще невідомим. Поряд з цим він 
пропонує публічні сервіси статистики і 
боти для коментування постів та ін. 
Такий тип комунікації, як форма 
соціальної взаємодії епохи 
інформаційного суспільства, створює 
тимчасову форму людської інтеграції і 
багатьма сучасниками сприймається 
виключно позитивно. Однією з 
засадничих причин її популярності, на 
наш погляд, є орієнтація на розваги, 
сміх та веселощі, які дозволяють 
нівелювати напругу від 
одноманітності, викликів, складностей, 
потенційної невизначеності 
повсякденного життя сучасної людини. 
Хоча б взяти до уваги, як приклад, 
Інтернет-мем, пранк або "фотожабу". 

Ще однією важливою причиною 
популярності соціальних мереж, як 
видається, є ризики та конфлікти, 
зумовлені соціальною напруженістю і 
нестабільністю останніх років: військові 
конфлікти в Іраку, Лівії, Сирії чи 
Україні в останні десятиліття, і, як 
наслідок, велика кількість біженців у 
Європі і Туреччині; значна трудова 
міграція та переміщення людей з країн 
Східної Європи до Західної Європи або 
з Латинської Америки до США; 
кардинальні кліматичні зміни і поява 
так званих "кліматичних біженців" з 
Африканського континенту та ін. В 
таких умовах орієнтація людини на 
розваги і сміх постає своєрідним 
способом самозахисту від складнощів 
життя і теперішніх цивілізаційних 
викликів. 

Новітні інформаційні технології 
привертають увагу не тільки пересічної 
людини, а й професіоналів, наприклад, 
фахівців із соціального інжинірингу і 
рекламодавців. А, відтак, кількісне 
зростання інформаційних потоків у 
сфері сучасного символічного 
виробництва та обміну і їх 
переорієнтація у мережеві 
комунікативні соціальні структури, не 
лише якісно змінюють індивідуальну і 
суспільну свідомість, а й сприяють 

зростанню рівня інформаційного 
хаосу, посилюючи відчуття 
розгубленості сучасної людини. У 
сучасному інформаційному просторі 
блоги, чати, форуми чи Google фото – 
це принадний майданчик для 
поширення значної кількості 
повідомлень, значна частина з яких 
спрямована на маніпуляцію 
громадською думкою, активізацію 
споживацького інтересу, формування 
іміджу та ін.  

Мета дослідження. Прагнемо 
розглянути головні ознаки Інтернет-мему 
як особливого інформаційного продукту в 
символічному виробництві, а також 
дослідити причини його використання в 
сучасній комерційній рекламі як мету 
цього дослідження. Об’єктом нашого 
інтересу є особлива група Інтернет-мемів, 
а саме: меми, створені через використання 
і зміну художніх образів (анімаційні 
фільми, художні фільми, скульптура, твори 
живопису тощо). У контексті цього мем 
розглядається як особлива форма 
"медійного вірусу" (Д. Рашкофф). В 
якості гіпотези автори статті 
припускають зв'язок мемів із феноменом 
симулякру і симуляцією у процесі 
символічного виробництва та обміну в 
сучасному інформаційному суспільстві; 
цікавість до них пересічної людини через 
їх гедоністичну функцію, іноді й 
компенсаторний потенціал при спробах 
розваги через ʺсенсорний голод на 
позитивʺ; їх маніпулятивне призначення у 
рекламних зверненнях. Базовими для 
дослідження мемів, як феноменів 
інформаційного простору, стали метод 
семіотичного аналізу візуального 
об’єкта і герменевтичний метод. Також 
методологічну цінність мав принцип 
ʺнеповного осягнення предметаʺ. Дана 
стаття репрезентує результати праці 
авторів в 2020 році над проектом: 
"Інологічність як феномен 
повсякденного життя сучасної людини: 
теоретичний, методологічний і 
практичний аспекти" (Реєстраційний 
номер 0114V003873, Український 
центр наукової, технічної та 
економічної інформації).  

Ступінь наукової розробленості. 
Інтернет-мем є досить новим явищем у 
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символічному виробництві та обміні в 
сучасному суспільстві, що ще не 
достатньо привертає увагу науковців. 
На думку англійської дослідниці 
С. Канізаро (Sara Cannizzaro), Інтернет-
мем поставив перед сучасними 
ученими питання про необхідність 
аналізу Інтернет-знаків як елементів 
сучасної діджітал культури (digital 
culture), яка стрімко формується 
останні декілька років [1]. Також варто 
вказати на аналіз М. Лукянчиковою й 
Е. Бердниковою причин використання 
у новітній рекламі Інтернет-мемів. На 
думку цих науковців, мова йде 
"креалізований текст", тобто 
накладання на невербальний образ, 
який став популярним у Мережі, 
конкретного рекламного тексту [2]. 
Зацікавлює спроба розрізнення видів 
мемів: по-перше, на "мем-ген", що є 
специфічною "одиницею культурної 
трансмісії чи ж одиницею імітації"  
[3: 84] та, по-друге, на "мем-вірус", 
який виникає завдяки значному 
інтересу різних людей у Мережі до 
конкретної події та швидке поширення 
інформації про неї в Інтернеті [3: 85-
86]. Тому він може порівнюватися за 
швидкістю і несподіваністю 
поширення із "комп’ютерними 
вірусами" [3: 88]. 

Окреслення невирішених питань, 
порушених у статті. Інтернет-мем 
існує у формі деякого символу 
(символів) або образу, ідеї, 
зафіксованих на конкретному 
електронному носії (візуальна форма 
чи поєднана візуальна й аудіо форма). 
Тобто, у сфері символічного обміну і 
виробництва в сучасному суспільстві 
Інтернет-мем постає як специфічний 
медійний об’єкт, що виникає через 
використання відео, фото, звукової 
доріжки тощо. Інтернет-мем на рівні 
суспільної свідомості визнається 
споживачем візуальної чи візуально-
аудіальної інформації цінним 
продуктом символічного виробництва. 
У зв’язку з цим необхідним 
залишається визначення ключових 
причин популярності Інтернет-мемів у 
сучасному інформаційному просторі. 
Реалізація поставленої мети передбачає 

дослідження співвідношення мемів, 
симулякрів і симуляційних практик у 
Інтернет-просторі, соціальних 
мережах, блогах, месенджерах та ін. 
Важливою площиною репрезентованого 
дослідження є й вивчення мему як 
особливого медіа продукту в рекламній 
практиці. На наш погляд, треба 
дослідити зв'язок популярності мемів із 
використанням сміху (завдяки іронії, 
шаржу, пародії, гротеску), як одне із 
головних завдань цього дослідження. 
Іншим нашим завданням є аналіз 
гедоністичної функції Інтернет-мему в 
процесі зростання рівня соціальної 
невизначеності і соціальної 
нестабільності в житті сучасної людини.  

Дискусія і результати. Певний 
символ чи образ, манера людської 
поведінки, ідея або навіть знак може 
виступити основою для створення 
мему загалом та Інтернет-мему 
зокрема. Умовою для його появи є 
поєднання візуального образу, в тому 
числі й художнього, із несподіваним 
елементом. Ним виступає інший 
візуальний образ, поєднання із яким 
забезпечить програма Photoshop; 
незвичний за змістом напис чи 
гасло;супровід звуковою доріжкою 
фотографії та ін. Іншими словами, мем 
треба розглядати як специфічну 
інформаційну "одиницю, яка може 
повторити себе за допомогою 
наслідування, і має три 
характеристики, які роблять її 
успішною: довговічність, плодючість та 
вірність копіюванню" [3:85]. 

Треба зауважити, що Інтернет-мем 
існує у формі конкретного медійного 
об’єкта, наприклад фотографії 
(найчастіше із супровідним написом 
словом, рідше висловом) чи відео. Як 
приклад подібного є поява популярного 
у країнах Східної Європи мему, 
відомого як Почекун (українська мова), 
Ждун (російська, білоруська). Його 
історія почалася із фото туристки, яка 
виклала у Мережу фотографію 
скульптури невідомої істоти, схожої на 
інопланетянина чи, можливо, гібрида 
людини і морської тварини ‒ 
Homunculus loxodontus. Ця скульптура 
вразила жінку своєю незвичністю, 
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адже була схожа на тварину і водночас 
нагадувала персонаж фільму фентезі, 
анімації чи твору фантастичної 
літератури. Можливою причиною її 
здивування могло були й місце, де 
знаходилась дана скульптура – 
лікарський центр. Скульптура була 
створена в 2016 році нідерландською 
скульпторкою Маргріт ван Бреворт 
(Margrietvan Breevoort).  

Цей Інтернет-мем мав "вірусне" 
поширення в Мережі та став 
популярним за дуже короткий 
проміжок часу, насамперед в 
інформаційному просторі слов’янських 
країн. Цікаво, що мем Homunculus 
loxodontus викликав продукування 
великої кількості інших медійних 
образів на різну проблематику. 
Популярність мему Homunculus 
loxodontus втілилася у масовому 
виготовленні іграшок, сувенірів і 
рекламної продукції з цим образом. 
Наприклад, компанія CD Land Group 
придбала у 2017 році авторські права 
на його використання при виробництві 
та рекламуванні товарів на території 
країн Східної Європи [4]. Так цей мем 
перетворився на особливий продукт, а 
саме став впізнаваним рекламним 
образом. Утім, у інших неслов’янських 
країнах цей Інтернет-мем не 
користувався і не користується 
популярністю.  

Можливою причиною цього стала 
складність перекладу назви мему 
англійською мовою: мем Waiter – це 
невдалий переклад, адже слово "waiter" 
фіксує конкретну професію, а саме 
офіціанта/офіціантки. Спроби 
транслітерації Zhdoon (Zhdun, Jdun, 
Geodun) теж були невдалими, оскільки 
позбавляли іноземців можливості 
зрозуміти сенс інтелектуальної гри (на 
основі поєднання візуального образу, 
супровідного до нього напису та 
соціальної практики конкретних країн, 
де довге перебування у черзі до лікаря, 
державного службовця або перетину 
кордону було тривалою нормою 
повсякденного життя). Тому Ждун або 
Почекун – це "той, хто очікує". Саме 
так мешканець країн Східної та 
Центральної Європи розуміє цей 

Інтернет-мем. До того ж, про Інтернет-
мем з образом Homunculus loxodontus 
складно сказати "the Waiting Thing", 
адже скульптура схожа на живу, 
втомлену, сумну істоту, яка після 
важких випробувань присіла 
відпочити. Це не "річ, що очікує". При 
цьому складно при англійському 
перекладі мему використати і вислів 
"the Waiting Person", адже слово 
"персона" в українській і в російській 
мовах асоціюється із людиною, 
англійською мовою "person" так само 
викликає уявлення про неї. Ми ж 
бачимо образ химерної, фантастичної 
істоти, яка зовні зовсім не схожа на 
людину.  

Ще однією характерною особливістю 
Інтернет-мемує є вірусність його 
поширення, тобто значна популярність 
і великий інтерес з боку пересічних 
людей та його швидке 
розповсюдження різними способами 
завдяки Інтернет-технологіям. 
Авторами мемів можуть бути різні 
люди, зокрема й професіонали у сфері 
сучасних візуальних технологій. Коли 
мова йде про просування мему як 
медійного продукту, то в його 
поширенні значну роль можуть 
відігравати рекламісти, дизайнери, 
фотомитці та ін. Але створити мем, у 
принципі, може кожна людина, 
обізнана із комп’ютером, Інтернетом і 
програмою Photoshop. Важливо, щоб 
така людина мала гарне почуття 
гумору та була наділена творчим 
мисленням. Також вона, на наш 
погляд, повинна уміти створювати 
візуальний образ, інтуїтивно 
відчуваючи абсурдність поєднання усіх 
його елементів. Саме абсурдність, з 
якою стикається у мемі глядач, й 
привертає до нього увагу.  

Іншою атрибутивною рисою 
Інтернет-мему є його орієнтація на 
здивування і сміх, який він викликає у 
"людини Інтернету". Сміх може мати 
різні причини. У залежності від мети, 
яку переслідував автор мему, сміх буде 
різним: іронія, гумор, сарказм та ін. 
Досить часто сміх викликається навіть 
сатирою, до якої вдається автор такого 
медійного продукту. Сміх виникає тоді, 
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коли створений ним візуальний або 
візуально-аудіальний образ 
сприймається іншою людиною із 
розумінням його смислового 
навантаження, схожого із міркуванням 
й почуттями людини, яка стала 
творцем Інтернет-мему. На наш погляд, 
у ланцюгу соціальної комунікації 
проявляється не тільки емпатія: "автор 
мему – споживач мему". Той, хто 
зацікавився таким образом, отримує 
насолоду не тільки від його 
споглядання: колір, фігура-фон, 
пропорції, масштаб, симетрія-асиметрія, 
ритм та ін. У процесі сприйняття мему 
відбувається "багатовекторна гра" зі 
смислами меседжу.  

Як вважаємо, саме з цієї причини 
людині принципово важливим є 
необхідність поділитися інформацією 
та своїм інтелектуальним і чуттєвим 
станами з іншими людьми. (Але 
незвичайним є те, що переважна 
більшість цих людей для поширювача 
мему залишається потенційно 
невідомими). Саме це є ключовою 
причиною масового поширення мемів і 
"вірусного зараження" ним великої 
кількості людей. 

Як приклад – існування Facebook-
груп" Гумор українською", "Комікси 
українською", "Приколи українською" 
та ін. Меми, які постійно з’являються в 
цих інтернет-спільнотах, завжди щось 
висміюють: вислів відомого політика, 
дію чиновника, одяг актора або 
співака та ін. На наш погляд, подібні 
меми постають особливою формою 
соціальної критики у жартівливій 
формі ("спецагент Гордон", "цивілізація 
без каналізації Путіна", "зв’язана маска 
депутатки"[5]). У цих мемів є 
конкретна цільова аудиторія, із 
чіткими соціально-політичними 
переконаннями і цінностями. 
Авторами таких мемів є групи, 
насамперед, політично активних 
громадян України, які постійно і 
зацікавлено розглядають якусь подію 
чи людський вчинок у ракурсі 
соціальних тенденцій, подій, 
громадських рухів та ін. Споживачами 
такої продукції є їхні прихильники й 
постійні відвідувачі Інтернет порталів, 

форумів і блогів, коли мова йде про 
меми і жарти через короно вірус [6]. 
(Це й привертає до мему нашу увагу, 
адже кожне рекламне подання завжди 
розраховане на конкретну цільову 
групу. Більше того, мем завжди 
зорієнтований на власну цільову групу). 

У площині аналізу сучасного 
інформаційного простору постає ще 
одне важливе питання. Чому Інтернет-
меми є популярними серед сучасників? 
Одна із вагомих причин – це ситуації 
невизначеності, з якими вони часто 
вимушені стикатися з різноманітних 
причин, особливо мешканці міст. 
Кризові процеси в суспільстві, що 
почалися з початком ХХІ століття 
торкаються багатьох сфер людського 
життя. В умовах прискореного 
переходу до технологій третьої і 
четвертої індустріальної революцій і 
структурної кризи світової економіки 
кількість ситуацій невизначеності 
стрімко зростає. Кризові процеси в 
суспільстві, що почалися з початком 
ХХІ століття торкаються практично 
усіх сфер соціального життя сучасної 
людини. Це спричиняє зростання 
напруженості не лише в країнах 
Східної і Центральної Європи, що 
стикалися з проявами тоталітаризму у 
недавньому минулому та мають 
серйозні соціальні проблеми через 
зміну суспільно-політичних орієнтирів 
і, як наслідок, значні економічні 
проблеми. Значна соціальна 
напруженість фіксується і в "Старій 
Європі", і в багатьох країнах Малої та 
Передньої Азії. Спостерігаємо це й у 
інших регіонах світу: "революція 
парасольок" у Гонконгу (вересень-
грудень 2014 року) чи масові протести 
там же протягом осені 2019 року; 
громадянські акції протесту в Ірані 
восени-початку зими того ж року через 
"бензинову кризу" та ін.  

У розвитку суспільства є періоди, в 
яких простежуються, з одного боку, 
велика кількість ситуацій 
невизначеності та конфліктів, які 
виникають у конкретних соціальних 
спільнотах, а, з іншого, – неможливість 
їх розв’язати наявними культурними, 
правовими, політичними інституціями 
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у межах функціонування усталених 
соціальних норм, правил 
повсякденного життя, способів 
соціального контролю. За таких умов 
значна кількість конфліктів у одній 
сфері спричиняють соціальні ризики в 
інших, що, зрештою, створює умови 
для загального кризового стану 
розвитку суспільства. Він здатен нести 
загрозу через стагнацію та, навіть, 
тотальне руйнування наявних 
соціальних інституцій. Ключовою 
причиною переростання у різних 
сферах соціального буття локальних 
криз у регіональні і цивілізаційні 
залишаються стрімкі глобалізаційні 
процеси. Це прямо засвідчують 
тривале існування біполярного світу, 
поява в останні десятиліття загроз 
планетарного характеру: екологічних, 
економічних, політичних, безпекових, 
а нині ще й біологічних. (У зв’язку з 
цим у науковій обіг активно вводяться 
поняття: "криза", "кризовий соціум", 
"кризова свідомість", "соціальна 
невизначеність", "соціальні ризики").  

Відтак, при нестабільності та спробі 
пошуку ефективних способів 
подолання проблем, котрі не 
вирішуються традиційними 
інституційними механізмами, ситуація 
невизначеності посилює цілу палітру 
соціальних ризиків у повсякденному 
житті людини. Останні набувають рис 
тотальності та стають характерною 
ознакою внутрішнього світу сучасної 
людини [7: 22]. У таких умовах сміх, 
який викликається мемом, допомагає 
адаптуватися до них. Отже, Інтернет-
мем має гедоністичне значення для 
людини, що перебуває в стані 
невпевненості, розгубленості, тривоги, 
що зумовлені частим стикання із 
ситуаціями невизначеності. Стосовно 
творців мемів, як видається, можна 
стверджувати й про компенсаторну 
функцію такого медійного продукту, 
коли однією із причин створення і 
викладання у Мережу мемів є дефіцит 
уваги до людини в реальному житті; 
прагнення визнання і бажання 
спілкуватися на фоні неможливості 
уповні це реалізувати; спроба 
розважитися чи позбутися відчуття 

внутрішнього дискомфорту  від 
наявних умов повсякденного життя та ін. 

У зв’язку з цим потребує розгляду й 
питання причини використання Інтернет-
мему в сучасній комерційній рекламі. 
Важливою рисою розвитку кризового 
соціуму за останні два десятиліття 
стала медіареальність, яка, 
результатом активного розвитку 
засобів масової інформації та ринку 
реклами. (Останній виходить за межі 
лаверівського тлумачення реклами як 
пристрою, що покликаний привернути 
увагу перехожого на певний товар і 
спонукати до взаємовигідного 
обміну [8: 6]). В наш час більш 
коректним є, на наш погляд, 
трактування реклами як особливої 
форми міфотворчості. Тобто, мова йде 
про елемент символічного виробництва 
та обміну, а також культури 
споживання, в якій рекламодавець 
продає товар через "загортання" або 
"прив’язування" його образу до мрій 
конкретних людей. І реклама як 
феномен соціального буття є 
відображенням процесів, які 
відбуваються у ньому, і водночас вона 
у суспільній свідомості вона іноді  
розглядається як інструмент подолання 
кризових явищ. Як видається, багато 
сучасників стали надмірно залежними 
від візуальних форм рекламних 
образів, насамперед завдяки 
телебаченню та Інтернет-ресурсам. 
Однією із причин цьому є 
невпевненість, напруженість, страх, 
що виникають при частих зустрічах із 
ситуаціями невизначеності, 
конфліктами та ін. Принадні рекламні 
образи розважають і, відтак, 
пом’якшують стрес від особливостей 
життя в урбанізованому просторі. Тому 
захоплення Інтернет-мемами може 
бути спричинене й звичкою часто 
зустрічатися із рекламними образами. 

Відчуття невпевненості та 
розгубленість при ситуації 
невизначеності притаманне суспільній 
свідомості не лише в періоди 
соціальних криз, а й на будь-якому 
етапі соціального розвитку. Оскільки 
ключовим елементом будь-якої 
соціальної системи є індивід, поведінку 
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якого неможливо звести до певних 
зразків та шаблонів, то й соціальні 
процеси не є однозначно 
детермінованими й чітко 
прогнозованими. Колись важливою 
складовою культури була міфологія, 
через міфи традиційно 
структурувались різноманітні події 
життя, стимулюючи людську 
впевненість. У світових релігіях згодом 
транслювалася ідея впевненості в 
тимчасовості існування людства, але 
невпевненості в його порятунку, в 
переході в "кращий" світ, в чітких 
темпоральних межах його існування. 
Секуляризація сучасного суспільства 
призвела до попиту на новітні міфи. 
Адже архаїчні міфи мають чітку 
трансісторичну ознаку, але 
міфотворчість з часом 
трансформувалась на набуття змісту 
їхніх логічних компонентів та, 
відповідно, втрати домінантної ролі 
емоційно-почуттєвої складової міфічної 
свідомості. Аналіз цих процесів 
йдозволив ученим стверджувати про 
появу "сучасного міфу" (або у науковій 
літературі часто вживається поняття 
"соціальний міф") на зміну архаїчному. 
Його основною відмінністю є те, що 
традиційний міф існував як 
безпосередня данина, а новітній міф, 
точніше міфологема,при певній 
рефлексії розпізнається серед 
неміфологічних структур [9:9]. Зокрема 
такими стали мистецтво та художні 
міфи, реклама і рекламні "легенди" та 
ін. Як зазначає О. Полисаєв, у 
сучасному суспільстві міф пояснює 
переважно з позиції потреб та 
інтересів певних спільнот, але у 
більшій мірі він виконує нормативно-
регулятивну функцію [10: 25, 115].  

Однак хочемо звернути увагу, що 
важливою характеристикою сучасної 
міфотворчості є її спрямованість на 
послаблення критичності мислення 
людини [11: 41]. Враховуючи, що 
базовим завданням реклами є не 
стільки інформування потенційних 
покупців про продаж товару (ця 
функція втратила актуальність ще в 
суспільстві індустріальної епохи з 
масовим виробництвом продукції), 

скільки створення штучних потреб і 
бажань. Крім стимулювання 
споживчого інтересу, реклама привчає 
людину до отримання керованих 
емоційно-почуттєвих станів поза 
сферою мистецтва, спорту. До того ж, 
значну роль у цьому відіграли 
симуляція та широке використання 
симулякрів. На наш погляд, те ж саме 
спостерігаємо зараз й у "вірусному" 
поширенні Інтернет-мемів, і в способах 
створення останніх. Щоб зрозуміти 
причини інтересу до Інтернет-мемів з 
боку рекламістів достатньо знову, як 
видається, звернутися до аналізу 
феномена Почекуна (Ждуна - 
російською). Скульптура Homunculus 
loxodontus створювалася із рекламною 
метою, адже був оголошений творчий 
конкурс Лейденським університетом 
("Скульптура в Лейдені"). Розміщення 
анонімним автором ("російська 
туристка") фото цієї скульптури на 
сайті Pikabu (російськомовної 
інформаційно-розважальної спільноти) 
привернуло увагу широкого загалу, 
зробивши непряму, але ефективну 
рекламу мистецькій інновації та 
соціальній ініціативі європейського 
навчального закладу. Вона стала ще 
більш ефективною, коли фотографія 
стала популярним Інтернет-мемом, 
який спричинив, в свою чергу, появу 
нових модифікацій образу Почекуна.  

Так відбувається трансформація 
візуального образу (в даному випадку 
арт-об’єкта як продукту художньої 
практики) у медіа об’єкт первинного 
рекламного призначення, а згодом 
міфізація цього медійного об’єкта у 
сучасному інформаційному просторі 
через використання можливостей 
Інтернет-ресурсу (тиражування 
симулякрів як розвага, з одного боку, а 
з іншого – як рекламний 
образ/рекламні образи вторинного 
порядку використання). Симуляція у 
такому випадку націлена на 
отримання керованих емоційно-
почуттєвих станів поза сферою 
мистецтва та спорту, як традиційних 
"чуттєвих енерджайзерів". 

Висновки та перспективи 
подальших досліджень. Як результат 
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аналізу базових ознак Інтернет-мему як 
особливого інформаційного продукту в 
символічному виробництві, причин 
інтересу сучасників до мемів, а також 
розгляду причин їх використання в 
сучасній комерційній рекламі укажемо 
наступне. 1) З’ясовано, що Інтернет-
меми є специфічним медіа об’єктами, 
що стали вагомим агентом впливу на 
масову свідомість як сучасного 
суспільства, так і конкретної цільової 
групи. Однією із базових ознак мему 
постає його спроможність "давати 
життя" багатьом копіям, як ідейним, 
так й образним. 2) Стверджуємо, що 
популярність Інтернет-мемів зумовлена 
зростанням рівня напруженості від 
інформаційного хаосу в повсякденному 
житті й, відтак, розгубленості людини 
при зустрічі із великою кількістю 
інформаційних потоків у сучасному 
символічному виробництві та обміні, 
важливою складовою котрого стали 
мережеві структури при соціальній 
комунікації. А ще меми розважають і, 
відтак, пом’якшують стрес від 
різноманітних проблем повсякденного 
буття, соціально зумовлених 
невизначеностей, ризиків чи 
конфліктів. Ситуації невизначеності, 
посилюючи людську невпевненість і 
тривогу при зустрічі з ними, стали 
вагомою причиною пошуку людиною 
джерел радості, нехай і в ілюзорній 
формі. Тому інтерес до мему свідчить 
про пошук джерел радості та сміху з 
боку сучасної людини (особливо, коли 
вона мешкає в одноманітному 
урбанізованому просторі, в умовах 
уніфікації й стандартизації побуту та 
ін.). 3) Звертаємо увагу, що 
привабливість такий медійних об’єктів 
зумовлена можливістю керування 
емоційно-почуттєвими станами поза 
сферою сучасного мистецтва зокрема 
та традиційних художніх практик 
загалом, спорту та ін. Тому здатність 
Інтернет-мемів дивувати та викликати 
сміх робить їх привабливим об’єктом 
для споживання "людини 
консюмеризму". 
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НОВИЙ СЕРЕДНІЙ КЛАС ЯК ФАКТОР НІВЕЛЯЦІЇ 
СОЦІАЛЬНОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЙНИХ 

ВИКЛИКІВ INDUSTRY 4.0 
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У статті досліджено вплив четвертої індустріальної революції (Industry 4.0) на 
становище середнього класу у різних країнах світу. Встановлено, що очевидним наслідком 
четвертої індустріальної революції є поляризація доходів різних верств населення і 
поступове скорочення кількості представників середнього класу як у розвинутих країнах 
світу, так і в країнах, які розвиваються. Доведено, що у структурі сучасного середнього 
класу відбувається інтелектуальне й матеріальне розшарування, адже левова частка 
доходів концентрується у сферах високотехнологічних виробництв, програмування та ІТ-
індустрії. Натомість представники традиційного середнього класу (офісні та банківські 
працівники, вчителі, викладачі вузів, медичний персонал, працівники державних установ і 
транспорту та інші) під впливом перенасичення ринку праці і загрози безробіття все 
більше скочуються до рівня доходів нижчого середнього класу або класу бідних.  

Нівеляція процесів скорочення кількості представників середнього класу має 
базуватись на цілеспрямованій державній політиці щодо зростання доходів у сфері тих 
професій, де в умовах роботизації і автоматизації у майбутньому збережеться робота 
для людей. Ця соціальна практика має завбачувати кооптацію до нового середнього класу 
не тільки людей, занятих у сфері комп’ютерного програмування, ІТ-індустрії, наукових 
досліджень, а й кваліфікованих працівників у сфері обслуговування, працівників сфери 
освіти і медицини, галузі культури і засобів масової інформації та ін. В українських 
реаліях цілеспрямоване формування нового середнього класу є одним з ключових факторів 
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нівеляції соціальної й економічної нестабільності й загрози соціальних заворушень, 
подолання економічної і соціальної відсталості нашої держави. У дослідженні з’ясовано, що 
в Україні склалися як сприятливі фактори (достатньо високий освітній рівень її громадян, 
наявність мільйонів українських трудових мігрантів, які мають досвід роботи у 
розвинутих країнах світу та виявляють здатність до активної діяльнісної життєвої 
позиції), так і несприятливі фактори (відсутність у державі ефективної, освіченої, 
патріотично налаштованої провідної політичної верстви та політичної волі в органах 
державної влади у сфері подолання корупції та зрощення державної влади з олігархічним 
структурами) для формування нового середнього класу. 

 
 

Ключові слова: новий середній клас, соціальна невизначеність, соціальні ризики, 
модернізаційні проекти, постіндустріальне суспільство, Industry 4.0, повсякденність, 
символічне виробництво та обмін. 

 

 
NEW MIDDLE CLASS AS A LEVELING FACTOR OF SOCIAL UNCERTAINTY 
IN THE CONDITIONS OF MODERNIZATION CHALLENGES OF INDUSTRY 4.0 

N. M. Kovtun, N. V. Ventsel 

The article deals with the impact of the fourth industrial revolution (Industry 4.0) on the 
situation of the middle class in different countries. It is established that the obvious consequence 
of the fourth industrial revolution is the polarization of various segments of the population 
incomes and the gradual reduction of the number of the middle class in both developed and 
developing countries. It is proved that in the structure of the modern middle class there is an 
intellectual and material stratification, because a huge share of income is concentrated in the 
areas of high-tech industries, programming and IT industry. Instead, the traditional middle class 
(office and bank clerks, teachers, university professors, medical staff, government and transport 
workers, and others) is increasingly falling to lower middle or poor incomes under the influence of 
labor market oversaturation and the threat of unemployment. 

The leveling of the processes of reducing the number of middle class representatives should be 
based on a purposeful state policy on income growth in those professions where robotics and 
automation will preserve jobs for people in the future. This social practice should involve co-opting 
into the new middle class not only people working in computer programming, the IT industry, 
research, but also skilled workers in the service sector, education and medical workers, culture 
and the media etc. In the Ukrainian reality, the purposeful formation of a new middle class is one 
of the key factors in leveling social and economic instability and the threat of social unrest, 
overcoming the economic and social backwardness of our state. It was stated in the study that in 
Ukraine there are both favorable factors (high enough educational level of its citizens, the 
presence of millions of Ukrainian migrant workers who have experience in developed countries 
and show the ability to take an active life position) and unfavorable factors (lack of effective, 
educated , patriotic leading political class and political will in public authorities in the field of 
overcoming corruption and merging state power with oligarchic structures) to form a new middle class. 

 
 

Keywords: New Middle Class, Social Uncertainty, Social Risks, Modernization Projects, Post-
Industrial Society, Industry 4.0, Everyday Life, Symbolic Production and Exchange. 

 

Постановка проблеми. У ситуації 
зростання соціальної нестабільності в 
сучасному світі внаслідок структурного 
переходу світової економіки до 
застосування технологій четвертої 
промислової (індустріальної) революції 
та занепаду вуглеводневого способу 
енергозабезпечення, що посилюється 
падінням економічного розвитку у 

більшості країн світу через пандемію 
Covid-19, актуалізується проблема 
дослідження способів подолання 
соціальної невизначеності і 
нелінійності розвитку сучасної 
цивілізації. Актуальність вирішення 
означеної проблеми в українських 
реаліях лише посилюється провалом 
декількох проектів модернізації 
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економіки та соціальної сфери в 
останні десятиліття, структурною 
економічною кризою, масовим 
безробіттям та перманентною бідністю 
більшості населення країни. 

Ступінь наукової розробленності. 
Аналіз становлення нового середнього 
класу, як особливого фактору нівеляції 
соціальних ризиків структурного 
переходу світової економіки до 
Industry 4.0, є достатньо новою темою 
соціально-філософського аналізу. Особливо 
важливим видається її  дослідження в 
ситуації соціальної невизначеності 
країн периферії світ-системи, які за 
багатьма параметрами перебувають ще 
на стадії розвитку другої індустріальної 
революції. Окремі аспекти становлення 
нового середнього класу в умовах 
постіндустріалізму стали предметом 
дослідження Р. Бейзіді, І. Валлерстайна, 
Є. Головахи, Б. Данилишина, М. Кастельса, 
А. Климчук, М. Козловця, Е. Лібанової, 
Ч. Мілза, О. Москаленко, Е. Тофлера, 
Р. Флоріда, К. Шваба, І. Юхновського 
та ін. У контексті цього у західній 
науковій парадигмі на особливу увагу 
заслуговує праця Р. Флоріда "Криза 
урбанізму. Чому міста роблять нас 
нещасними?" (2019), в якій американо-
канадський дослідник обґрунтовує 
необхідність протекціоністської політики 
щодо становлення нового середнього 
класу в умовах постіндустріалізму 1. 
Натомість на проблемі виявлення 
особливостей формування нового 
середнього класу в сучасному індійському 
суспільстві зосереджують свою увагу 
С. Крішнан і Х. Нірая 2. При цьому 
деякі дослідники, як-от Р. Бейзіді, 
вказують на неоднозначність і 
парадоксальність поведінки середнього 
класу в умовах цивілізаційних викликів 
епохи постіндустріалізму 3. Ґрунтовний 
аналіз неоднорідності і суперечливості 
функціонування нового середнього 
класу в умовах третьої індустріальної 
революції в Україні здійснений у праці 
А. Климчук 4. У свою чергу вплив 
механізмів діджитатілізації та 
інтернетизації виробництва на 
процеси гетерогенізації середнього 
класу у сучасному глобалізованому 
просторі досліджує О. Москаленко 5. У 

площині співвідношення "креативного" 
класу, середнього класу та прекаріату в 
сучасному українському суспільстві 
зосереджує свою увагу український 
дослідник М. Козловець. Він робить 
цілком обґрунтований висновок, що 
для становлення потужного середнього 
класу в Україні необхідним є 
посилення ролі держави у сфері 
інвестування в матеріальні й 
нематеріальні ресурси суспільства, 
підвищення реальної заробітної плати, 
державної підтримки середнього і малого 
бізнесу 6: 48.  

Окреслення не вирішених раніше 
питань. Однак, незважаючи на 
значний доробок окремих дослідників, 
у сучасній соціально-філософській літературі 
досі відсутні системні дослідження проблеми 
становлення нового середнього класу 
як чинника нівеляції соціальної 
невизначеності в ситуації роботизації, 
автоматизації та діджиталізації 
виробництва епохи постіндустріалізму. 

Метою дослідження є аналіз 
формування нового середнього класу 
як ключового чинника подолання 
соціальних ризиків і невизначеності в 
умовах модернізаційних викликів 
четвертої індустріальної революції.  

Дискусія та результати. 
Соціальний розвиток у сучасному світі 
перебуває у прямій залежності від 
кардинальної зміни як способів 
виробництва, так і магістральної 
трансформації ринку праці. Зауважимо, 
що разом з проголошенням у 2011 році 
початку четвертої індустріальної 
революції у наукову літературу і в 
суспільний дискурс увійшов концепт 
Industry 4.0. Згідно з ним, суспільне 
життя майбутнього будуть визначати 
такі атрибутивні ознаки як 
роботизація, інтернетизація та 
діджиталізація виробництва, сфери 
послуг, побуту і повсякденного життя, 
особливо в сучасних містах. Для 
суспільства як розвинутих країн світу, 
так і країн світової периферії це 
матиме далекосяжні наслідки, ключовими 
з яких стане "загроза масового безробіття, 
зростання стихійної соціальної активності, 
маргіналізація значної частини 
населення, непрогнозовані міграційні 
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процеси і незворотна трансформація 
урбанізованого середовища буття 
людини" 7: 7. У більшості країн світу 
ключовим наслідком Industry 4.0 стане 
кардинальна трансформація ринку 
праці. У перспективі можуть зникнути 
не лише десятки традиційних для 
індустріального суспільства професій, а 
й цілі галузі професійної активності 
людини. Красномовним прикладом 
цього є трансформація банківської 
сфери. Ще десять років тому праця 
банківського працівника у більшості 
країн світу засвідчувала приналежність 
людини до середнього класу, гарантувала 
стабільне соціальне становище і 
достатній рівень матеріальної 
забезпеченості. На сьогодні у країнах 
Скандинавії більше 90 % банківських 
операцій здійснюється он-лайн. У 
всьому світі у зв’язку з тотальною 
діджиталізацією та інформатизацією 
банківської сфери та скороченням 
реальних банківських установ ця 
професія поступово переходить у 
категорію неперспективних.  

В ситуації об’єктивної відсутності 
комплексних статистичних даних щодо 
трансформації ринку праці внаслідок 
Industry 4.0 навіть у розвинутих 
країнах світу маємо звернутись до 
сфери аналітичного прогнозування. На 
думку переважної більшості експертів 
ринку праці, навіть у короткій 
перспективі людство очікує загроза 
масового безробіття внаслідок роботизації. 
Так, за прогнозом Лабораторії машинного 
навчання у сфері фінансів та організацій 
(LAMFO) Університету Бразилії (UnB) у 
Бразилії більше 54 % робочих місць, 
які досі займають бразильці, до 2026 р. 
будуть зайняті роботами. Подібна 
ситуація прогнозується і в інших 
країнах. У США 47 % робочих місць 
будуть зайняті машинами, а в країнах 
Європи – 59 %. Однак найбільший 
рівень роботизації загрожує країнам, 
які розвиваються. Окрім цього, 
країнам, що розвиваються і належать 
до периферії та напівпериферії світ-
системи, загрожує й виведення 
виробництв зарубіжних компаній, які 
будуть повертати виробництва у власні 
країни. Ключовою причиною таких процесів 

стає відсутність потреби у використанні 
дешевої людської праці внаслідок 
роботизації і автоматизації виробництва.  

Мільйони працюючих у різних 
країнах світу внаслідок надшвидкої 
технологічної модернізації виявляються 
у статусі непотрібних і зайвих людей, 
позбавлених засобів до існування. Не 
можна сказати, що з подібними 
тенденціями людство зустрічається 
вперше. Свого часу Х. Арендт звернула 
увагу на те, що відчуття 
надлишковості, непотрібності у 
мільйонів людей міжвоєнного періоду 
стало основою для становлення 
тоталітарних режимів минулого 
століття. Покоління молодих людей 
міжвоєнного періоду, на її думку, було 
набагато більш знедоленим, ніж 
покоління молоді ХІХ століття. Воно 
було біднішим матеріально, більш 
обуреним лицемірством. Це покоління 
вже не могло втекти в екзотичні 
країни й імітувати "знищення 
драконів" серед "дивних аборигенів" 9: 
438. На відміну від покоління 
мандрівників, піонерів освоєння 
різних частин світу ХІХ століття, 
значна частина людей на початку 
нашого століття, насамперед молоді, 
опинилася в ситуації відчуття 
безвихідності та невизначеності 
майбутнього. У різних куточках світу 
для значної частини соціально 
активної молоді вже немає куди їхати, 
немає що освоювати. Праця людини 
стає непотрібною. Вже не залишилось 
екзотичних країн, куди можна втекти 
від власної безперспективності і 
злиденності. Водночас в умовах 
глобалізації інформаційного простору 
вже не залишилось місця у світі, де не 
чути повсякденного марнослів’я про 
рівні можливості, добру волю усіх 
людей і толерантність.  

Трагедія молодого покоління початку 
нашого століття полягає і в тому, що 
воно має достатній рівень освіти, 
середньої і вищої, який дає можливість 
усвідомити трагічність і 
безперспективність майбутнього. Не 
маючи можливості знайти 
застосування своїм талантам на 
батьківщині, значна частина молодих і 
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активних громадян в останні 
десятиліття виїхали в інші країни. 
Згідно з даними Міжнародної 
організації міграції (IOM), в 2019 році 
лише в Європі проживало більше ніж 
82 млн. міжнародних мігрантів, що 
було на 10 % більше, ніж у 2015 році. 
Трохи більше половини з них (42 млн.) 
народились в Європі, але проживали в 
інших регіонах. Водночас з 2015 до 
2019 року кількість неєвропейських 
мігрантів у Європі також зросла з 35 
до 39 млн. чоловік. У 2019 році 
мігранти європейського походження, 
які проживали за межами континенту, 
базувались переважно у Північній 
Америці (7,4 млн.) 10: 85. В Європі на 
2019 рік у статусі мігрантів в інших 
країнах проживало найбільше вихідців 
з Російської Федерації (9,1 млн. чол.), 
України (5,2 млн.), Польщі (4,4 млн.) і 
Великої Британії (4,3 млн.) 10: 87. 
Окрім цього, Португалія, Румунія і 
Болгарія також мають значну кількість 
населення, яка мігрувала з країни. 
Якщо брати регіон Латинської 
Америки, то високий рівень міграції 
зафіксований у Венесуелі, де за 
останні роки не менше 3,4 млн. 
громадян змушені були залишити 
країну. До середини 2019 року 
кількість венесуельських біженців 
почала досягла 4 млн., що становило не 
менше 13 % населення держави 10: 
102. Через прискорене руйнування 
вуглеводневої моноекономіки мільйони 
громадян Венесуели виявились 
нездатними забезпечити власні 
життєві потреби, харчування і 
елементарне медичне забезпечення. 

Ключовою причиною активних 
міграційних процесів сучасності 
залишається прагнення знайти більш 
достойний заробіток. У зв’язку з цим 
Міжнародна організація праці при 
ООН наводить статистику, що з 2013 
року кількість трудових мігрантів у 
світі зросла на 9 % з 150 млн. до 
164 млн. в 2017 році. При цьому 68 % з 
них були зайняті у країнах з високими 
доходами, 18,6 % ‒ у країнах з 
середньовисокими доходами, а саме 
23 % мігрантів працюють у Північній 
Америці, 23,9 % ‒ у Північній, 

Південній і Західній Європі, 13,9 % - в 
арабських країнах 11. 

Однак, пандемія Covid-19 і введення 
жорстких карантинних заходів у 
більшості країн світу, обмеження у 
можливості вільного пересування у ЄС, 
фактичне призупинення дії 
Шенгенської угоди, змусило значну 
частину трудових мігрантів 
повернутись на батьківщину. Так, 
станом лише на 29 березня 2020 року в 
Україну з-за кордону за даними 
Міністерства закордонних справ 
повернулися понад 144,5 тисячі 
українців 12. Подібна тенденція була 
характерна для багатьох країн світу, 
громадяни яких перебували в статусі 
трудових мігрантів за кордоном. 

Жорсткі карантинні заходи у 
лютому-квітні 2020 року змусили 
більшість громадян світу "закритися" у 
власних помешканнях та витримувати 
жорстку соціальну дистанцію, створюючи 
незвичну ситуацію. У кращому випадку 
ці люди змогли уникнути втрати роботи і 
перейти на її дистанційні форми. При 
цьому пандемія Covid-19 створила 
сприятливі умови для впровадження 
діджиталізації, інтернетизації та 
роботизації виробництва як сутнісні 
ознаки Industry 4.0. Неоднозначні з 
позиції соціальної стабільності процеси 
діджиталізації й інтернетизації 
виробництва, які за прогнозами мали 
тривати від 5 до 15 років у різних 
частинах світу, прискорились у сотні 
разів. І вже значна кількість експертів 
змушені визнавати, що багато підприємств, 
офісів, магазинів, навчальних закладів 
не відновлять свою роботу в реальному 
режимі і так й залишаться працювати 
в Інтернет-просторі, що ще й посилить 
роль символічного виробництва та 
обміну. Однак на рівні суспільного 
дискурсу скорочення мільйонів 
робочих місць будуть пов’язувати не 
стільки з виробничими потребами, 
скільки з форсмажорними обставинами 
жорсткої пандемії коронавірусу Covid-
19. Значна частина робочих місць буде 
скорочена і в тих сегментах 
виробництва, які традиційно 
пов’язувалися з діяльністю середнього 
класу. При цьому деякі експерти 
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акцентують увагу, що значну частину 
звільнених працівників з реального 
сектору економіки можна буде 
переорієнтувати на пошук роботи у 
віртуальному просторі Інтернету. 
Значною мірою такі підходи є 
виправданими. Зокрема, Україна за 
статистичними даними є однією з 
держав світу, де активно розвивається 
ринок фрілансерінгу. Так, у грудні 
2019 року український фріланс-сервіс 
Freelancehunt опублікував результати 
дослідження ринку фрілансу в Україні 
за поточний рік. За його результатами 
кількість зареєстрованих фрілансерів 
за 2019 рік зріс на 55 %, кількість 
замовників послуг фрілансерів зросла 
на 35 %, кількість проектів у галузі 
фрілансу зросла на 20 % 13. Але слід 
враховувати, що під впливом 
глобалізаційних і діджиталізаційних 
процесів у сферах ІТ-технологій та 
фрілансерінгу відбувається 
перенасичення ринку праці і 
закономірне зниження заробітної 
плати працівників, які раніше могли 
себе відносити до середнього класу. 

Зауважимо, що дистанційна робота 
з використанням цифрових технологій 
робить людину більш вільною від 
зобов’язання перебувати на роботі 
щонайменше 40 годин на тиждень, 
надає людині можливість економити 
на часі і матеріальних витратах на 
дорогу до робочого місця в сучасному 
місті. Утім є й інша сторона 
дистанційної роботи. Людина у 
віртуальному просторі трудового найму 
втрачає комунікацію, взаємозв’язок не 
лише з колегами, а й з працедавцями. 
Перед фрілансером працедавець 
зазвичай не має жодних соціальних 
зобов’язань, окрім оплати одного-
єдиного проекту. Після його виконання 
і грошового розрахунку людина 
залишається наодинці з собою. І для 
працедавця, і для суспільства людина 
на дистанційній формі роботи значною 
мірою залишається "невидимою". Вона 
у будь-який момент може бути 
звільнена або замінена. 

Відстороненість значної частини 
людства від реального соціального 
буття зрівнює мільйони сучасних 

людей з сотнями тисяч в’язнів 
концентраційних таборів минулого 
століття. У них, за влучним 
твердженням Х. Арентд, людські маси 
ізолювались і розглядались як такі, що 
не існують. Вони начебто "вже вмерли і 
лише якийсь безумний злий дух 
розважається тут, затримавши їх на 
деякий час між життям і смертю" 9: 
576. Масове відчуття непотрібності, 
надлишковості існування значної 
частини населення планети, яке 
відчуває значна частина людей, готує 
сприятливий ґрунт для формування 
новітніх тоталітарних режимів, в яких 
масові репресії, покарання і 
переслідування жодним чином можуть 
бути не пов’язані зі злочинами. Загроза 
становлення неоавторитарних і 
неототалітарних режимів у 
постіндустріальну епоху може бути 
знівельованою через активну 
громадянську позицію середнього 
класу, представники якого є 
соціальною базою для функціонування 
демократичних режимів.  

У всьому цивілізованому світі, як 
слушно зауважує А. Климчук, середній 
клас залишається ключовим 
інвестором держави, піклуючись про 
майбутнє процвітання країни і 
наступних поколінь 4. Статки 
середнього класу на 2015 рік складали 
231 трильйон доларів США і становили 
92 % світового багатства 14: 33. 
Через механізми оподаткування, 
фінансових накопичень, участі в 
інвестиційних, страхових і пенсійних 
фондах середній клас стає ключовим 
інвестором країни. Саме купівельна 
спроможність середнього класу 
забезпечує фінансування соціально 
важливих сфер освіти, науки, 
медицини і культури. Тобто, 
стабільність соціуму перебуває у 
прямій залежності від кількості і якості 
середнього класу. У більшості країн 
центру світ-системи середній клас 
становить не менше 60 % від кількості 
населення. Так, у 2015 році 50 % 
дорослих Ірландії, Нідерландів, Нової 
Зеландії ідентифікували себе як 
середній клас в Ірландії, 55 % ‒ в Італії, 
Японії, Іспанії, Тайвані, ОАЕ, 
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Великобританії. Більше 60 % дорослих 
Бельгії, Сінгапура належали до 
середнього класу. Найвищий рівень 
дорослих (66 %), які належали до 
середнього класу, характерний для 
Австралії. У США 38 % дорослих 
входили до середнього класу 14: 32. 
Показники США є доволі низькими 
порівняно з іншими країнами з 
розвинутою економікою. 

З усіх регіонів середній клас на 
2015 рік був найбільш поширений у 
Північній Америці, де складає 39 % 
дорослих, а в Європі – 33 %. Кількість 
середнього класу різко падає до 15 % 
для Азіатського-Тихоокеанського регіону 
(виключаючи Китай та Індію), близько 
11 % в Китаї та Латинській Америці, і 
лише 3 % в Африці та Індії 14: 30. На 
2015 рік 664 млн. дорослих людей на 
планеті належали до середнього класу, 
що є еквівалентним 14 % від загального 
дорослого населення. І ще 96 млн. (2 % 
дорослих у світі) мали багатство більше 
верхньої межі діапазону багатства 
середнього класу 14: 30. За 
кількісними показниками на 2015 рік 
найбільше представників середнього 
класу проживало в Китаї (109 млн.), 
США (92 млн.), Японії (62 млн.). У діапазоні 
від 20 до 30-ти млн. представників 
середнього класу проживало у Франції, 
Італії, Німеччині, Індії, Іспанії і 
Великобританії, 10-17 млн. – в Австралії, 
Бразилії, Канаді і Південній Кореї 14: 
32. Виходячи з цього дослідження 
лише тринадцять країн світу мали 
більше десяти мільйонів громадян, які 
належали до середнього класу.  

В останні десятиліття у розвинутих 
країнах світу до середнього класу 
належали власники нерухомості, землі, 
фермери, представники дрібного і 
середнього бізнесу, наукова, освітня, 
мистецька інтелігенція, державні службовці, 
представники поліції і військові, 
фінансові працівники, менеджери, 
"білі", "сині" та "золоті" комірці, 
представники висококваліфікованих 
робітничих професій, які отримували 
достатній середній дохід. Однак в 
ситуації прискореної роботизації і 
діджиталізації виробництва внаслідок 
Industry 4.0. значна частина цих 

професій замінюються автоматизованими 
системами. Велика кількість людей 
втрачають роботу, а відтак за своїми 
доходами не зможуть належати до 
середнього класу.  

Доречно вказати, що в історії 
людства зміна якісного складу 
середнього класу відбувалася 
неодноразово. В індустріальному 
суспільстві ХІХ століття середній клас 
становили інженери, архітектори, 
медики, професори університетів, 
успішні фермери, висококваліфіковані 
робітники. Окрему частину середнього 
класу становили працівники 
банківських установ і торгових фірм. З 
часом у науковій літературі такий 
середній клас почали позиціонувати як 
"старий" або "традиційний". Значною 
мірою старий середній клас є 
результатом становлення держави 
загального добробуту і цілеспрямованої 
державної політики перерозподілу 
матеріальних багатств. На початку 
ХХ століття до середнього класу почали 
інкорпоруватися службовці як 
представники особливого соціального 
класу. Це дало підстави ввести у 
науковий обіг поняття "новий середній 
клас". У 1937 році була опублікована 
праця американських вчених 
Е. Ледерера і Я. Маршака "Новий 
середній клас". Дослідники на основі 
аналізу серйозної емпіричної бази, 
зібраної у 1910-1930 рр., зробили 
висновок, що у Західній Європі 
відбувається становлення нового 
середнього класу, кількість якого за 
два десятиліття зросла в три рази – з 5 
до 15 % 15. До нового середнього 
класу почали входити службовці, які 
пізніше у науковій літератури 
отримали назву "білі комірці", 
"блакитні комірці", "працівники в 
чорних пальто" та ін. Виділення цієї 
соціальної групи було зумовлене не 
стільки економічними, скільки 
соціальними чинниками.  

Новий середній клас як модерне 
соціальне явище став втіленням 
наростаючого протистояння між 
концентрацією капіталу і найманими 
працівниками. Ще у 30-ті роки 
ХХ століття, обґрунтовуючи важливість 
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соціальної ролі середнього класу, 
Е. Ледерер і Я. Маршак запропонували 
низку заходів, які мала здійснити 
держава для становлення нового 
середнього класу: новий середній клас 
має стати противагою зростаючій 
кількості робочого класу; уряди мають 
прийняти заходи, спрямовані проти 
надмірної концентрації капіталу; у 
площині протистояння між капіталом і 
працею необхідно зміцнити становище 
годувальника конкретного домогос-
подарства 15: 16-17. Зауважимо, що 
ні закінчення Другої світової війни, ні 
відмова від військового типу економіки 
не відновили соціальну стратифікацію 
довоєнного періоду. А зі зростанням 
сегменту сфери обслуговування 
кількісні показники нового середнього 
класу лише зростали. 

Проте в результаті третьої 
індустріальної революції та становлення 
інформаційного суспільства на рубежі 
ХХ – ХХІ століть до нового середнього 
класу почали відносити тих, хто 
володіє інтелектуальною власністю та 
має навички управлінської роботи 
(менеджери), представників вільних 
професій, інтелігенцію, кваліфікованих 
робітників та ін. Окрім цього, 
становлення нового середнього класу 
збіглося "в часі з відмовою від 
кейнсіанських методів державного 
управління, з його новими уявленнями 
про самого себе в системі 
неоліберальних цінностей" 5: 78. 

Атрибутивною ознакою нового 
середнього класу епохи інформаційного 
суспільства А. Климчук вважає доступ 
до високих технологій, а не 
споживання, як це було в середині 
ХХ століття. Знання стають важливим 
фактором не лише технологічного 
прогресу, а й соціального самовизначення. 
Вступивши в інформаційну епоху, 
новий середній клас стає більш 
привілейованим, ніж середній клас 
середини минулого століття, адже 
результати інформаційної революції, 
особливо на її початку, розподіляються 
дуже нерівномірно 4. Навіть у такому 
складному регіоні для соціально-
економічного розвитку, як Індія, на 
початку ХХІ століття проявилися 

стрімкі тенденції до зростання нового 
середнього класу. Так, у період між 
2004 і 2012 роками, за твердженням 
С. Крішнан і Х. Нірая, в Індії новий 
середній клас (тобто ті, які витрачають 
від 2 до 10 доларів на душу населення 
в день) подвоївся. Ці громадяни 
належать до нижчого середнього класу 
і зосереджені як у сільських, так і в 
міських районах 2. Професійна 
структура в цьому класі неоднорідна, 
але вона заповнена тими ж професіями, 
що й представники незаможних 
класів. У свою чергу верхній середній 
клас в Індії досі зосереджений на 
традиційних для нього професіях, 
зокрема у сфері отримання і 
поширення знань. Новий середній клас 
у різних регіонах світу має і надалі 
виконувати важливу стабілізуючу 
функцію у розвитку громадянського 
суспільства та правової держави. 

Зміна якісного і кількісного складу 
середнього класу у світі посилилася під 
впливом економічно кризи 2007-
2008 років. Лише на протязі 2008 року 
чисельність середнього класу в Китаї 
скоротилася на 67 млн. чоловік і на 
2014 рік так і не досягла показників 
докризового періоду. Чисельність 
середнього класу не відновилась з 
2008 року у жодному регіоні світу, 
окрім Північної Америки, де середній 
клас скоротився на 2,6 млн. чоловік. 
Однак на 2014 рік його чисельність 
зросла на 9,5 млн. чоловік 14: 35. В 
Європі, Азії, Латинській Америці, 
Африці у більшості країн чисельність 
середнього класу з 2008 року 
продовжувала падати. Винятком у цих 
регіонах стали Польща і Тайвань, яким 
вдалося уникнути фінансової кризи, а 
відтак і скорочення середнього класу. 

Хоча на сьогодні ще відсутні 
достовірні дані щодо скорочення 
середнього класу у глобальному 
масштабі внаслідок пандемії Covid-19, 
міжнародні організації вже зробили 
прогнози щодо ймовірного зростання 
рівня безробіття. Так, за прогнозом 
Міжнародної організації праці до кінця 
2020 року в результаті пандемії 
близько 25 млн. чоловік стануть 
безробітними. Більш детальні 



Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. Philosophical Sciences. Vol. 1 (87), 2020 
 

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка.  

Філософські науки. Вип. 1 (87), 2020 
 

 

94 
 

розрахунки Міжнародної організації 
праці засвідчують зростання безробіття у 
світі від 5,3 млн. ("низький" сценарій) 
до 24,7 млн. ("високий" сценарій) від 
базового рівня 188 млн. безробітних у 
2019 році 16. Для порівняння, 
фінансова криза 2008-2009 років 
призвела до збільшення глобального 
безробіття на 22 млн. чоловік. 

Значна частина цих безробітних 
буде належати до представників 
малого і середнього бізнесу. Відтак 
лише посилюватимуться процеси 
гетеронізації в самому середньому 
класі. Українська дослідниця 
О. Москаленко виділяє такі причини 
гетеронізації середнього класу в умовах 
постіндустріалізму: цифровізація 
(діджиталізація) економіки, "швидкісна 
конкуренція", задіяння великих 
інвестиційних капіталів, інноваційний 
стиль конкуренції, призводить до 
зростання швидкості діяльності і 
виявлення значного ступеню 
нераціональності у роботі не лише 
корпорацій і національних держав, а й 
і представників середнього класу – 
роботодавців і підприємців. Внаслідок 
цього середній клас розпадається на 
"новий" підприємницький і "старий" 
середній клас. Цей поділ лише 
посилюється в умовах інформаційного 
суспільства через диференціацію 
доходів і зміну попиту на компетенції і 
навички, що пов’язане з наслідками 
Industry 4.0 Поява нового середнього 
класу пов’язана і з домінуванням в 
сучасних умовах попиту на професії 
технічного та інформаційного 
характеру на глобальному ринку праці. 
Ще одним чинником гетеронізації 
середнього класу є, на думку дослідниці, й 
те, що в середині 70-х років минулого 
століття середній клас в країнах з 
неоліберальною концепцією державного 
управління (США, Великобританія) 
відмовився від підтримки держави, 
соціальна політика була замінена на 
орієнтацію на цінності індивідуального 
успіху і результату 5: с. 77-78. 
Патерналізм у такому розумінні 
оголошувався відсталим і немодним, а 
економіка мала на основі принципів 
вільного ринку сама себе регулювати. 

Представники нового середнього класу 
мали покладатися лише на себе.  

Саме ці ідеї стали домінуючими у 
суспільному дискурсі розвинутих країн 
світу. Зокрема вони посилено 
насаджувалися паралельно зі спробами 
неолібертаріанських реформ у країнах 
Східної і Центральної Європи, результати 
яких варіювалися в діапазоні від 
помірно успішних (Польща, країни 
Балтії) до провальних (Україна). 

Одним з ключових показників 
провалу модернізаційних проектів в 
економіці України останніх десятиліть 
є надзвичайно низький відсоток 
людей, які належать до середнього 
класу. Згідно з комплексним дослідженням 
Центру Разумкова "Середній клас в 
Україні: критерії ідентифікації" (2014) 
до середнього класу в Україні можна 
віднести не більше, ніж 14 % українців. 
Для визначення приналежності до 
середнього класу дослідники користувалися 
критеріями класової самоідентифікації, 
оцінки власного матеріального й 
соціального становища, рівня освіти. 
Окрім цього, у дослідженні наведені 
дані про перманентне зростання 
абсолютного середнього класу в Україні 
до 2008 року до 10 % 17: 12. У 
посткризовий період український 
середній клас так і не зміг відновити 
свої позиції. Ці дані співвідносяться з 
результатами досліджень, наведеними 
А. Климчук, за якими в Україні на 
2013 рік до середнього класу належало 
не більше 10 % населення. Його основу 
складали представники транснаціо-
нальних компаній, вітчизняних 
фінансово-промислових груп, великих 
холдингів, державні службовці вищого 
рангу 4. Атрибутивною ознакою цього 
класу є приналежність до фінансових 
спекулятивних структур, видобувної 
промисловості і аграрного сектору, 
бюрократичних інституцій. Такий "середній 
клас" в умовах олігархічної економіки 
сучасної України значною мірою є 
верствою, яка лише обслуговує клас багатих. 

Низькі відсоткові показники 
середнього класу значною мірою 
пов’язані в Україні з потенційно 
дискримінаційним і несправедливим 
перерозподілом багатства в ситуації 
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вільного ринку. У контексті цього 
відомий український економіст 
І. Юхновський наводить дуже слушний 
висновок, що за результатами 
комп’ютерного моделювання, якщо "в 
суспільстві з панівним середнім класом 
допустити лібералізм вільного ринку, 
то в результаті система скочується до 
бімодального суспільства, де 
переважна більшість населення бідні – 
а переважна маса багатства 
зосереджується в руках невеликої 
групи олігархів" 18. Для нівеляції 
цього ефекту і подальшого зростання 
середнього класу необхідним є 
впровадження і дотримання правила 
отримання більшої вигоди "для 
біднішого агента" як основи 
становлення і збереження середнього 
класу, що "може бути реалізовано шляхом 
запровадження прогресивного податку 
на доходи фізичних та юридичних 
осіб" 18. У зв’язку з цим мало хто 
згадує, що у процесі реалізації "нового 
курсу" Ф. Рузвельта, який став основою 
для становлення потужного середнього 
класу в США, був упроваджений 
прогресивний податок на доходи. Для 
дуже багатих громадян ставка 
оподаткування могла доходити до 80 %. 

Ситуація з потенційним скороченням й 
так нечисленного середнього класу в Україні 
погіршується через модернізаційні 
виклики Industry 4.0 (роботизація, 
діджиталізація та інтернетизація 
виробництва) та кризові явища в 
економіці внаслідок Covid-19. Значна 
частина громадян України, які свого 
часу належали до середнього класу (як-
от, представники малого і середнього 
бізнесу, банківські працівники, 
викладачі вищих навчальних закладів, 
медичні працівники та ін.) можуть 
втратити робочі місця і набути статусу 
безробітних, що у перспективі 
призведе до ще більшого скорочення 
середнього класу в державі. 

Нівеляція соціальних ризиків 
модернізаційних процесів внаслідок 
Industry 4.0 має містити 
цілеспрямовану державну політику 
щодо підтримки зростання кількісного 
і якісного складу середнього класу. В 
ситуації втрати доходів і соціальної 

стабільності значної частини "старого 
середнього класу" як у розвинутих 
країнах, так і в країнах периферії і 
напівпериферії світ-системи, доцільною є 
кооптація до нового середнього класу 
тих соціальних і професійних спільнот, 
які складатимуть основу трудових 
ресурсів у галузях, де будуть 
працювати люди у майбутньому. До 
таких галузей буде належати, 
насамперед, сфера комп’ютерного 
програмування, ІТ-індустрії, наукових 
досліджень, сфера обслуговування (у 
широкому діапазоні від медичних і 
освітніх послуг до сфери видовищ) та ін.  

У зв’язку з цим значної актуальності 
набуває нещодавній заклик до урядів 
національних держав і власників 
роботизованих виробництв американо-
канадського дослідника Р. Флоріда 
спонукати "трансформацію низько-
оплачуваних робіт у сфері 
обслуговування на роботу середнього 
класу" 1: 194. Значною мірою саме 
купівельна спроможність представників 
цих професій буде визначати 
можливість збереження і розширення 
ринку споживання товарів і послуг, які 
у перспективі будуть вироблятися на 
діджиталізованих і роботизованих 
виробництвах майбутнього. 

У розвинутих країнах світу передумови 
для процесів кооптації цих професійних і 
соціальних спільнот вже існують. Так, 
не менше половини кількісного складу 
середнього класу у країнах ЄС 
становлять державні службовці, 
працівники освіти і медицини, 
культури, військовослужбовці та ін. Усі 
ці категорії не просто фінансуються з 
державного бюджету, їх зарплати 
мають бути не меншими, ніж середні 
по країні. Натомість в Україні, як 
зауважує І. Юхновський, ці професійні 
категорії у переважній більшості 
належать до групи бідняків 18. Згідно 
з даними дослідження українського 
середнього класу Центру Разумкова у 
2014 році у його структурі 35,6 % 
становили фахівці, 15,1 % ‒ 
кваліфіковані робітники, 10,8 % ‒ 
підприємці, 10,1 % ‒ управлінці, 8,7 % 
‒ пенсіонери та ін. 19: 3. У контексті 
становлення нового середнього класу 
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позитивними передумовами в 
українських реаліях є те, що саме 
серед фахівців найбільший відсоток 
тих, хто вже належить до середнього 
класу. 63 % українських фахівців 
віднесли себе суб’єктивного середнього 
класу. З них 28 % належать до "ядра" 
середнього класу, а 35 % - до його 
периферії. Натомість 21 % українських 
фахівців віднесли себе до нижчого 
класу і лише 1 % - до вищого 19: 3. 
Власне саме ці 21 % українських 
фахівців, належних до нижчого класу, 
є потенційною соціальною базою для 
зростання нового середнього класу в 
Україні. При цьому ключовим заходом 
у процесі формування нового 
середнього класу в Україні має бути 
значне збільшення заробітних плат 
представників бюджетної сфери та 
підняття мінімальної заробітної плати 
до рівня, співмірного з державами-
сусідами. 

Однак у процесі впровадження 
цілеспрямованої державної політики 
щодо формування нового середнього 
класу слід враховувати, що переважна 
більшість заможних громадян, які 
належать до вищого середнього класу і 
до класу багатих, у більшості країн 
світу не зацікавлені у перерозподілі 
матеріальних багатств. Саме до таких 
висновків дійшов іранський дослідник 
Р. Бейзіді в результаті комплексного 
дослідження ставлення представників 
різних груп середнього класу до ідеї 
перерозподілу. Емпіричні дані, за 
твердженням дослідника, засвідчують, 
що лише нижчий клас погодився на 
перерозподіл багатства, в той самий 
час як вищий і середній клас значною 
мірою не погоджуються з цим 3. Цей 
висновок у тлумаченні дослідника є 
достатньо парадоксальним, адже у 
випадку такого перерозподілу у 
виграші опиняться представники 
"ядра" і "нижчого" середнього класу у 
середовищі цієї соціальної верстви. У 
зв’язку з цим протекціоністські заходи 
щодо формування нового середнього 
класу в ситуації модернізаційних 
викликів Industry 4.0 мають 
супроводжуватися активною 
просвітницькою роботою з боку 

держави і громадських організацій в 
інформаційному просторі як 
державних, так і комерційних засобів 
масової інформації.  

Висновки та перспективи 
подальших досліджень. В останні 
десятиліття як в розвинутих країнах 
світу, так і в напівпериферії і 
периферії світ-системи, простежується 
стала тенденція не тільки зростання 
розриву в доходах між багатими і 
незаможними верствами населення, а й 
поступове скорочення кількості 
представників середнього класу. У 
недалекому майбутньому 
нерівномірність у розподілі доходів 
внаслідок третьої і четвертої 
індустріальних революцій лише 
наростатиме. При цьому концентрація 
капіталу в руках власників 
високотехнологічних виробництв 
визначатиме подальшу поляризацію 
між різними соціальними верствами у 
доходах як всередині національних 
держав, так і поляризацію у доходах 
між розвинутими країнами світу і 
країнами периферії. Ці тенденції 
будуть найменш помітними у країнах, 
де наявна егалітарна система оплати 
праці і система прогресивного 
оподаткування доходів. 

В ситуації пандемії Covid-19 та 
прискореної інтернетизації і 
діджиталізації виробництва і сфери 
послуг мільйони людей на планеті 
відчули себе зачиненими у просторі 
власних квартир, упійманими й 
знедоленими в ситуації принципової 
невизначеності майбутнього. Прагнення 
вийти з пастки жорстких соціальних 
обмежень переорієнтовує мільйони 
людей у сферу віртуальності, де потенційна 
анонімність відкриває як нові 
можливості, так і загрожує новими 
соціальними ризиками. При цьому 
активізація перманентних страхів і 
безпорадності у реальному бутті стають 
живильною основою для виявлення 
насильства у віртуальному просторі. 

Водночас у самій структурі 
модерного середнього класу під 
впливом діджиталізації, інтернетизації 
і роботизації виробництва як 
атрибутивних ознак Industry 4.0 
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відбувається інтелектуальне й 
матеріальне розшарування. На 
сучасному етапі розвитку левова 
частка доходів концентрується у 
сферах програмування, ІТ-індустрії. А 
інші представники традиційного 
середнього класу (офісні та банківські 
працівники, вчителі, викладачі вузів, 
медичний персонал, працівники 
державних установ і транспорту) під 
впливом перенасичення ринку праці і 
загрози безробіття все більше за рівнем 
доходів скочуються до рівня доходів 
нижчого середнього класу, а в країнах 
периферії і напівпериферії часто 
переходять у клас бідних. Деяку надію 
на розширення кількісного складу 
середнього класу може дати поява 
десятків і сотень нових професій, які 
опановуватиме людина в результаті 
Industry 4.0. Однак, ця тенденція без 
цілеспрямованого втручання держави 
навряд чи зможе уповні компенсувати 
тотальне скорочення робочих місць для 
людей внаслідок роботизації і 
діджиталізації традиційних 
виробництв індустріальної епохи. 

У ситуації структурної перебудови 
економіки внаслідок четвертої 
індустріальної революції перед 
національними урядами постає 
нагальна потреба зміщення акцентів у 
процесі формування середнього класу, 
сконцентрувавши їх на переліку тих 
професій і професійних напрямків, де 
в умовах роботизації і автоматизації у 
майбутньому збережеться робота для 
людей. Під впливом модернізаційних 
викликів Industry 4.0 формування 
нового середнього класу, насамперед, в 
країнах, які розвиваються, має 
передбачати кооптацію не тільки 
людей, занятих у сфері комп’ютерного 
програмування, ІТ-індустрії, наукових 
досліджень, а й кваліфікованих 
працівників у сфері обслуговування, 
працівників сфери освіти і медицини, 
галузі культури і засобів масової 
інформації та ін.  

В українських реаліях при 
соціальній й економічній 
невизначеності, спровокованій 
швидкими темпами впровадження 
технологій Industry 4.0 та економічною 

стагнацією внаслідок пандемії Covid-
19, цілеспрямоване формування 
нового середнього класу є одним з 
ключових факторів нівеляції соціальної 
й економічної нестабільності й загрози 
соціальних заворушень, подолання 
економічної і соціальної відсталості 
України та розбудови у ній соціально 
зорієнтованого, справедливого 
суспільства. Сприятливим факторами 
у процесі формування нового 
середнього класу в Україні є достатньо 
високий освітній рівень її громадян, 
наявність мільйонів українських 
трудових мігрантів, які мають досвід 
роботи у розвинутих країнах світу та 
виявляють здатність до активної 
діяльнісної життєвої позиції. Натомість 
на перешкоді швидкої модернізації 
української держави в ситуації 
Industry 4.0 та формування нового 
середнього класу є фактична відсутність 
у державі ефективної, освіченої, 
патріотично налаштованої провідної 
політичної верстви та політичної волі в 
органах державної влади щодо подолання 
корупції та зрощення державної влади 
з олігархічним структурами. Держава 
Україна на протязі останніх десятиліть 
залишається неспроможною виконувати 
свою ключову функцію – створювати 
умови для формування середнього 
класу як основи існування 
громадянського суспільства та 
правової держави. 
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CIVIL IDENTITY IN SITUATION OF SOCIAL UNCERTAINTY 
AS AN OBJECT OF RESEARCH IN SOCIO-HUMAN SCIENCES  

M. F. Kozlovets, O. A. Samoilenko, L. M. Horobchuk* 

The intensification of socio-political movements within Ukraine and in the world as a whole at the 
beginning of the 21st century led to an appeal to the civic consciousness, position and identity of the 
individual and his role in the building of democratic states. The scientific community did not stay 
away from these processes and began to actively discuss the nature of civic identity, its levels and 
structure. 

This article presents a representation of the concept under study in the discourse of the social 
sciences. The authors made an attempt to analyze and summarize the available domestic scientific 
research on the problem under study. The research material was scientific articles and dissertations 
presented in the database of the Vernadsky National Library. 

The results made it possible to conclude that there is a diversity of approaches to defining civic 
identity in the social sciences. It is established that the definition of the essence of the concept should 
be made by comparing it with ethnic, national, gender-role, professional, social and cultural identities. 

It has been found out that civic identity is considered by scientists as a dynamic system of citizens' 
perceptions of themselves and related experiences and value-meaning-filled ones, which are formed 
as derivatives of the awareness of a citizen of a certain state and at the same time a member of the 
community of citizens. 

It is revealed that civic identity is based on the typicality (community) of problems of social self-
realization of the individual in the organizational space of the state. The conditions of social self-
realization, which exist in the organizational space of the state, unite people on the basis of the 
common values existing in the axiological space of the state. In this way, civic identity differs from a 
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national identity close to it, oriented more towards national culture and traditions, as well as national 
interests in politics. 
_________________________________________________________________________________________________ 

Keywords: Identity, Civic Identity, Social Identity, National Identity, Ethnic Identity, Situation of 
Social Uncertainty, Social Crisis, Civic Identification, Civic Practices. 

 

 

ГРОМАДЯНСЬКА ІДЕНТИЧНІСТЬ У СИТУАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ 
НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ЯК ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ  

У СОЦІОГУМАНІТАРНИХ НАУКАХ 
 

М. А. Козловець, О. А. Самойленко, Л. М. Горобчук 
 

Активізація суспільно-політичних рухів усередині України та у світі загалом на початку 
ХХІ століття обумовила звернення до проблеми аналізу громадянської свідомості, 
громадянської позиції й ідентичності особистості та її ролі у розбудові та сталому розвитку 
демократичних держав. Наукова спільнота не залишилася осторонь цих процесів і почала 
активно дискутувати щодо сутності громадянської ідентичності, її рівнів та структури.  

Метою статті є аналіз сутнісних ознак громадянської ідентичності в ситуації соціальної 
невизначеності і спроби їх дефініціювання у площині соціогуманітарних дисциплін. 
Проаналізовано та узагальнено наявні вітчизняні наукові розвідки у сфері досліджуваної 
проблематики. Об’єктом дослідження стали наукові статті та дисертаційні роботи, 
представлені у базі даних Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського. 

Результати уможливили висновок про існування різновекторності підходів до означення 
громадянської ідентичності у соціогуманітарних науках. Встановлено, що визначення 
сутності громадянської ідентичності слід здійснювати через її зіставлення з етнічною, 
національною, професійною, соціальною, культурною та ґендерно-рольовою ідентичностями.  

З'ясовано, що громадянська ідентичність у ситуації наростаючої соціальної 
невизначеності розглядається науковцями як динамічна, потенційно відкрита система 
уявлень індивіда про самого себе і пов’язаних з ними переживань та ціннісно-смислових 
наповнень, що формуються як похідні від усвідомлення себе громадянином певної держави і 
водночас членом конкретної спільноти громадян. Виявлено відмінності громадянської 
ідентичності від близької до неї національної, орієнтованої більше на національну культуру, 
традиції та національні інтереси. Аргументовано, що громадянська ідентичність у 
конкретному часовому вимірі постає політичною формою загальнонаціональної 
ідентичності та основою патріотизму. 

Констатовано, що формування сучасної громадянської ідентичності українців 
відбувається у складних умовах суперечливих соціальних процесів та геополітичних 
розмежувань; запропоновано деякі шляхи подолання кризи громадянської ідентичності в 
українському суспільстві. 

 

 

Ключові слова: ідентичність, громадянська ідентичність, соціальна ідентичність, 
національна ідентичність, етнічна ідентичність, ситуація соціальної невизначеності, 
соціальна криза, громадянська ідентифікація, громадянські практики. 

 

Introduction of the issue. Radical 
transformations in post-communist 
states in the situation of global social 
uncertainty of today are manifested not 
only in the sphere of economic and socio-
political changes, but also in a wide range 
of transformational processes of 
multidimensional social and civic 
identities. We live in an era of rapid social 
transformations and instability of social 
structures - "at the end of the familiar 

world" (E. Giddens), in an era of "new 
uncertainty" (I. Wallerstein), in the 
"slipping world" (J. Gabermas). The 
processes of globalization call into 
question the preservation of the civil, 
"territorial imperative" of the state, blur 
national, ethnic, cultural and civic 
identities, offering instead a plurality of 
subcultures that directly claim their own 
image. Social shifts, the formation of the 
information society, the phenomenon of 
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virtual reality and virtual communities, 
global unification have sharply raised 
questions about new dimensions of 
human identity, including civic, the 
search for his "I" in numerous symbolic 
worlds. 

The processes of modern nation-
building and state-building, structural 
changes and civic practices in modern 
Ukrainian society, the crisis of many 
spheres of public life, recent events - 
Euromaidan, Russia's annexation of 
Crimea, the Russian-Ukrainian war - 
have highlighted the importance of active 
use of the concept of "civil identity ", 
which is considered as “a guarantee of 
the development of civil society; the 
subjective component of social relations, 
which allows the formation and 
development of community in the 
coordinate system of democracy" [1: 12]. 
Indicative in this context is the second 
inaugural speech of US President Barack 
Obama, which was devoted to the 
formation of civic identity in the United 
States. Obama used the notion of civic 
identity, defining it as "a constitutive 
aspect of our identity as members of the 
republic" [2]. According to O. Mikhailova, 
this speech illustrates the dynamics of 
the introduction of the concept of "civic 
identity" in circulation and the load of its 
socially significant content [1: 13]. 

A special place belongs to the 
identification of one's own life trajectory, 
gaining experience of independent activity 
and personal responsibility of civic 
identity. Thus, there is a problem of 
determining the content, factors and 
mechanisms of formation of civic identity 
of the person as a determining principle 
of consolidation of Ukrainian society. 
Globalization, its comprehensive 
influence on all spheres of public life and 
personality, also attaches special 
scientific significance to the problem of 
civic identity. Unfortunately, during all 
the years of independence, despite the 
democratic rhetoric, there has been no 
deep awareness of national interests, the 
challenges of the globalized world and the 

degree of our readiness to respond to 
them. The problem for Ukraine is that the 
transformation period is combined with 
the need to form a civil and political 
nation and build a nation-state based on 
the introduction of democratic principles 
of coexistence and marketing of social 
relations. Rapidly changing living 
conditions, the state of uncertainty of the 
prospects of Ukrainian society and its 
individual strata, when the subjects are 
in different social realities, live in different 
normative values, or in a state of anomie, 
creates a crisis of personal, social and 
civic identity. Overcoming this crisis is an 
urgent theoretical and practical problem. 

The degree of scientific 
development of the topic. In modern 
Ukrainian socio-humanitarian studies 
such domestic researchers as 
V. Andrushchenko, R. Artsyshevsky, 
M. Zhulynskyi, V. Babkin, T. Berdii, 
V. Bekh, T. Voropai, L. Guberskyi turned 
to the analysis of the phenomenon of 
identity and its varieties. Grabovskyi, 
V. Yevtukh, V. Zhadko, O. Zlobina, 
M. Kozlovets, A. Kolodii, V. Kremen, 
I. Kresina, L. Mazur, M. Mykhalchenko, 
L. Nagorna, M. Obushni, N. Pobeda, 
M. Popovych, O. Reznik, Y. Rymarenko, 
O. Rovenchak, M. Stepyko, V. Tikhonovych, 
O. Tkachenko, N. Chernysh, L. Shkliar, 
M. Shulha and others. In their works, 
they explored identity and its types not 
only in a narrow-professional dimension, 
but also resorted to philosophical 
reflections on this social phenomenon. In 
the context of our topic we will call the 
work of I. Petrovska, who considered the 
interdisciplinary aspect of research on 
civic identity, revealed the place of civic 
identity in the structure of personal 
identities and which is based on a 
complex network of interactions of micro-
communities [49-58]. O. Golodenko 
focused on the problem of conceptualizing 
the relationship between civic religious 
identities [4: 242-250]. New 
interpretations of the problem of civic 
identity are obtained in the works of 
N. Khazratova. Considering identity as a 
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social construct and the result of primary 
and secondary socialization, the 
researcher substantiated the relationship 
of identity with self-awareness, the 
dependence of civic identity on a 
particular society [5: 49-58]. 
N. Kondratieva analyzed the peculiarities 
of the formation of civic and ethnic 
identity in the transformation of modern 
Ukrainian society, as well as described 
the processes of marginalization and their 
impact on civic identification [6]. 

The problem of civic identity has found 
some coverage in the works of many 
Western researchers. Thus, Anna Priante, 
Michelle L. Ehrenhardt, Thies van den 
Brook, and Ariana Nood proposed an 
integrative approach to the study of 
identity and collective action through 
computer-mediated communication [7: 
2647-2669]. Using the example of Hong 
Kongers, Sebastian Veg noted the growth 
of local identity discourses in relation to 
the more traditional "Hong Kong identity" 
and all-Chinese cultural identity, 
including civic identification with the 
local community. Based on the study of 
factors and ways of identifying social 
communities, the author concludes that 
although local and national identities 
have not traditionally been incompatible, 
civic identification with the local 
democratic community is becoming 
increasingly incompatible with the ethnic 
and cultural definition of the Chinese 
nation [8: 323-347]. David J. Verts and 
Alberto F. Cabrera, based on data from 
the American College Testing (ACT), 
explored the characteristics and factors of 
civic identity in student youth, their civic 
practices [9: 22-36]. 

At the same time, civic identity is, in 
our opinion, one of the least studied types 
of identity. The empirical material 
accumulated and represented by 
scientists in various fields of socio-
humanitarian knowledge is largely 
fragmentary, often based on very shaky 
theoretical and methodological principles. 
It is time to start a new stage of 
understanding civic identity, taking into 

account the political, socio-economic and 
socio-cultural changes of the last decades 
of Ukraine's independence. 

Outline of the unresolved issues 
raised in the article. Civic identification 
of a person as a free self-determination of 
a person is possible only as a function of 
a democratic society, which is the main 
problem of transitional societies, 
including Ukraine. The problem of 
stability in Ukraine largely lies in the 
plane of self-determination of a person as 
a citizen of the state, a subject of nation-
building. For modern Ukrainian society 
with its settlement, regional, ethnic, 
linguistic, ethnopolitical, confessional, 
geopolitical and ideological social 
divisions it is extremely important to self-
determine a person as a citizen of the 
state, the formation of civic practices 
aimed at ensuring the existence, 
reproduction and transformation of social 
and political institutions of democratic 
Ukraine. 

The scientific explanations of civic 
identity established in modern socio-
humanitarian studies in democratic 
societies, when applied to transitional 
societies, reveal their limitations and 
express a lack of knowledge about the 
nature and peculiarities of real civic 
practices in the context of social 
transformations. Therefore, there is an 
urgent need to update the scientific socio-
humanitarian vocabulary, which would 
correspond to the realities of the time and 
the transformations of social 
consciousness. 

The purpose of the study is a 
comparative analysis of attributive 
features of civic identity in a situation of 
social uncertainty of today and attempts 
to define them in the field of socio-
humanitarian knowledge. 

Results and discussion. In the general 
context of modern, rather contradictory 
processes of the globalized world, the 
problem of the foreground is identity - 
social, ethnic, national, political, civic, 
cultural, religious, professional, and so 
on. In conditions of potential uncertainty, 
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"fluidity of modernity" (S. Bauman), the 
individual is in a state of constant search 
for some set of identities. He is usually a 
member of more than an interpretive 
community, so the process of 
constructing one's own identity is to 
accept or reject the elements of the 
identity of other groups to which the 
individual seeks to join. The issue of civic 
identity becomes especially acute in 
modern Ukraine, which passes through a 
complex historical strip of rethinking, 
redefining and transforming their own 
cultural and civilizational identity, the 
formation of a civic and political nation. 

In a broad sense, civic identity is 
understood as an individual and 
collective sense of belonging to a 
particular socio-cultural community, 
identification with its symbols, values, 
culture, history, territory, state and legal 
institutions, political and economic 
interests [10: 3-9], "awareness of 
belonging" individual to the citizens of a 
particular state, when the latter is defined 
and perceived as the Motherland "[11: 
303]. At the social level, civic identity can 
be defined as a personal construct that 
reflects a person's inner solidarity with 
social, group ideals and standards that 
contribute to human determination to 
divide the world into similar and 
dissimilar. Civic identity in a specific time 
dimension appears as a political form of 
national identity and the basis of 
patriotism. 

If in totalitarian societies civic identity 
is a function of the state, which 
determines the mechanisms, factors, 
directions and content of this process, the 
essential features of identification of 
citizens in a democratic society are 
conscious identification of themselves 
and their destiny with the fate of a 
country, participation in public affairs, 
solidarity competence, respect for the 
freedom and dignity of other citizens, the 
pursuit of justice. 

In order to analyze the representation 
of the definition of "civic identity", we 
analyzed the scientific sources of the 

abstract database of the Vernadskyi 
National Library. The criterion for the 
selection of scientific sources was the 
phrase "civic identity", which we specified 
in the search bar of the database. The 
total number of documents found was 
135 sources. 

The complete coincidence of the phrase 
is found in the names of 26 sources, 
among which the scientific interest is 
primarily the dissertation of 
O. Mykhailova "Civic identity in the 
discourse of the Ukrainian blogosphere 
(2005 ‒ 2015): political-axiological 
dimension" (2016). The author studies 
the influence of the discursive space of 
the Internet on the political processes of 
today. A special role in the spread of civic 
identity in Ukraine is recognized by such 
a format of Internet communication as 
blogs, where communication revolves 
around meaningful messages of bloggers. 
Such influence is exercised on a global 
scale, but is of particular importance in 
transit societies, in particular in Ukraine, 
where democratization processes are 
difficult and not secured at the political, 
legal and institutional levels. This 
dynamic and at the same time 
meaningful format from 2005 has become 
a significant factor in the formation of 
civic identity in Ukraine [1]. Due to the 
fact that the newly formed Ukrainian 
state failed to really provide the 
population with economic and social 
rights guaranteed by the Constitution of 
Ukraine, to overcome its alienation from 
the state (which has, among other things, 
a historical dimension ‒ the state in 
Ukraine was almost always "foreign"), the 
priority became the development of the 
identity of belonging to the country as a 
small homeland, living space. During all 
the years of independence, the lack of 
state patriotism, the identity of belonging 
to the Ukrainian state and political nation 
was "compensated" by other spiritual 
practices - psychological, mental. The 
transition from the identity of "Soviet 
man" to the identity of "citizen of Ukraine" 
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turned out to be extremely difficult and 
contradictory. 

This thesis fully corresponds to the 
position of N. Khazratova: "… civic 
identity is expressed through the 
worldview of the individual to actively 
participate in the construction and 
development of the community, which is 
represented through effective practices of 
building a common future" [5: 123]. 

In this context, it is important to 
consider the social, civic and ethnic 
identity of the individual. Social identity, 
according to N. Kondratieva, can be 
explored through basic values, principles, 
norms, historical heritage, intellectual, 
moral, ethical and social characteristics 
that determine the competence of the 
individual and the degree of integration 
into social relations [6]. Legitimate roles 
and statuses are achieved through social 
identity. Subjective constructs are 
expressed in positions, attitudes, 
experiences, objective constructs 
determine the whole range of behavioral 
strategies used by the individual in 
interaction with others. Constructs are 
determined by the ethnic and civic 
affiliation of the person, social 
consciousness, living conditions, value 
and normative system. The researcher 
rightly notes that the dynamics of civic 
and ethnic identity is significantly 
influenced by the total destruction of the 
economy, changes in socio-political 
relations and largely social order, the 
destruction of the normative value 
system, the phenomenon of social 
anomie. 

Ethnic identity, according to 
G. Kozholianko [12] and O. Pelin [13], in 
the era of globalization acquires a new 
meaning in the general system of 
identities: the process of ethnic identity 
becomes a dialectical synthesis of what 
happens in society and what people do, to 
the meeting place of "operations" and 
"actions", to the event and self-
presentation. In the modern world, ethnic 
identity can be understood within the 

supra-individual factor of the archetypal 
(holonomic) paradigm. 

O. Golodenko analyzes the relationship 
between national and civic identity, 
noting that one of the fundamental 
principles of civil society is the internal 
and external freedom of religion, which is 
one of the indicators of civic identity [4: 
243]. Today, the basis of any democratic 
nation is the secular principle, ie the 
principle of separation of state from 
church and church from state. Well-
known sociologist and politician 
D. Schnapper has long studied the 
importance of religion in European 
countries and concluded that church 
institutions shape the national 
consciousness of citizens [2]. As an 
example, the scholar cites Israel, where 
"the ties between the nation and the 
religious tradition were part of a special 
political project." Throughout the history 
of this country, its religious leaders have 
always taken an active part in Israel 
politics: "opposed the adoption of the 
constitution; represented at all levels of 
government and political institutions; 
decided on the formation or dissolution of 
government" [2: 130]. Thus, in Western 
countries, the church occupies a special 
place in state-building processes, 
showing an active civic position [14]. 

Thus, we come to the interdisciplinary 
aspect of scientific research on the 
concept of "civic identity". In this regard, 
I. Petrovska notes that the phenomenon 
of civic identity in modern scientific 
discourse is often considered as a socio-
political, philosophical-historical and 
individual-psychological [3:55]. Exploring 
the process of identification of a person as 
a mechanism of his socialization and the 
formation of subjectivity in relation to the 
processes of nation-building, the author 
identifies the determinants of civic 
identity in a multicultural society and 
their role in nation-building processes. At 
the same time, she notes that the 
determinants of self-identification of the 
majority of Ukrainian citizens are their 
regional and ethnic component. Calling 
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the cause of this phenomenon post-
communist transformations, the 
researcher proves the fundamentality of 
subjective factors of nation-building, 
linking their positive effect with tolerance, 
loyalty, solidarity, etc. She emphasizes 
that only the combination of 
ethnocultural pluralism and general civil 
equality is dominant in the consolidation 
of the Ukrainian political nation, ensuring 
the security of the state. Unfortunately, 
Ukrainian society still remains "post-
Soviet" in the sense that it retains 
essential features of the social order, 
which it would seem to have categorically 
abandoned. 

The findings of theoretical studies of 
domestic scientists show that the 
formation of civic identity of the 
individual occurs during its interaction 
with social reality, in the process of which 
this reality is subjectively understood in 
accordance with the system of life values, 
interests and needs and more. In this 
social reality, the community of citizens 
(community with similar and typical 
problems of organization of their life, 
united by the territory in which the laws 

of a state) and the state with its 
organizational reality, which sets the 
appropriate set of circumstances within 
which the citizen do their creativity 
through life [10: 3-9; 15: 33-48]. In the 
positioning of "we-they" the defining trend 
is the socio-cultural identity of the 
community, rather than its relationship 
to other communities, the separation of 
their identity. 

Therefore, it is advisable to study the 
phenomenon of civic identity both at the 
group level (as a kind of group identity, 
"citizen ‒ community of citizens") and 
institutional (as a kind of organizational 
identity, "citizen - state"), as well as at the 
individual level (as a kind of personal 
identity, "I am a citizen"). This requires an 
analysis of civic identity as a socio-
psychological phenomenon. 

The analysis of scientific works of 
social and psychological orientation gives 
grounds to assert that "civic identity" is 
considered by scientists through the 
prism of the analysis of identity of the 
person as a whole. In this direction quite 
a lot of domestic researchers work (Table 1). 

 

Table 1. Scientists' approaches to the definition of the concept "identity of personality" 
 

№ Author Essential signs of identity 
1 Skrynnyk M. [16], 

Lysenko O., Savchuk N. [17] 
as the center of being and human freedom 

2 Kushakova-Kostycka N. [18], 
Dashenkova N., Bakalenko O. [19],  
Stupina Ye. [20] 

as a psychological problem of the individual in the 
information age 

3 Akimova L. [21], 
Kikinezhdi O. [22], 
Kubrychenko T. [23] 

as a special cognitive paradigm in the gender 
dimension 

4 Bilecka T. [24],  
Odincova A. [25] 
 

as a factor of harmonious development of 
personality in modern Ukrainian society 

5 Andrushko Ya. [26], 
Makarova O. [27],  
Stepanenko M. [28] 

as the main criterion of professional development of 
the person 

6 Kovalenko A., Bezverkha K. [29], 
Kondratieva N. [6]. 

as a mechanism of personality adaptation in a 
situation of social crisis and social uncertainty 

 

According to the presented positions of 
scientists, the identity of the individual is 
considered in the social, cultural, ethnic, 

national, professional and gender roles. 
N. Dashenkova and O. Bakalenko rightly 
note that personality identity is "one of 
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the individual's attempts to remove 
ontological uncertainty. Balancing 
between the individual-unique and socio-
typical as poles of identity, the individual 
makes the only possible adequate 
adaptation to the ever-changing world" 
[19: 19]. In this context, the civic identity 
of the individual belongs to the identities 
of socio-cultural nature. 

Civic identity in a broad sense, 
according to N. Khazratova, involves the 
identification of a person with a citizen of 
the state (regardless of ethnic origin) and 
a member of civil society, which is a 
consortium - a union of people in their 
common destiny [5: 115]. Motivational 
and value connection of a person with the 
state and other citizens is based on the 
typicality (commonality) of problems of 
social self-realization of the individual in 
the organizational space of the state. 
Directions and ways of social, socio-
political, economic, ideological adaptation 
of the individual to the changing social 
situation, socio-temporal and socio-
spatial ideas about past, present and 
future life unite people on the basis of 
common civic values present in the 
axiological space of the state. This 
distinguishes civic identity from the close 
to it national identity, focused more on 
national culture and traditions, as well as 
national interests in politics. Democracy 
as a social consensus, political, economic 
and social stability presupposes national 
unity, linguistic homogeneity (or 
recognition of the priority of the language 
of the titular ethnic group) and cultural 
identity. The further course of social 
transformations in Ukraine will be largely 
determined by the extent to which each 
individual, on the one hand, interiorizes 
new environmental conditions, and on the 
other ‒ self-determines, identifies in his 
civic position, how deeply and adequately 
self-esteem. 

Conclusions and research 
perspectives of the study. In general, 
the civic identity of the individual in the 

modern discourse of the social sciences 
and humanities to this day remains a 
rather controversial concept. 
Nevertheless, on the basis of a systematic 
analysis of the scientific literature on this 
issue, its typological unity and 
compatibility with ethnic, national, 
professional, social, cultural, religious 
and gender-role identities has been 
established. 

In political science research, civic 
identity is understood as a subjective 
component of social relations, which 
allows the formation and development of 
a community in a system of potential 
uncertainty and a certain level of 
openness of the coordinates of 
democracy. Instead, in the field of 
ethnopolitics, civic identity is interpreted 
as a variant or mode of national identity 
associated with the republican phase of 
nation development in the context of 
political nation research. Sociologists 
interpret civic identity as the awareness 
of an individual's belonging to the citizens 
of a particular state, and sometimes as a 
person's personal choice of an imaginary 
community within which he sees and 
recognizes his own socialization. 

A wide range of understandings of 
attributive features of civic identity allows 
us to consider it as a dynamic system of 
individual perceptions of himself and 
related experiences and values, formed as 
derived from self-awareness as a citizen of 
the state and a member of the 
community. As a multidimensional 
complex social system, civic identity 
depends on the quality of functioning of 
life-supporting structures of society. 
Prospects for further research include 
determining the place of civic identity in 
the process of forming a multicultural 
paradigm of personality in a situation of 
potential openness and ultimate 
uncertainty of the social future, analysis 
of functional capabilities of civic 
identification practices in cognitive, 
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semantic, communicative, emotional, 
ideological and instrumental direction. 
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КОМУНІКАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ У ВИМІРІ 
НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА: СОЦІАЛЬНО-

ФІЛОСОФСЬКА РЕФЛЕКСІЯ 

С. В. Куцепал* 

У статті доводиться, що сьогодення позначене у світоглядному плані кардинальною 
зміною ставлення до соціальної реальності та комунікації. Замість друкованої продукції 
основним посередником у спілкуванні більшості сучасників стає Інтернет-комунікація, і як 
наслідок виникає новий етап у розвитку людства – інформаційне (цифрове) суспільство. 
Суттєвих змін зазнає і сама людина:Homo Sapiens перетворюється поступово на Homo 
Іnformaticus, е-Homo чи Homo Virtualis. При цьому виникає новий тип соціалізації, коли 
людина отримує якісно нові засоби і шляхи для самореалізації. Визначальними чинниками 
суспільних трансформацій стають соціальні мережі, Інтернет та технології мобільної 
комунікації, завдяки яким нівелюються онтологічні межі, посилюється індивідуалізація та 
особиста автономія, актуалізується проблематика впливу віртуальної реальності на 
особистість та її внутрішній світ. 

Мета статті ‒ дослідити засади та прагматику комунікативної діяльності особистості 
при анонімності й віртуальності джерел інформації як базових для 
інформаційного(цифрового) суспільства. Нами пропонується це розглянути крізь призму 
феномена Е-Homo (Homo Informaticus, Homo Virtualis), припустивши про зростання ролі 
ситуацій невизначеності в символічному виробництві та обміні теперішнього суспільства, 
як гіпотезу дослідження. Об’єктом дослідження є комунікативна сфера повсякденного 
житті і діяльності людини в умовах інформаційного (цифрового) суспільства.  

Доведено, що завдяки Інтернет-ресурсу та комунікації у мережевому просторі 
відбувається як становлення наукових систем та створення наукових стратегій, так і 
актуалізується небезпека втрати духовного капіталу у символічному виробництві та 
обміні соціуму; трансформація суб’єкта, що пізнає, на збирача інформації. Мережа 
приваблює людину різноманітними способами через чати, блоги, ігри тощо, продукуючи 
сприйняття реальності не з позицій раціонального аналізу, а крізь призму медійно 
створених нереальних, ілюзорних,фантасмагоричних образів. Людина починає існувати в 
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континуумі "інтерактивного спектаклю", не усвідомлюючи того, що її можливості вплинути 
на хід п’єси – це лише ілюзія, а міжособистісні інтеракції мають лише поверхових характер.  

 
 

Ключові слова: інформаційне суспільство (цифрове суспільство), символічне виробництво 
та обмін, Інтернет-комунікація, ситуація невизначеності, віртуальна реальність. 

 

 

COMMUNICATIVE ACTIVITY OF PERSONALITY IN THE DIMENSION OF 
UNCERTAINTY OF THE INFORMATION SOCIETY:  

SOCIO-PHILOSOPHICAL REFLECTION 

S. V. Kutsepal* 

The article proves that the present is marked in terms of worldview by a radical change in 
attitudes to social reality and communication. Instead of printed matter the Internet communication 
is the main mediator in the communication of most contemporaries, and as a result there is a new 
stage in the development of mankind ‒ information (digital) society. Man himself is undergoing 
significant changes: Homo Sapiens is gradually becoming Homo Informaticus, e-Homo or Homo 
Virtualis. Thus there is a new type of socialization when the person receives qualitatively new 
means and ways for self-realization. The determining factors of social transformations are social 
networks, the Internet and mobile communication technologies, due to which ontological boundaries 
are leveled, individualization and personal autonomy intensify, the issue of the impact of virtual 
reality on a person and his inner world becomes relevant.  

The purpose of the article is to explore the principles and pragmatics of communicative activity of 
a person with the anonymity and virtuality of information sources as basic for the information 
(digital) society. We propose to consider this through the prism of the phenomenon of E-Homo (Homo 
Informaticus, Homo Virtualis), suggesting the growing role of situations of uncertainty in the 
symbolic production and exchange of today's society as a research hypothesis.  

The object of research work is the communicative sphere of everyday life and human activity in 
the information (digital) society.  

It is proved in the article that due to the Internet resource and communication in the network 
space there is a formation of scientific systems and creation of scientific strategies, as well as the 
danger of loss of spiritual capital in the symbolic production and exchange of society is actualized; 
transformation of the subject of the cognitive process into the information collector. Man starts 
existing in the continuum of interactive performance, not realizing that his ability to influence the 
course of the play is only an illusion, and interpersonal interactions are only superficial.  

 
 

Keywords: Information Society (Digital Society), Symbolic Production and Exchange, Internet 
Communication, Situation of Uncertainty, Virtual Reality. 

 

Постановка проблеми. Події весни 
2020 року, пов’язані з пандемією та 
практично глобальним карантином, 
актуалізували проблематику значення 
випадковості та ситуацій 
невизначеності у повсякденному житті 
як окремої людини, так і суспільства 
загалом.Це торкнулосяне лише 
щоденногоіснування й побуту людини 
в умовах інформаційно-цифрового 
суспільства, а й навчання, викладання 
та праці з використанням цифрових 
технологійта ін. Адже глобальні 
процеси інформатизації зумовили 

стрімке зростання рівня долученості 
широких мас населення до новітніх 
інформаційних ресурсіві технологій. 

Зокрема за короткий термінчасу 
вчителі і викладачі, учні та студенти 
швидко "одягнули"на себе нові образи–
Homo Informaticus, е-Homo, Homo 
Virtualis та за допомогою 
різноманітних освітніх платформ зі 
звичних шкільних класів та 
університетських аудиторій "переїхали" 
до віртуальних. Популярнимив ситуації 
світової пандемії стали віртуальні 
фітнес-тренування, інтернет-магазини, 
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он-лайн вистави тощо. А мережа 
Інтернет перетворилася чи не на 
єдиний доступний в умовах 
самоізоляції засіб соціалізації та 
адаптації до нових умов існування. 

Карантинну, а тепер вже й пост-
карантинну повсякденність практично 
неможливо уявити без Інтернету, 
соціальних мереж та різноманітної 
"машинерії", які видозмінюють 
природне і соціальне середовище 
існування людини, впливають на 
формування світогляду та створюють 
новий просторово-часовий континуум 
– віртуальну реальність, організовану 
за принципом ризоми, а також 
генерують появу нових технологічних 
засобів комунікації. У цьому контексті 
варто погодитися з думкою 
В. Коновала, що "теперішній світ 
побудований як мережа. Саме цим від 
докорінно відрізняється від 
індустріальної епохи, у якій царював 
принцип ієрархічної піраміди, але 
тепер вона не актуальна. Правлячою в 
житті людства стає мережева 
організація, адже мережа охопила 
найголовніші сфери суспільства –
економіку, політику та культуру і 
продовжує займати домінуюче 
становище в світі. Люди і самі 
намагаються об'єднатися в мережі і 
тим самим полегшити собі on-line 
життя" [1:138]. Все це стало можливим 
завдяки тому, що відбувся різкий та 
несподіваний "перехід від 
інформаційно-комунікативних 
технологій третьої хвилі індустріалізму 
(Industry3.0) до нано-, біо-, інфо-, 
когнітивно-кібернетичних технологій 
четвертої хвилі (Industry4.0)" [2:6]. 

Ступінь наукової розробленості. 
Стан та характеристика сучасного 
суспільства, визначення найбільш 
вдалої його дефініції активно 
обговорюється та розробляється у 
світовому інтелектуальному загалі. 
Найбільш авторитетними 
дослідниками зазначеної проблематики 

є Д. Белл, Е. Гідденс, П. Дракер, 
М. Кастельс, М. Маклуен, Й. Масуда, 
Ф. Махлуп, А. Турен, Т. Умесао та ін., 
які запропонували цілийряд 
принципово нових дефініцій для 
позначення сучасного соціуму, залежно 
від розуміння стратегій соціальних 
трансформацій, – "інформаційне", 
"мережеве", "цифрове", "електронне", 
"технотронне", "програмоване" 
суспільство тощо. Феномен 
комунікаціїв умовах потенційної 
соціальної невизначеності сучасності 
розглядається в розвідках К.-О. Апеля, 
Ю. Габермаса, П. Ульріха, В. Гьосле, 
М. Бубера та ін. Особливої уваги 
заслуговує аналіз впливу мережевих 
технологій у ситуації тотальної 
інформатиції різних сфер соціальної 
дійсності, здійснений у працях 
В. Коновала 1. Натомість світоглядні, 
філософські аспекти формування 
конвергентного суспільства стали 
предметом зацікавленості 
М. Ожевана 2. У свою чергу 
У. Ногуріцу розглядає перспективи 
сучасного суспільства у процесі 
переходу від третьої і четвертої 
технологічної революції до п’ятої через 
призму трансформаційних стратегій 
компанії Mitsubishi Electric 3. Однак, 
незважаючи на деяку зацікавленість 
сучасних авторів проблемою 
комунікативної трансформації 
сучасного суспільства, вона не стала 
предметом системного соціально-
філософського аналізу. 

Окреслення невирішених питань, 
порушених у статі. У модерному 
науковому загалі немає єдності 
стосовно дефініції сучасного етапу 
розвитку суспільства. Окрім вже 
звичних назв – інформаційне, 
постіндустріальне, "суспільство знань", 
"суспільство споживання", "smart-
суспільство", мережеве суспільство, 
цифрове суспільство, з’являються 
принциповонові й незвичні дефініції. 
Особливої уваги потребує 
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трансформація методів та засобів 
комунікативної діяльності на 
сучасному етапі розвитку суспільства. 

Мета статті ‒ дослідити засади та 
прагматику комунікативної діяльності 
особистості при анонімності й 
віртуальності джерел інформації як 
базових для цифрового 
(інформаційного) суспільства.Нами 
пропонується це розглянути крізь 
призму феномена Е-Homo (Homo 
Informaticus, Homo Virtualis), 
припустивши про зростання ролі 
ситуацій невизначеності в 
символічному виробництві та обміні 
теперішнього суспільства, як гіпотезу 
дослідження. Об’єктом дослідження є 
комунікативна сфера повсякденного 
життя і діяльності людини в умовах 
інформаційного (цифрового) суспільства. 

Результати і дискусія. На межі 
ХХ-ХХІ століття домінуючим напрямом 
інтелектуального дискурсу був 
постмодернізм, що оголосив війну 
логоцентризму, метафізиці присутності 
та обґрунтовував примат письма над 
усним мовленням, зосередивши увагу 
на змінності, плинності, мінливості, 
сучасного соціуму, котрий то "зникає", 
то "розчиняється у симулякрах", то 
поринає у "стихію гри", оскільки 
соціокультурна реальність щохвилини 
змінюється, схоплюється лише у 
модусах "тут і зараз".  

Значна частина західноєвропейського 
філософського загалу піддалася спокусі 
деконструктивістського"камлання", 
граючись словами та сенсами, міксуючи 
позначувальне та позначальне, 
експериментуючи з кодами та 
наративами. При цьому постмодерністи 
дружно демонстрували прояви 
часткової амнезії, апелюючи у своїй 
аргументації примату письма над 
мовленням до авторитету Платона, 
який, навпаки, у хрестоматійному 
діалозі "Федр" здійснював критику 
письма (апелюючи до того, що писемне 

слово не здатне відповісти на питання, 
воно завжди мовчить або надає одну й 
ту ж саму відповідь). Письмовий твір 
безпорадний, його може прочитати 
будь-хто. Добре, якщо це людина, яка 
розуміє сенс написаного, проте, на 
жаль, досить часто може трапитисьі 
некомпетентний читач.  

Трендом постмодерної філософії були 
мовні ігри, наслідком яких стала або 
загибель слів, яким довелося 
розлучитися з сенсом та значенням, або 
перетворення слова на зброю, що 
особливо небезпечно у періоди змін, в 
часи політичного та військового 
протистояння, адже під руїнами сенсу 
опиняється не лише культура, цінності 
чи професійні компетентності, але й 
живі люди, світосприйняття яких 
визначається зомбуючою силою мас-
медіа, нав’язуванням різноманітних 
фобій, на основі яких вибудовується 
нова система "старих" цінностей, бо 
глядач сприймає майстерно 
змонтований медіаматеріал як 
справжній і навіть не намагається 
відділяти реальні об’єкти від створених 
образів-симулякрів. 

У контексті цього сучасний стан 
суспільства має декілька дефініцій, 
проте останнім часом популярним 
стають поняття "інформаційне 
суспільство" або "мережеве суспільство", 
маркером яких є втрата сенсу, оскільки 
базові, усталені поняття позбавляються 
звичного сенсу, значення розмиваються 
як неякісне графіті під дощем або 
підміняються іншими, реальність 
втрачає свої межі й опиняється у царині 
панування нонсенсу, у віртуальній 
реальності.  

Проте, окрім усталених, науково 
"легітимних" дефініцій сучасного етапу 
розвитку суспільства, з’являються нові, 
які ще лише "завойовують" 
популярність. Так, наприклад, 
В. Кутирєв вважає, що сучасне 
суспільство варто визначати як 
"суспільство пост-смислового мислення-
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числення, суспільство не-у-свідомлююче, 
але інформаційно-ефективне та таке, 
що шалено виробляє, завдяки чому 
когнітивно-технічне знання-незнання, 
непомітно, проте досить швидко стає 
парадигмальним способом відношення 
до світу" [4:276]. На думку японського 
дослідника У. Норигуцу, наше 
суспільство сьогодні – це "суспільство 
5.0, наступне за інформаційним, 
розвиток якого обумовлений 
технологіями bigdata (великі дані). Нові 
технології створюють умови для 
інтеграції фізичного простору та 
кіберпростору, що дозволяє 
оптимізувати використання ресурсів не 
лише на рівні кожного окремого 
індивіда, а й на рівні всього 
суспільства"[4: 3]. 

Проте, всі ці визначення базуються 
на трьох основних компонентах – 
соціальні мережі, Інтернет та технології 
мобільної комунікації, завдяки яким 
нівелюються онтологічні межі, 
посилюється індивідуалізація та 
особиста автономія, актуалізується 
проблематика віртуальної реальності. 
Сучасна машинерія не просто виконує 
запрограмовані завдання та інструкції, 
вона вчиться самостійно вирішувати 
завдання[5].Віртуальна реальність існує 
здавна, проте останніми десятиліттями 
вона отримала таку потужну технічну 
базу, що почала перебирати на себе 
ознаки об’єктивного світу. Адже знайти 
"чистий" реальний об’єкт вже майже 
неможливо:реальні речі та предмети 
утворили симбіоз з симулякрами, 
копіями, ерзацами тощо.  

Панування Інтернету та соціальних 
мереж створює ситуацію, у яких будь-
яка подія наражається на небезпеку 
втрати свого онтологічного статусу. 
Більше значення має вже навіть не сама 
подія, а розмаїття коментарів стосовно 
неї, бо автори вважають свою версію 
тлумачення певної події єдино вірною. 
Віртуальність, гіпердійсність, на жаль, 
має усі шанси повністю полонити 

індивіда завдяки створенню світу 
симуляції, інформаційних, семіотичних 
та біоінформацій них технологій, 
індустрії семіологічної продукції 
(реклама, образи, меседжи тощо), 
гаджетів, що уможливлюють тілесне 
сприйняття віртуальності. Все це 
призводить до постійного стикання 
індивіда із ситуаціями невизначеності, 
що його, звичайно, інтригує.Віртуальна 
реальність стрімко розвивається і 
чинить суттєвий вплив на розвиток усіх 
сфер суспільного життя, визначає 
вектор індивідуального 
самовдосконалення та саморозвитку 
людини, надає засоби та схеми 
перетворення природи, суттєво 
розширює горизонти пізнавальної та 
наукової діяльності.  

Як зауважує О. Дзьобань, 
"поширення інформаційних технологій 
супроводжу-ється віртуалізацією всіх 
сфер людського життя, перетво-
рившись з простої технології на 
інформаційно-комунікативне 
середовище. На сьогоднішній день 
розширення її впливу відбувається у 
двох основних взаємопов’язаних 
напрямках: збільшення впливу 
віртуальності на світ реальний і 
віртуалізація самої реальності, які 
проявляються у надбанні віртуального 
статусу усіма сферами світу людини й 
соціокультурної реальності" [6: 11]. Утім, 
разом з очевидними перевагами, які в 
інформативно-орієнтаційному плані 
надає віртуальний простір мережі, 
безсумнівними є й загрози, які чатують 
на людину, її духовний та внутрішній 
стан у "звабливому ризоматичному 
просторі" Інтернету.  

У площині наявності ресурсів та 
евристично-комунікаційного потенціалу, 
виробництва та ретрансляції 
різноманітної інформації, Інтернет 
постає найдосконалішим інструментом 
пізнання, спілкування та символічного 
виробництва, проте існує крихка межа 
між позитивними та негативними 
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наслідками впливу мережі. Небезпечною 
і для суспільства, і для окремої 
особистості є спокуса надання 
віртуальному образу гіпертрофованого 
значення. Наслідком чого можуть стати 
значні проблемні колізії, інтелектуальне 
та емоційно-екзистенційне відчуження, 
домінування об’єктів комп’ютерної 
реальності над об’єктами природного 
світу: "Людина перестала бути 
самотньою в гущавині принадних 
легких комунікативних потоків 
Інтернету, легко відшукуючи собі 
тимчасових грайливих співбесідників у 
віртуальній корпоративній спільноті 
"глобального села" (М. Маклюен), де 
способом презентації суб’єктного статусу 
стає умовно знаковий"лінк"/аватар, а 
традиційні міфопоетичні корпоративно- 
племінні зв’язки вихолощуються в 
трансформований архетип соціальності 
в стилі розсіяно-байдужої розважальної 
"спільноти за інтересами". Утім немає 
нікого самотнішого за сучасну людину" 
[7: 13]. Віртуальна реальність – це 
простір існування симулякрів, копій, 
ерзаців різноманітного ґатунку. 
"Процесії симулякрів" (Ж. Бодрійяр) 
призводять до нівелювання, зникнення 
дійсності, заміни реального життя та 
реальних емоцій лише їхніми блідими 
копіями. Топос нашого існування – це 
світ, у якому спостерігається 
перенасиченість інформацією з 
одночасним дефіцитом сенсу 
(Ж. Бодрійяр), наслідком чого стає 
деструктурація сфери пізнавальної 
діяльності.  

"Процеси загальносуспільної 
інформатизації значно прискорили хід 
структурних перетворень в сучасному 
соціумі. Вони також стали 
каталізатором суспільної активності в 
інформаційній сфері, у використанні 
системи вже сформованих соціальних 
комунікацій не лише як соціального 
інструменту, призначеного для 
забезпечення суспільнозначущою 
інформацією всіх елементів соціальної 

структури суспільства зверху донизу, від 
організаційно-керівної ланки 
суспільства як суб’єкта інформаційної 
діяльності, до кожного члена суспільства 
як об’єкта інформаційних впливів, а й у 
зворотному напрямі" [8: 57], – 
переконана С. Горова. Подібну думку 
висловлює і О. Дзьобань: "Інтервенція 
нових способів символізації, 
віртуалізація соціальних просторів, 
децентрація соціальних зв’язків 
посилюють динаміку і трансформують 
характер спілкування" [6: 11].  

Суттєві трансформації захоплюють і 
сферу науково-пізнавальноїдіяльності, 
адже в мережі можна знайти величезні 
масиви (псевдонаукової) інформації, яка 
насправді не має до науки жодного 
відношення, далека від поняття 
"істина". Вона є своєрідною "пустою" 
формою, позбавленою будь-якого сенсу, 
здатною продукувати лише нульове 
знання, проте надзвичайно привабливу 
на перший погляд. При цьому виникає 
ще одна проблема, яку не варто 
замовчувати, а саме "поширення 
інформаційного контенту або нового 
знання. Протягом останніх п’яти років у 
світі актуалізувалась проблема 
авторських прав (їх реформування) та 
самого ставлення до інформацій та її 
поширення. Класичні підходи до 
авторських прав, строків збереження 
таких прав за автором чи 
правовласником зазнають випробувань. 
Традиційні моделі їх реалізації вочевидь 
мало відповідають сучасному рівню 
розвитку ІКТ та інформаційного 
суспільства в цілому. Цілком очевидною 
є невідповідність чинних моделей 
захисту прав інтелектуальної власності 
нагальним потребам суспільства у новій 
інформації" [2: 145].Окрім цього, вони 
можуть суперечити базовим правам і 
свободам людини, насамперед у 
площині права на інформацію. 

Виваженого підходу та адекватних 
дій вимагає проблема зміщення 
акцентів між знанням та невіглаством, 
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"джерело небезпеки коріниться вже не 
в невігластві, а в знанні. В системі 
рішень та об’єктивних приписів, яка 
створена попередньою індустріальною 
епохою. Міць науки, яка постійно 
зростає, здатна згубити людство в 
фізичному сенсі, а демократизація, яка 
постійно зростає, на тлі невизначеності 
сприяє, з одного боку, допуску до 
новітніх наукових розробок широких (у 
тому числі екстремістських) груп 
населення, а з іншого – відродженню 
тоталітаризму як спроби стабілізації 
політичної ситуації" [9:15]. 

Інформаційні потоки пронизують усі 
сфери функціонування суспільства, 
при потребі перетворюючись на 
інформаційні "торнадо" (особливо 
затребувані в періоди підготовки 
свідомості населення до зміни 
політичних еліт), які здійснюють 
маніпуляційний вплив на свідомість та 
настрої електорату, формують 
картинку реальності за заздалегідь 
визначеними параметрами у вигідній 
для замовника інформаційного впливу 
аксіологічній матриці.  

Інтернет-простір надає безмежні 
можливості для отримання інформації, 
обсяг якої залежить лише від базової 
підготовки того, хто цю інформацію 
збирає. Наприклад, якщо людина 
достатньою мірою володіє іноземними 
мовами, вона має значно більшу 
кількість ресурсів, опрацювання яких 
забезпечить зняття відповідної 
когнітивної ентропії. Але при цьому 
варто пам’ятати, що доступність 
інформації в мережі приховує в собі 
небезпеку омани, оскільки важко 
відрізнити істинну інформацію від хибної.  

Як слушно зауважує С. Горова, 
"тотальне впровадження комп’ютерних 
технологій, розвиток глобального 
інформаційного суспільства обумовлює 
систему нових проблем для сучасної 
людини. В управлінській сфері, у сфері 
економічної діяльності, у науці, освіті, 
культурі функціонування нашого 

суспільства без електронних 
технологій, без використання 
інформаційного ресурсу Інтернету є 
просто неможливим" [8: 162]. Відтак, 
ще одна загроза полягає в тому, що 
людина, занурена у Інтернет-павутину, 
ризикує перетворитися на збирача 
знань. Замість того, щоб 
використовувати отримані знання, 
вона прагне отримувати якомога більше 
інформації, при цьому якість отриманого 
знання суттєво поступається його 
кількості. Створюється парадоксальна 
ситуація, коли, стаючи більш освіченою, 
людина не стає інтелектуалом; 
інформація не трансформується в 
знання; нівелюються когнітивні здібності 
особистості, зокрема, здатність до 
критичного аналізу інформації, а в 
мові починає переважати спрощений 
комп’ютерний сленг. 

Більше того, для прийдешніх нових 
поколінь, для сучасних дітей і молоді, життя 
без використання Інтернет-технологій 
уявляється як принципово неможливе.  

Висновки та перспективи 
дослідження. Отже, завдяки Інтернет-
ресурсам та комунікації у мережевому 
просторі відбувається як становлення 
наукових систем та створення наукових 
стратегій, так і активізується небезпека 
втрати духовного капіталу при 
символічному виробництві та обміні 
суспільства, трансформація суб’єкта, що 
пізнає, на простого збирача інформації.  

Для суспільства епохи 
інформаційного (цифрового, 
постсучасного) суспільства властивий 
феномен демонізації масовості, коли 
масова культура та масові потреби 
відкидають на маргінес будь-які яскраві 
прояви індивідуальності, нав’язують 
моду не лише на речі чи послуги, а й на 
тілесний образ і громадянську позицію. 
Мережа приваблює людину у різні 
способи через функціонування чатів, 
блогів, різного типу ігрових платформ 
тощо, продукуючи сприйняття 
реальності не з позицій раціонального 
аналізу, а крізь призму медійно 
створених фантасмагоричних образів. 
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Людина існує в континуумі 
інтерактивного спектаклю, не 
усвідомлюючи того, що її можливості 
вплинути на хід п’єсі – це лише ілюзія, а 
міжособистісні інтеракції мають лише 
поверховий характер.  

ЛІТЕРАТУРА 

1. Коновал В. О. Мережеві технології в 
сучасних умовах суспільного розвитку: 
філософські концепції/ В.О.Коновал // 
Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 2. 
С.134-138. 

2. Ожеван М. А. HomoexMachina. 
Філософські, культурологічні та політичні 
передумови формування конвергентного 
суспільства: монографія / М. А. Ожеван, 
Д. В. Дубов. Київ : НІСД, 2017. 272 с. 

3. Норигуцу У. Общество 5.0: взгляд 
Mitsubishi Electric / У. Норигуцу // 
Экономическиестратегии. 2017. № 4. 

4. Кутырев В. А. Человеческое и иное: 
борьбамиров. СПб. : Алетейя, 2009. 264 с. 

5. Brynjolfsson E., Mc Afee A. Machine, 
platform, crowd: harnessingourdigitalfuture. 
N.Y., 2017. 

6. Дзьобань О. П., Рубан О. О. Сучасна 
людина: безпекові проблеми адаптації  до 
нового інформаційного середовища. 
/О.П.Дзьобань, О.О.Рубан / /Інформація і 
право. 2019. № 1(28). С. 9-18. 

7. Більченко Є. Тяжкість легкості: буття-
для-іншого у віртуальному просторі. / 
Є.Більченко // Науковий вісник 
Східноєвропейського національного 
університету імені Лесі Українки. 2013. №11. 
С. 13-19. 

8. Горова С. В. Особа в інформаційному 
суспільстві: виклики сьогодення : 
монографія / С. В. Горова ; наук. ред. 
О. С. Онищенко. Київ, 2017. 452 с. 

9. Мусиец П. В. Актуальные дескрипции 
(пост)современного общества в социально-
философском контексте / П. В. Мусиец // 
Вестник Вятскогого сударственного 
университета. 2018. № 3. С.13-20. 

REFERENCES 
(TRANSLATED&TRANSLITERATED) 

1. Konoval, V. O. Merezhevi tehnologiyi v 
suchasnih umovah suspilnogo rozvitku: 
filosofski kontseptsiyi Network technologies 
in modern conditions of social development: 
philosophical concepts. Investitsiyi: praktika 

ta dosvid. 2019. № 2. S. 134-138 (in 
Ukrainian). 

2. Ozhevan, M. A. (2017). Homo ex 
Machina. Filosofski, kulturologichni ta 
politichni peredumovi formuvannya 
konvergentnogo suspilstva: monografiya 
Homo ex Machina. Philosophical, 
culturological and political preconditions for 
the formation of a convergent society: a 
monograph. Kyiv: NISD (in Ukrainian). 

3. Norigutsu, U. Obschestvo 5.0: vzglyad 
Mitsubishi Electric Society 5.0: A Look at 
Mitsubishi Electric. Ekonomicheskie 
strategii. 2017. № 4 (in Russian). 

4. Kutyirev, V. A. (2009). Chelovecheskoe i 
inoe: borba mirov Human and Other: The 
Struggle of the Worlds. SPb: Aleteyya (in 
Russian). 

5. Brynjolfsson, E., Mc Afee, A. (2017). 
Machine, platform, crowd: harnessing our 
digital future. N.Y. 

6. Dzoban, O. P., Ruban, O. O. Suchasna 
lyudina: bezpekovi problemi adaptatsiei do 
novogo Informatsiynogo seredovischa 
Modern man: security problems of 
adaptation to the new information 
environment. Informatsiya i pravo. 2019. 
№ 1(28). S. 9-18 (in Ukrainian). 

7. Bilchenko, E. Tyazhkist legkosti: 
buttya-dlya-inshogo u virtualnomu prostori 
The weight of lightness: being-for-another in 
cyberspace. Naukoviy visnik 
ShidnoEvropeyskogo natsionalnogo 
universitetu imeni Lesi Ukrayinki. 2013. 
№ 11. S. 13-19 (in Ukrainian). 

8. Gorova, S. V. (2017). Osoba v 
Informatsiynomu suspilstvi: vikliki 
sogodennya: monografIya The person in the 
information society: the challenges of today: 
a monograph. Kiyiv (in Ukrainian). 

9. Musiets, P. V. Aktualnyie deskriptsii 
(post)sovremennogo obschestva v sotsialno-
filosofskom kontekste Actual descriptions 
(post) of modern society in the socio-
philosophical context. Vestnik Vyatskogo 
gosudarstvennogo universiteta. 2018. № 3. 
S.13-20 (in Russian). 

 
 
 

Receive: March 03, 2020 
Accepted: April 15, 2020 



Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. Philosophical Sciences. Vol. 1 (87), 2020 
 

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка.  

Філософські науки. Вип. 1 (87), 2020 
 

 

120 
 

 

Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. 
Philosophical Sciences. Vol. 1(87) 

 

Вісник Житомирського державного 
університету імені Івана Франка. 

Філософські науки. Вип. 1(87) 
 

ISSN: 2663-7650 

 

 
UDC 140.8:316.3-022.257]-029:[1+3] 
DOI 10.35433/PhilosophicalSciences.1(87).2020.120-130 

 

WORLD-VIEW PROBLEMS OF EXISTENTIAL UNCERTAINTY  
OF HUMAN BEING IN TRAUMMATIZED MODERN SOCIETIES 

I. G. Utiuzh, N. V. Spytsia* 

The article provides a socio-philosophical analysis of the worldview problems of modern 
Ukrainian society. It is established that the fidelity of the Ukrainian people to their past and their 
active sacralization, immersion in history, lead to an ephemeral representation of the present and 
future of our state. Infantilism, unwillingness and inability to recognize maturity, which brings 
the rationalization of activity and responsibility for its results, is often a problem for the 
development of traumatized societies, Ukraine being a part of. Within the framework of the 
interdisciplinary methodology of the medical philosophy, the use of the clinical method is 
proposed to explain the foundations of "mutual understanding" in the structure of "the Self - the 
Other" and understanding the factors of its absence in modern Ukrainian society. Using the 
existential-phenomenological approach, the phenomenon of Nietzsche`s "forgetting" is analyzed 
as a metaphysical basis for understanding history and the possibility of applying this method within 
the framework of Ukrainian society to solve a significant number of social problems and risks. 

The article analyzes the key determinants of negative processes in modern Ukrainian society: 
firstly, the excessive fidelity of the Ukrainian people to their past, up to its sacralization, which in 
turn does not make it possible to clearly show the present and future of the Ukrainian state; secondly, 
infantilism,unwillingness and inability to recognize their own maturity and take responsibility for 
the future of Ukrainian society.It is proved that the solution to the problem of growing social and 
existential uncertainty of the modern Ukrainian society foundations lies in the plane of 
reorientation from appeal to the tragic past to accepting the latest social and cultural challenges 
of the modern global world. Awareness of one's own self and responsibility for the future, 
acceptance of the fact that for the future of the country it is extremely important to realize Here 
and Now, and not There and Then in the past, remains extremely necessary for Ukrainian society. This 
analysis makes it possible to detect particularly significant philosophical aspects that affect the 
formation of the future for state within the framework of its ideological and political strategies. 
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СВІТОГЛЯДНІ ПРОБЛЕМИ ЕКЗИСТЕНЦІЙНОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ 
БУТТЯ ЛЮДИНИ У ТРАВМАТИЗОВАНИХ 

СУСПІЛЬСТВАХ СУЧАСНОСТІ 

І. Г. Утюж, Н. В. Спиця 

У статті здійснено соціально-філософський аналіз світоглядних проблем сучасного 
українського суспільства. Встановлено, що прив’язаність українського народу до свого 
минулого і активна його сакралізація, заглиблення в історію призводить до ефемерного 
уявлення про теперішнє і майбутнє українського соціуму. Інфантильність, небажання і 
невміння визнавати зрілість, яка містить у собі раціоналізацію діяльності і 
відповідальність за її результати, є атрибутивною ознакою розвитку травматизованих 
суспільств, до яких у повній мірі можна віднести й сучасне українське суспільство. В 
межах міждисциплінарної методології філософії медицини запропоновано використання 
клінічного методу для пояснення засад "взаєморозуміння" в структурі "Я – Інший" і 
розуміння факторів його відсутності в модерному українському суспільстві. На підставі 
використання екзистенційно-феноменологічного підходу проаналізовано феномен 
ніцшеанського "забування" як метафізичну основу розуміння історії і можливість 
застосування цього методу в українському суспільстві для вирішення значної кількості 
соціальних проблем і ризиків. 

У статті проаналізовано ключові детермінанти негативних процесів в сучасному 
українському суспільстві: по-перше, жорстка прив’язаність українського народу до свого 
минулого, надмірна його сакралізація, не дає можливості визначити реальну картину 
теперішнього і майбутнього українського суспільства; по-друге, інфантильність, 
небажання і невміння визнавати власну зрілість і брати відповідальність за майбутнє 
українського суспільства. Доведено, що вирішення проблеми зростаючої соціальної й 
екзистенційної невизначеності засад існування сучасного українського суспільства 
лежить у площині переорієнтації від апеляції до трагічного минулого до прийняття 
новітніх соціальних і культурних викликів сучасного глобального світу. Для українського 
суспільства вкрай необхідним залишається усвідомлення власної самості і 
відповідальності за майбутнє, прийняття того факту, що для майбутнього країни є 
вкрай важливим усвідомлення Тут і Зараз, а не Там і Тоді у минулому часі. (вставити цю 
частину в англійську анотацію). Означений аналіз дозволяє визначити ключові світоглядні 
аспекти, які впливають на формування майбутнього українського суспільства і реалізації 
його ідеологічних і політичних стратегій. 

 
 

Ключові слова: взаєморозуміння, клінічний метод, світогляд, соціокод, 
травматизоване суспільство, екзистенційна невизначеність, патологія мас. 
____________________________________________________________________________________________ 

 
Introduction of the issue. Today we 

live in that unsteady, fluid state, where 
the search for existential security, which 
would guarantee the realization of order, 
repeatability, predictability in different 
spheres of social life, becomes a social 
concern for a modern person. But the 
realization in modern society of the 
paradigm of the "principle of justice" 
while creating the social (both individual 
and societal) has become an absolute 
simulation and we are increasingly 

losing the "climate of trust", which for 
decades has helped to preserve the 
human in people and as a result, we find 
ourselves in existential uncertainty. 

In this article we are trying to analyze 
the main worldview problems of modern 
traumatized societies using the example 
of the Ukrainian state. This analysis 
gives us the opportunity to discover 
particularly significant worldview aspects 
that affect the formation of the future for 
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the state in the framework of its 
ideological and political strategies. 

Current state of the issue. We would 
like to emphasize the works of V. Volkan 
[1], R. Inglehart [2], M. Reshetnikov [3], 
K. Held [4], which define the worldview 
component of society as one of the main 
forces that influence the realities of today 
and tomorrow in the framework of entire 
states. Of particular interest to us are 
works that offer new methodological 
approaches to the consideration of 
transformation processes in society (M. 
Reshetnikov) [3]. So the concept of 
"traumatized society" is introduced by 
Professor V. Volkan. But we do not find a 
clear definition of the concept of 
"traumatized society" in his works. The 
concept of a traumatized society is 
presented by Professor M. Reshetnikov. 
The author notes that in the presence of 
severe psychological trauma in the 
history of the people associated with 
mass (national) humiliation, even after a 
long period of time, various false ideas 
appear, ideas of revenge, vengeance - for 
their "humiliated" "failed" life. This 
revenge is possible only on the condition 
of gaining power by one or another part 
of society and in the presence of 
accompanying conditions, namely 
additional negative economic, social or 
political factors. The author points out 
that these conditions form an 
unshakable conviction "in their 
righteousness, being chosen by God, as 
well as in a special messianic role in 
combination with the ideas of pride, 
greatness and self-sacrifice in the name 
of atonement or vengeance, and such a" 
messianic role "can acquire the cruelest 
forms of implementation" [3]. 

Both V. Volkan and M. Reshetnikov 
are unanimous in determining the 
mechanisms of manipulation of the 
human mind, which give rise to a wide 
range of pathologies in the activities of 
the masses. One or another mass 
trauma exists in the history of almost all 
peoples, although one cannot but admit 
that some were "less fortunate". The 

attitude to these injuries also varies 
greatly and is always determined by the 
position of the state elite, which can both 
consistently minimize their role in the 
national consciousness and use them as 
an instrument of influence for their 
narrowly selfish (economic or political) 
goals [1, 3]. 

Also, intriguing studies in the area of 
our interests have been carried out 
recently by E. Ordukhanyan [5], 
L. Mikulaninets [7] who consider the 
theoretical and methodological 
foundations of social, political processes 
in modern post-modern societies. The 
authors consider institutional, 
behavioral, structural and functional 
approaches, as well as conflict, discourse 
and other methods of analysis of socio-
political processes. In their works, it is 
noted that in postmodernism, 
humanistic themes are of particular 
relevance, which is associated with 
socio-political, existential uncertainty, 
the dominance of mass consciousness, 
the loss of national and cultural identity. 
The interest of these works is that the 
authors offer a methodological matrix 
that can be used for analytics in a 
specific society, in a specific political 
regime. The analysis of various factors 
forming the worldview standards of 
political spaces makes it possible to 
analyze the reasons for the formation of 
traumatized societies. 

In the work of S. Yosipenko [6], the 
author analyzes the problems of using 
the descriptive method, which allows us 
to determine the methodological 
boundaries and limits of the Ukrainian 
worldview sociocode, which also 
represents great potential for research in 
the field of interest to us. 

And this is just a series of studies 
proving how relevant in today's world 
can be a study devoted to the ideological 
problems of traumatized societies, which 
include Ukrainian society, torn by the 
memory of unresolved problems of the 
past and the shaky uncertainty of the future. 
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All of the above research 
developments represent a qualitative 
methodological base for the study of the 
realities of Ukrainian society. The need 
for a philosophical understanding of 
fundamental changes in the sphere of 
the spiritual life of modern Ukrainian 
society related to the search for ways of 
social modernization continues to be an 
urgent problem for the social and 
philosophical science of Ukraine. 

Restoring the spiritual foundations of 
Ukrainian society is impossible without 
understanding the connection of the 
present with the historical past, with its 
sociocode, which is based on traditions, 
values and moral principles. Therefore, 
the main aims of our study will be: 

‒ within the framework of the 
interdisciplinary methodology of the 
philosophy of medicine, propose the use 
of the clinical method to explain the 
crisis fundamentals of "mutual 
understanding" in the structure "the Self 
– the Other", why there is no agreement 
between people, why it does not arise by 
itself; 

‒ Using the existential-
phenomenological approach, analyze the 
phenomenon of Nietzsche`s "forgetting" 
as a tool for understanding history; 

‒ Using the proposed methodology, 
consider the determinants of negative 
processes in modern society and try to 
answer the question "what to do?" to 
present the applied component of socio-
philosophical research. 

In support of the above, we would like 
to start our article with the ideas of 
Ronald Inglehart [2: 15-18], which shows 
that the worldview is determined by the 
level of existential security. And this 
modernization is not only technological 
but also socio-psychological, where the 
task is to comprehend the individual as 
a totality. The author notes that a society 
undergoing a pathological sociocultural 
crisis can be qualified as a crisis society. 
In such conditions, the level of 
predictability and stable state of human 
behavior is significantly reduced. This 
state is characterized by the 
disintegration of society into many 
individual elements and at the same time 

the emergence of many small 
formations ‒ national-ethnic, religious, 
estate-corporate groups. A noticeable 
phenomenon is an emergence in society 
of masses of people falling out of active 
public life (or, as in the case of Ukrainian 
reality, simply leaving their land in 
search of a better life). There comes a 
period for a society that is characterized 
by anomie, frustration, authoritarianism 
in management, tightening up on the 
observance of traditional cultural 
standards, and an increase in 
xenophobia. As a result, modernization 
is slow, a low level of development is 
maintained in many places. 

Results and Discussion. 
Philosophical, sociological and political 
studies on the importance of the Other 
for man are not new. The Other seems to 
be a different reality for the Self, an ever-
escaping world (J.-P. Sartre), the gift and 
curse of a person trying to answer the 
most important and secondary questions 
of his life. The Other is seen as "not my 
being" for the Self. It is an object and 
subject that is completely alien to the 
Self, which at the same time is a very 
concrete, extremely important structure 
of "my being". It is thanks to the Other 
that a person can at least get to the 
answer to the question "Who Am I?" It is 
the Other, as a new (alien) for the Self, 
an ontological phenomenon that makes 
it possible to form your own structure, 
define yourself (perceiving your 
boundaries and differences from the 
Other), evaluate yourself. Therefore, 
starting our article, we would like to 
emphasize that we intend to consider the 
structure of the Self – the Other, rather, 
as a creative, vital necessity of the social 
world, placing it "here and now" in the 
concrete framework of modern Ukrainian 
society that exists against the backdrop 
of global civilization processes. 

With the collapse of the USSR, a 
completely new, specific picture of the 
world was formed, a new complex 
geopolitical, economic, cultural and 
social stratification, in which a number 
of conflicts are progressing, which, for 
the most part, are historically 
determined. In this context, it is 
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important to emphasize that we are 
considering rather intercultural conflicts 
without a pronounced ethnic context. In 
the territory of post-Soviet Ukraine, it is 
difficult to find vivid examples of 
interethnic conflicts. The population of 
most of the territory of our country is not 
only ethnically connected, we have 
common mental values, we perfectly 
speak and understand each other in 
Ukrainian and Russian. Nevertheless, it 
was our territory for many reasons that 
turned into a zone of tremendous 
intercultural conflict, which, in our 
opinion, was artificially formed, making 
the country's citizens hostage to a big 
geopolitical game. 

Analysis of the transformation of the 
mental space in the new socio-cultural 
conditions is one of the most important 
tasks of the study. A new understanding 
of the structure of mentality and 
mentality from the position of post-non-
classical methodology makes it possible 
to identify not only the content of the 
mental space but also its supporting 
mechanisms, as well as the patterns and 
direction of its dynamics. 

The degree of integration of particular 
individuals in society, their social 
activity, adaptability is very variable - 
and this indicator is very significant in 
the process of mentality formation. 

And here one cannot but recall F. 
Nietzsche, who pointed out that the main 
thing for a modern, active, creative 
person is the ability to forget, the ability 
to feel within certain limits unhistorically 
[8: 165]. This is more important and 
more initial ability, it is the foundation 
on which something right, healthy, and 
great, something truly human can be 
built. Non-historical for F. Nietzsche, like 
an enveloping atmosphere in which life is 
created only to disappear again with the 
destruction of this atmosphere. True, 
thanks to the ability to use the past for 
life and the former to turn it into history, 
man becomes man, but an abundance of 
history, man ceases to be a man again, 
and without the above-mentioned shell 
he would never dare to begin a human 
existence. 

Consequently, the ability to forget, for 
F. Nietzsche, becomes a kind of 
metaphysical ability, which is the womb 
that engenders any great act. As the 
philosopher points out, not a single 
artist will ever write his picture, not a 
single commander will win, not a single 
nation will win freedom if they, in such 
an extra-historical state, had not 
previously craved this goal and did not 
strive for it [8: 165]. 

And so, without the ability to forget, 
we could not exist. But as modern 
scholars in the field of psychiatry and 
psychology already note: "Our psyche is 
designed so that the most difficult, 
painful or intolerable memories are 
squeezed out of consciousness. But 
when we say "squeezed out", it means 
that their natural forgetting has not 
occurred, that is in all such cases we are 
talking about the fact that "it’s 
impossible to remember, and it’s 
impossible to forget.” And you can’t talk 
about it. And you can’t even think about 
it. These painful memories are actual, as 
it were (not even "like", but real) absent 
from consciousness, nevertheless 
determine a significant part of behavioral 
reactions and motives of conscious 
activity, and applied to large masses of 
people - mythology, literature, art, 
politics, attitude towards themselves, 
their leaders, and historical offenders"[3]. 

Modern sociality, formed on the 
principles of postmodern ideology, puts 
forward new requirements for 
understanding what is happening today. 
These signs are most emphasized in the 
youth’s self-consciousness, as a new 
sociality, as carriers of a special identity, 
which perceives the world to a greater 
degree of cosmopolitanism than 
nationalistic affiliations, through the 
realization of higher meanings of being, 
when you need to "put your life on the 
altar of the nation" (A. Bart) [9]. In this 
socio-ontological matrix, a conflict of 
interests arises: "fathers and children", 
"power and personality", which present 
the pathology of historical, social, mental 
and endless chaos, beyond which the 
future is not visible and therefore the 
level of anxiety and uncertainty is 
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constantly growing. The pathology of the 
masses is gradually forming, which M. 
Reshetnikov and V. Volkan call the 
phenomenon of a traumatized society. 

No matter how rigidly we structured 
scientific specialties and subject fields, 
interdisciplinarity has already "entered 
our doors". No matter how the peace and 
comfort of a factually organized world are 
sweet to our hearts, it is already 
impossible to ignore its rebellious 
stochasticity. 

These ideas in the context of modern 
multidisciplinary methodologies are 
formed in the concept of traumatized 
societies, and the transfer of trauma to 
future generations. As already noted, one 
of the authors of this concept is the 
psychiatrist Vamik Volkan. 

The author focuses on the analysis of 
individuals who, in the early years, 
experienced some dramatic external 
events, or became recipients of tasks 
that were passed on to next generations 
and inherited from parents or other 
ancestors who experienced deep trauma. 
Such individuals who themselves 
survived certain injuries or received 
tasks related to injuries of other people 
often actualize their pathogenic 
unconscious fantasies [1: 133]. 

In fact, the injury itself is not 
transmitted. A child who was not present 
or was not even born at the time the 
parents experienced their injuries does 
not have the real experience experienced 
by representatives of the past generation. 
The only thing that is transmitted to the 
child in the child-mother interaction is 
the affective and cognitive responses of 
the past generation to trauma and, more 
importantly, the traumatized images of 
the self and object belonging to the past 
generation [1: 158]. In the context of 
this, the words of K. Jaspers come to 
mind that each person is what he is, and 
only because at one time a completely 
definite historical foundation was laid 
[10]. 

Obviously, man is a virtual being, 
because he never realizes completely, 
because his existence never coincides 
with the essence, because he acts in the 
present, but exists in the past. We can 

say about the present that "it was", and 
about the past – that "it is". In this 
understanding, as noted by J. Deleuze, 
the past merges with being in itself. Me 
by myself – is my past [11: 135]. 

This is where the socio-psychological 
problem that is actively used by the 
authorities lies. In conditions of 
instability and uncertainty, the 
departure from economic reality, from 
the real material problems of a particular 
person, the government is actively using 
the "images of enemies" to keep the 
masses in tension, in a state of 
permanent mobilization. A direct 
consequence of such trends is the 
destruction of mutual understanding 
between people, between different social 
groups, ethnic groups, nations, faiths. 

So, Nietzsche`s idea of the ability to 
forget takes on a very specific meaning, 
bearing specific tasks for a modern 
traumatized society, which, alas, can 
honestly be called our Ukrainian society. 
And the point is to make clear to the 
traumatized society and, directly, the 
governing forces of such a society - what 
exactly needs to be done. The ability to 
forget the past is not associated with the 
blind crowding out of events into the 
unconscious, which sometimes at a more 
powerful than the conscious level affects 
the person and society as a whole. The 
ability to forget the socio-historical 
injuries that F. Nietzsche speaks about is 
the wisest attitude to the lessons of 
history, when, gaining experience, 
shaping oneself under the influence of 
the external environment, making 
choices, we nonetheless do not cling to 
the past, but go forward. Most 
importantly, we consciously accept the 
fact that the vector is directed only in 
one direction. There will be no spirals 
and returns in their pure form, 
everything changes and does not return 
to the same place. Living conditions, 
technology are changing. Only human 
nature itself remains recognizable, 
which, possibly by mistake, gives the 
effect of repeating history. 

We do not deny the fact that many 
may perceive this idea too discordant - 
the habit of the traditional view of 
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historical memory is so strong that in the 
call to "forget" we can only see a 
dismissive attitude towards the lessons 
of history. But this is not at all true. 
Nietzsche`s forgetting involves striving 
forward, not backward. Such an act is 
possible provided that a person is ready 
to accept a new future, leaving behind all 
his achievements and defeats. After all, 
the very idea of F. Nietzsche about 
eternal return is the idea not of returning 
the same, but only of return itself. There 
are different hermeneutic views on what 
F. Nietzsche had in mind in his idea of 
eternal return (eternal recurrence). We 
dare to assume that it is about the need 
to understand and remember the laws of 
history, but not cling to history itself 
with a series of events covered with a 
layer of mental codes and ideologies. 

A rational understanding, acceptance 
of the past for a person (as 
psychoanalysis tells us about) makes it 
possible to free oneself from his 
subconscious pressure on our Self and 
our real social life. But, if the forgetting 
of history is simply simulated, severe 
mental injuries are simply squeezed out 
into the unconscious, then productive 
soil remains for constant influence and 
control, literally zombie of a person, 
society, and people. The future, which is 
formed by an ideology that is interested 
in just keeping in obedience, is also 
formed based on unconscious mental 
codes, which means that such a future is 
inherently the past, slightly veiled in new 
colors and meanings. And this means 
that a state with such an ideology of 
simulating the future is doomed to fall 
into the same traps of its illusions, not 
be able to develop and live on an equal 
footing with those who managed to 
overcome the loop of time and enter the 
present future. It cannot be formed on 
the basis of myths and mental codes, it 
is formed exclusively consciously - 
clearly realizing the realities of today and 
from this clearly shaping the future that 
we can and want to build, where we will 
live tomorrow. 

Another question is that with the real 
"the Self", today`s "the Self" we still must 
learn to meet and contact. A person, 

immersed in the world of myths and 
phantoms of the past, does not 
appreciate the fact that he has already 
emerged victorious while being present 
now. After all, not everyone managed to 
arrive in the "Here" and "Now", and those 
who succeeded are the bearers of a huge 
baggage of experience, and the value is 
not in the luggage, but in the person who 
gained this experience. So the same is 
with the state - the value is not in what 
once was, but in the fact that this "Was" 
had been involved in the formation of the 
"Now". It is here and now that today's 
certain citizens of the state, who have 
inherited historical experience and 
economic potential, have value, they 
form the country's future. They can form 
the future exclusively at a conscious 
level and with a clear understanding of 
what is the past and what is the present. 
Only young Juliet could appeal to 
Romeo: "Deny the father and refuse the 
name" ("Romeo and Juliette", W. 
Shakespeare), but this is stupid and not 
correct from the point of view of ethics, 
logic and historicism. Nevertheless, the 
constant appeal to parents, to the 
historical past indicates an infantile and 
unformed personality. It is the same with 
the whole state - appeal to ancestors, 
past historical achievements, flaunting 
the accomplishments of bygone years 
and complete indifference to the present, 
inability and unwillingness to determine 
clearly the vector of future development - 
a vivid indicator of either infantilism or 
the aging weakness of the whole country. 
However, abandonment of parents and 
imitation of the absence of the past are 
no less dangerous for the individual. An 
adult formed person carries his own 
baggage of the past behind him, but 
boldly goes with this baggage to the 
future. 

Klaus Held, a famous professor at the 
University of Wuppertal, author of 
fundamental books on the works of 
E. Husserl, a phenomenologist, gives 
general methodological ideas about the 
phenomenology of the world, about the 
concept of the world in which the 
political component and the world of the 
subject’s living space form a "bridge" of 
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understanding [4]. Mutual understanding, 
as a conventional understanding of the 
political, invariant semantic core, 
introduced by Aristotle ‒ "the desire for 
cohabitation". This principle contains the 
theme of interests, the conflict of 
interests of individuals and social 
groups, as well as the problem of their 
coordination with the goal of 
intercultural, interethnic understanding 
in the dialogue structure of the modern 
world "the Self ‒ the Other". 

"Point of view" is a spatial meaning 
indicating that a person is attached, 
through his body, to a certain place from 
which he sees something. That is, there 
is a certain place Here, which the Self 
can never leave (not physically, but 
mentally). "My inalienable Here is the 
first thing that completely separates me 
from others, because for their part they 
are attached to their companion here" 
[4]. Therefore, K. Held is deeply 
convinced that the Self can never take 
the place of another person. In fact, such 
a place for the Other simply does not 
exist, it has almost Cartesian qualities – 
the Self is thinking it and that is why it 
exists, but it is worth someone else to try 
to think something like this, Here 
escapes, losing its ontological essence. 

An interesting point in the dialogue-
life structure of "the Self – the Other" K. 
Held presents the presence of 
experience, values, mental features, 
using the analogy "behind". The author 
writes: "I constantly have something 
"behind my back" which belongs to my 
bodily (leibliche) fidelity.” Although I can 
turn around and turn my eyes to 
something that I could not see before, 
because this was behind me, but there is 
nothing I can do about the fact that the 
area here that I can’t leave belongs to the 
area of what is behind me, and this area 
is inherently inaccessible to my eyes, to 
my movements - no matter what 
movement I mean. Figuratively speaking, 
I carry this area on my back, like a 
backpack that I can never take off" [4: 5-
6]. We will pay special attention to the 
last sentence, because it is such a 
figurative expression, the meaning of the 
living space to which a person is 

attached, using an interdisciplinary 
methodology to explain the conflict of 
interests and lack of understanding in 
modern post-Soviet societies. It seems 
that the cultural values are the same, 
and the mental codes are common, but 
there is the shoulder baggage that 
everyone collects individually. Multiplied 
by cultural values, our own backpack 
"Here" creates something completely 
unique to a person, which makes him 
the Other for everyone else. The author 
points out that "viewing" "in front" is 
impossible not only because it is 
spatially behind me, but also because it 
lies behind me in a temporary sense" [4: 
6]. This semantic aspect emphasizes only 
one thing ‒ the worldview model once 
built by us, is firmly fixed in our habits. 
"Of course, in my life there is a past that 
I can, so to speak, look at from the front, 
that is, make it an object of attention 
when I specifically recall a certain past. 
But there is another kind of past, namely 
the past, which I always carry with me, 
like that backpack, and which I can 
never see as such" [4: 6]. 

As a confirmation of this thesis, we fix 
the worldview model of modern 
Ukrainian society: to live in the model of 
the past by past. The futuristic-
pragmatic model that could lead us into 
progressive development, unfortunately, 
is not even being formed by the modern 
ideology of power. For there, the 
manipulation of the inferiority habit 
regulates the life of the Self and the life 
of the Others. 

Klaus Held points out that this 
mechanism of power forms "the mood of 
everyday life, which fills the habit that 
makes up my world behind me" [4: 8]. 

The author notes the factors that 
influence the formation of deep-seated 
mood in relation to the Other, which 
include, first of all, the historical 
situation of the human community, the 
genetic identity of these people and the 
geographical position of the region with 
the corresponding climate. The evolving 
morals and standards play a decisive 
role in the mutual effort to convince 
others in a situation of joint action. 
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So, at the moment, we have a 
population whose number is fading, 
almost exponentially, which selflessly 
carries behind its back a solid backpack 
of personal history multiplied by general 
mental codes, historical traditions and, 
alas, sees little in front of itself now. And 
the situation when there is an invisible 
but tangible bundle and a deep 
misunderstanding of where you are 
carrying it, you will agree, is very 
unconstructive and forces you to peer 
more and more actively at the horizon 
with one goal - to see the Other. In order 
that this Other through his alienness, 
difference from our the Self will give us 
the opportunity to at least something to 
understand about ourselves. We very 
urgently begin to need co-existence with 
the Other (albeit extremely hostile, it is 
even better), we want to meet through 
the Other with the Self. This is where a 
great opportunity opens up for 
manipulating our Selves with those who 
have long opposed themselves to 
Ukrainians. Oddly enough and scary as 
it may seem, this contrast is often veiled 
under the guise of European values, 
invitingly promising people social 
protection and prosperity "as in a 
civilized Europe", manipulative 
technologies lead to even more oblivion 
and confusion. Why? Most likely, 
because the baggage that exists 
completely ignores the value of being 
Here. This category of manipulators 
deftly satisfies our need for the Other, 
but does not at all take into account the 
fact that the Other is needed only when 
there is at least a hint of the Self. 
Destroying, leveling or trying to 
thoroughly modify our shoulder 
backpack of meanings, the need for the 
Other is also destroyed. We observe an 
endless vicious circle in which there is a 
tendency to quietly and methodically 
annihilate an entire nation. 

Each country should have its own 
geopolitics, its own geopolitical code. The 
states were born and died, having a 
whole system of geopolitical meanings, 
which included an understanding of who 
is friend, who is the enemy, who to fight 
with, and who to seek coalition and 

alliance with, a clear correlation of who 
is weak and can be absorbed, and who is 
strong and aggressive, and therefore very 
dangerous. What do we see in the 
framework of the existing modern 
Ukraine? An explicit imitation of 
geopolitics, when the maps are so knotty 
and unclear that only one thing becomes 
clear - it’s becoming more and more 
difficult for us to look for those who are 
weaker, and the list of those we depend 
on is growing faster than we want. 

A "control shot" into the integrity of 
the state, the last breath of national 
geopolitics - the announcement of plans 
to sell the most important thing, which is 
what all geopolitics (starting from the 
term) are - land (the Greek word Γαῖα 
(Gaĩa) - land). There is no land or land in 
the hands of foreigners or transnational 
corporations - there is no policy, which 
means that there is no state. 

Add to this a small, but so important 
and eloquent moment of our cultural 
identity that every self-respecting 
student who has completed the basic 
philosophy course at any Ukrainian 
university knows about - anteism. Born 
in the culture of Kievan Rus, sung by 
Grigorii Skovoroda and Panteleimon 
Kulish, actively confirmed by every 
second, or even the first, literary work of 
Ukrainian authors, antheism tells us 
what an important place in our baggage 
"Here", in our own structure of being, 
occupies land.  

Antheism is a part of the nature of 
any people that has a long history of 
agrarian culture. This sociocode was 
formed on the basis of agricultural crops 
that deified the land-nurse. The 
archetype of Mother Earth is associated 
with mental codes and sociocodes of the 
Ukrainian people. Particularly interesting 
- a number of researchers argue that the 
importance of nature and, directly, land 
for Ukrainians has become more a 
problem and a curse than a positive side. 
The fertility of the Ukrainian rich soil has 
led the people to social fatalism - a 
tendency to expect social benefits, as 
gifts of nature, which should 
independently descend on people. 
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Antheism, inscribed in the sociocode 
of the Ukrainian people, firmly identifies 
it with the earth, promising through it 
the benefits of present and future 
generations. Only this turns out to be 
negligible for the modern world, in which 
it is necessary to build a future on this 
earth, consciously accepting mentality 
and reasonably building a policy. 

Therefore, in a situation where 
Ukraine has lost the most material, most 
basic principle of the existence of the 
Ukrainian people - the land, the basis of 
not only the state is lost, the basis of 
culture is lost, archetypes are destroyed. 
This is not even a traumatized society - it 
is its complete destruction. There is no 
"shoulder bag" of the past, no self-
identification, hence dialogue with the 
Other is impossible. There can be no 
mutual understanding in the dialogue 
where one of the parties simply 
disappears. The vicious circle - there is 
no the Other therefore there is no the 
Self, but there is no the Self and the 
Other no longer exists. There is a 
complete destruction and annihilation of 
the people, nation, state. 

Conclusions and research 
perspectives. As conclusions, we would 
like to summarize: 

1. The attachment of the Ukrainian 
people to their past and their active 
sacralization, immersion in history, lead 
to a very vague and unclear view of the 
present and future of our state. 
Infantilism, unwillingness and inability 
to recognize maturity, which brings 
rationalization and responsibility, is 
often a problem for the development of 
traumatized societies, which include 
Ukraine, too. To solve this issue on a 
state level, it is worth revising the 
attitude to ideology, which often flaunts 
the past and has little appeal to the 
realities of the modern global world. A 
rational awareness of one's self and 
responsibility for the future is necessary, 
taking into account the fact that 
awareness of the Here and Now is more 
important for the future of the state, and 
not There and Those days in the past tense. 

2. It is extremely important to 
understand that the mental codes, 

sociocodes, inscribed for centuries in the 
society of a particular social group 
should be studied and involved in public 
policy. Neglecting the fact that only at 
first glance seems very metaphysical and 
unimportant is extremely dangerous. For 
example, Ukrainian antheism plays an 
extremely important role in the life of the 
people at this stage. Affection of a 
Ukrainian to the land, identification with 
it means the possibility of self-knowledge 
and self-perception through belonging to 
the native land. Gives an opportunity to 
understand the Other, to conduct a 
dialogue with him, to seek mutual 
understanding. Absebnce of native land, 
loss of identity lead to the destruction of 
the Ukrainian people not only in the 
reality of geopolitics and economy, but 
also in terms of culture, at the level of 
the unconscious. They completely 
destroy the Ukrainian people. 
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ОНТОГЕНЕТИЧНИЙ КОНЦЕПТ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО СВІТУ В 
КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНІСТІ ЗА ДОБИ ЦИВІЛІЗАЦІЙНИХ 

ВИКЛИКІВ І НЕВИЗНАЧЕНОСТІ 

C. В. Янковський* 

Вплив ідентитарних дискурсів у соціальній теорії становить один із визначальних 
трендів сучасного соціуму. Поряд із соціальними теоріями примордіалістського 
походження етносу і ідентичності, в яких соціально-культурна складова постає як форма 
історичного розвитку соціального буття народів і націй, привертає увагу гіпотеза 
соціокультурного світу як цілісного явища. Вона використовується соціальними 
теоретиками задля позначення єдності культурного і соціального буття індивіда, 
опанування ним інтерпретацій символічного рівня соціальної реальності або відтворення 
зв’язку природного середовища і соціальної реальності. 

Досліджено розвиток підходів до трактування поняття соціокультурного світу. 
Встановлено, що ціннісний, соціокультурний і цивілізаційний підходи є домінантними для 
наукового поля вітчизняного гуманітарного і соціального знання. У статті 
стверджується, що визначальну роль у формуванні цивілізаційного підходу відіграли 
трансформації ідеологічних контекстів у тлумаченні розвитку суспільства. Розкрито 
сутність онтогенетичного визначення соціокультурного світу. З’ясовано, що воно становить 
основу трактування цього явища як цілісної форми соціального буття і визначено, що специфічною 
рисою онтогенетичного визначення соціокультурного світу є його зв’язок із ідентитарними 
дискурсами наукового поля гуманітарного і соціального знання, що спрямовуються на критику 
універсалізму існуючого соціально-культурного розмаїття людства. Саме в цьому напрямку варто 
тлумачити явище віднесення поняття "генезис" до такого об'єкта соціальної теорії, як людина, а 
поняття "цілісного" до поняття "соціокультурний світ". Важливо також наголосити, що поняття 
"локальна цивілізація" отримує при його ужитку розширеного тлумачення, а також акценту на 
зв’язку символічного універсуму, створеного конкретною спільнотою та соціально-
культурної реальності на основі їх взаємозалежності. 

 

 

Ключові слова: гіпотеза цілісного соціокультурного світу, цілісне світосприймання, 
холістична теорія соціоґенези, соціальна ідентичність, соціокультурна ідентичність, 
ситуація невизначеності. 
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THE ONTOGENETIC CONCEPT OF THE SOCIOCULTURAL WORLD  
IN THE CONTEXT OF SOCIAL IDENTITY IN THE AGE OF CIVILIZATION 

 CHALLENGES AND UNCERTAINTIES 
 

S. V. Jankowski 
 

The influence of identity discourses in social theory is one of the defining trends of modern 
society. Along with social theories of primordialistic origin of ethnos and identity, in which the 
socio-cultural component appears as a form of historical development of social life of peoples and 
nations, the hypothesis of the socio-cultural world as a holistic phenomenon attracts attention. It 
is used by social theorists to denote the unity of the cultural and social existence of the 
individual, his mastery of interpretations of the symbolic level of social reality, or the reproduction 
of the connection between the natural environment and social reality. 

The development of approaches to the interpretation of the concept of socio-cultural world is 
studied. It is established that value, socio-cultural and civilizational approaches are dominant for 
the scientific field of domestic humanitarian and social knowledge. The article argues that the 
transformations of ideological contexts in the interpretation of the development of society played 
a significant role in the formation of the civilization approach. The essence of the ontogenetic 
definition of the sociocultural world is revealed. It is found that it is the basis for the 
interpretation of this phenomenon as a holistic form of social life and determined that a specific 
feature of the ontogenetic definition of the sociocultural world is its connection with identical 
discourses of the scientific field of humanities and social knowledge, diversity of humanity. It is 
in this direction that the phenomenon of attributing the notion of "genesis" to such an object of 
social theory as man should be interpreted, and the notion of "holistic" to the notion of 
"sociocultural world". It is also important to emphasize that the concept of "local civilization" 
receives in its use an expanded interpretation, as well as an emphasis on the connection 
between the symbolic universe created by a particular community and socio-cultural reality 
based on their interdependence. 

 
 

Keywords: Hypothesis of a Holistic Socio-Cultural World, Holistic Worldview, Holistic Theory 
of Social Genesis, Social Identity, Socio-Cultural Identity, the Situation of Uncertainty. 
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Постановка проблеми. 
Соціокультурна теорія, наявність 
(пост)радянському науковому полі 
гуманітарного і соціального знання 
мала забезпечити адаптацію 
соціокультурних форм життєдіяльності 
суспільства до вимог правлячого класу, 
компенсацію виявів незадоволення 
індивідів і соціальних груп, а також їх 
всебічне застереження, акомодацію 
ідеологічних приписів до індивідуальних 
уподобань і схильносте, інкорпорацію 
акультурацію радянського ідеології в 
світі. В цьому плані представники та 
послідовники соціокультурної теорії 
схильні трактувати соціокультурний 
світ як виокремлену в цілісному бутті 
людства пан-історичну єдність етнічних 
груп і спільнот, яка засновується на 
сталості "духовних єдностей". 

В будь-якому випадку соціокультурні 
світи соціокультурних теорій є 

кінцевою, оглядною множиною 
національних спільнот, традиції і 
цінності яких протистояють 
глобальному світу, в якому втілюються 
всі забобони і пересуди щодо Іншого, 
який не піддається акультурації, а, 
відтак, має зникнути в нескінченності 
історичного часу. Тому, одним з 
важливих завдань гуманітарного і 
соціального знання є повернення 
втраченого в історичних, філософських, 
культурологічних студіях відчуття часу. 
Це особливо важливо, оскільки на 
цьому тлі зароджуються соціально-
утопічні проекти 

Мета дослідження – проаналізувати 
онтогенетичне визначення 
соціокультурного світу, яке становить 
основу його потрактування як цілісної 
форми соціального буття і визначити 
його специфічні риси. Також прагнемо 
обґрунтувати методологічну цінність 
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його застосування при аналізі сучасних 
соціальних явищ та процесів, основою 
яких стали зустрічі із цивілізаційними 
викликами, ризиками і стикання із 
ситуаціями невизначеності в 
повсякденному житті індивідів зокрема 
та соціуму загалом. 

Ступінь наукової розробленості. 
Становлення гіпотези цілісного 
соціокультурного світу пов’язане, 
насамперед, із іменами таких 
теоретиків, як К. Момджян [11], 
В. Космина [1; 8; 10], Н. Козлова [7]. В 
їхніх працях фіксується спроба 
переорієнтації соціальної теорії від 
глобальних соціально-філософських, 
культурно-історичних студій та 
історіософської рефлексії до локального, 
індивідуального вимірів соціального 
буття. У таких дискурсах ідентичність 
постає модельним способом 
інтерпретації соціальної реальності з 
боку людини. Через свій зв’язок із 
соціальною групою людина засвоює, 
насамперед, морально-ціннісні 
орієнтації в суспільному бутті, а світ 
постає для неї об’єктивною реальністю, 
яка включає дві сфери людського буття. 
Одна сфера – це природний світ. Він є 
сукупністю речей, які існують як речі в 
собі, а його інтерпретацією є мова 
наукової теорії, експерименту, відкриття, 
формулювання закономірностей і 
законів та ін. Інша сфера твориться 
людською діяльністю. Це сфера не 
природного, а історичного буття. 
Суб’єктом діяльності постають соціальні 
класи, індивіди, групи. Тож, 
об’єктивність природного буття 
природного світу і історичне буття 
соціального світу є зовнішніми виявами 
єдиної реальності. В гіпотезі цілісного 
соціокультурного світу стверджується 
про єдність двох середовищ людського 
буття: природного середовища 
існування і культурного середовища. 

Значущість гіпотези цілісного 
соціокультурного світу, на наш погляд, 
виявляється при її застосуванні в 
обґрунтуваннях концепцій глобалізаційно- 
інформаційних процесів європейської 
та євроатлантичної інтеграції України. 

У науковому полі гуманітарного і 
соціального знання ідентитарні 
дискурси цілісного соціокультурного 
світу України представлені 
напрацюваннями: О. Бондаренко [3], 
Я. Калакура, О. Рафальський і М. Юрій  
[6], І. Колесник [8], Ю. Павленко [12; 13], 
Я. Курган [9] та ін. Привертають увагу 
колективні монографії "Україна 
найдавнішого часу – ХVІІІ століття: 
цивілізаційний контекст пізнання" 
(частина 1)[16] та (частина 2)[17]. 
Вважаємо, що головними 
особливостями цієї гіпотези є 
обстоювання того факту, що історичне 
буття українського народу становить 
собою процес цілісного соціального і 
культурного розвитку попри фактори 
зовнішніх впливів. Українське 
географічно-культурне середовище, із 
визначальною для розвитку суспільства 
сировинною базою і комунікаційними 
шляхами, зумовленими природними 
чинниками, становить собою єдиний 
простір організації соціального буття. 
Його єдність є домінантною рисою. Те, 
що в історичному поступі українські 
землі входили до складу різних імперій, 
або були інкорпоровані згодом у склад 
наднаціонального утворення соціально-
комуністичного типу, не змінює факту 
географічно-культурної єдності, історичного 
ландшафту українських земель. А, 
відтак, одним із основних завдань 
соціальної теорії мають бути 
інтерпретації єдності культурно-
історичного і соціокультурного розвитку 
українського народу. Тому на часі, як 
видається, визначення типологічних 
особливостей соціокультурного світу 
України як цілісного утворення, 
з’ясування специфічних рис 
повсякденного життя українського 
народу, які сформувались в процесі 
його історичного буття, основ 
українського національного характеру 
та його значення в умовах соціальної 
нестабільності, цивілізаційних викликів 
та ситуацій невизначеності, з якими 
українське суспільство нині стикається. 
Втім, у цих студіях і рефлексіях 
відсутня визначальна складова, а саме 
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визнання можливості соціокультурних 
апріорі у розумінні причин сталості і 
варіативності соціальної реальності. 

Окреслення невирішених питань, 
порушених у статті. Дана розвідка 
виходить із припущення, що у 
соціальному полі відмінність 
соціокультурних світів визначається не 
їх культурно-історичним онтогенезом. 
Проблематика потрактування поняття 
соціокультурного світу не належить до 
усталеної в соціально-філософському 
дискурсі. Адже залишаються 
відкритими питання зв’язку існуючих у 
науковому полі гуманітарного і 
соціального знання ціннісного й 
соціокультурного підходів до 
трактування поняття соціокультурного 
світу, їхній зв’язок із цивілізаційним 
підходом, який тематично охоплює різні 
галузі гуманітарного знання та 
уявлення, які набули популярності в 
пострадянській соціальній теорії. 
Особливої уваги заслуговує факт 
некритичної оцінки соціально-
філософської думки радянської доби, 
що призводить до творення нових 
утопічних проектів на основі досвіду 
підцензурного мислення і теоретичних 
настанов, в яких відобразилось 
прагнення тоталітарної радянської 
влади використовувати потенціал 
філософії задля утвердження єдиної 
офіційно санкціонованої ідеології. 

Дискусія і результати. Основний 
виклад наукового розроблення 
проблеми охоплюється наступною 
тематикою. Насамперед, онтогенетичне 
визначення соціокультурного світу 
необхідно розглядати, як таке, що 
виформовується в контексті дискусії 
теоретиків радянської філософської 
школи. Її специфічні риси пояснюються 
мисленнєвим контекстом інтелектуального 
життя у часи тоталітаризму. Ця 
дискусія не мала широкого публічного 
розголосу і обговорення, а відбувалась у 
вигляді консолідації інтелектуалів 
навколо номенклатурних лідерів 
тогочасної філософської думки: Мойсея 
Кагана [4; 5] та Карена Момджяна [11]. 
Перший з них був представником 

покоління радянських інтелектуалів, які 
зросли на тлі партійної боротьби з 
"культом особистості", яку виголосив 
М. Хрущов у 1956 р. і яка увійшла до 
радянського історичного наративу під 
назвою "відлиги". На відміну від 
сталінської версії соціальної теорії, яка 
слідувала принципам соціально-
політичного детермінізму та в якій 
домінував догмат класової боротьби, 
соціальна теорія, пропонована 
теоретиками, які вийшли із політичних 
лозунгів двадцятого з’їзду КПРС, нові 
теоретики соціального наголошували на 
паралелізмі біологічних і соціальних 
процесів у суспільному розвитку [4: 5; 
11]. Звідси, в науковий обіг проникає 
популярне і по сьогодні поняття 
"соціоґенез" [4: 264]. Цим поняттям 
означується як наріжна ідея, що 
соціальна природа людини має дві 
взаємозумовлені сторони: це формування 
людини і формування суспільства. 

Концепт соціоґенези утверджується в 
науковому полі гуманітарного і 
соціального знання при обґрунтуванні 
діяльнісного підходу при поясненнях 
виникнення суспільств. Поняття 
соціоґенези позначає перехід від 
біологічної форми матерії до соціальної, 
в результаті чого виникає людина [4: 
264]. Сутність людини у соціоґенетичній 
теорії розглядається не в якості 
"ансамблю", "сукупності" суспільних 
відносин, а як суб’єкт, діяльність якого 
спрямовується на перетворення 
природи, а культура та духовне життя 
суспільства й індивіда є формою такого 
перетворення [5]. Звідси виводиться й 
холістична теорія соціогенези, якою 
пояснюються питання антропо-
соціоґенези. Методологічною основою 
холістичної теорії соціоґенези є ідея 
системного аналізу людської діяльності. 
Звідси можна вивести й передумову 
онтогенетичного визначення соціо-
культурного світу: він становить 
результат розвитку специфічної саме 
для людини програми діяльності, її 
інтенцій. Закономірність, яка 
виформовується в процесі становлення 
соціокультурного світу, виявляє дію 
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принципу культурного успадкування. 
Поступ людства є процесом поступового 
витіснення біогенетичних програм 
поведінки із соціального життя. Отже, 
кожен соціокультурний світ має 
розглядатися в контексті "боротьби" 
інстинктивного і ціннісного аспектів 
існування, а відмінності соціокультурних 
світів постають відмінностями 
принципів, настанов соціально-
культурного успадкування і цінностей. 

Варто наголосити, що соціальна 
концепція К. Момджяна засновується 
на глибинних традиціях соціокультурної 
теорії П. Сорокіна [11]. Принциповою 
відмінністю від холістичної теорії 
соціоґенези наразі є протиставлення 
ціннісного і цілісного світосприймання. 
Якщо ціннісна орієнтація 
філософського дискурсу надає рецепт 
розуміння "повсякденності", то 
проблеми цілісного світосприймання 
дозволяють звернутися до 
проблематики сталості, тривкості, чи 
трансцендентного. Чи визначається 
поступ людства певним абсолютним 
началом або ж світ у своєму 
становленні є поступовою 
конвергенцією трьох "царств" буття або 
трьох природ: фізичної природи 
неживої матерії, біологічної природи 
живої матерії, а також соціального 
буття, яке є формою реалізації 
пізнавальної, мотиваційної, діяльнісної 
потенцій людини [11: 17]. Відтак, 
соціокультурний світ має розумітися як 
конкретно-історична форма становлення 
соціального начала буття людини на тлі 
тривкості цих потенцій у групових 
виявах існування. Із такої позиції 
соціокультурні світи є об’єктом 
самостійного дослідження. Як фізики 
досліджують всесвіт, біологи життя, так 
і дослідження соціокультурних 
закономірностей становить самостійний 
об’єкт дослідження соціально-філософської 
думки. Із зовнішнього, наївного, 
узвичаєного  погляду соціокультурний 
світ є безумовною протилежністю 
фізичного і біологічного світів. Втім, 
закономірно розглядати соціокультурний 
світ як одну з підсистем, що 

розвивається у безпосередній взаємодії 
і взаємозв’язку із іншими системами, 
утворюючи суперсистему, яка й постає 
предметом цілісного аналізу. 

Отже, у філософській традиції від 
середини двадцятого сторіччя 
виформовується інтелектуальна 
альтернатива офіційно санкціонованій 
думці. Хоча радянський інтелектуалізм 
відтворює парадигму так званого 
протистояння "західників" та 
"слов’янофілів". В цьому ключі 
холістична теорія соціоґенези 
спрямовується на виявлення 
загальноісторичних закономірностей 
людського розвитку, а соціокультурна 
теорія суперсистем намагалась 
з’ясувати сутнісні і вторинні риси в 
існуючому розмаїтті культур людства. 

У пострадянський період опозиція 
ціннісно-орієтованого дикурсів 
наукового поля гуманітарного і 
соціального знання була узагальнена 
при визначенні співвідношення 
конкретно-історичного і універсального 
та отримала свій розвиток у 
цивілізаційному підході. Серед 
численних рефлексій, що поширені в 
науковому полі гуманітарного знання 
варто з метою аналізу поняття цілісного 
соціокультурного світу наголосити на 
цінності цивілізаційно-історичного 
студіювання.  

У своїй концептуальній праці 
дослідники М. Юрій [17], Я. Калакура 
[6], О. Удод [16; 17] та ін. визначають 
наріжні елементи цивілізаційного 
розуміння. Вони поділяють той погляд, 
що цивілізаційний підхід репрезентує 
альтернативу формаційному підходу. 
Формаційний огляд історичного процесу 
домінував у підцензурному науковому 
полі гуманітарного і соціального знання 
впродовж всього періоду панування 
ленінської версії марксизму. Вважаємо, 
що поняття цивілізаційного процесу, на 
яке імпліцитно спираються теоретики 
українського історизму, соціально-
філософську інтерпретацію якого надає 
М. Юрій, впроваджуючи в науковий 
обіг поняття "соціокультурний світ 
України" або "цілісність української 
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цивілізації" [6: 14]. На думку вчених, 
цілісність становить основу 
цивілізаційної ідентичності загалом [6: 
259], і української цивілізаційної 
ідентичності зокрема [6: 264]. 

На відміну від цивілізаційно-
історичних студіювань у культурно-
цивілізаційних студіях суперечностей 
всесвітньої історії Ю. Павленко 
наголошує на тому, що основним 
завданням дослідника цивілізаційних 
процесів є вивчення ціннісних і 
соціокультурних основ соціального 
розвитку [12: 23]. Саме в межах 
цивілізаційного підходу, вважаємо, 
утверджується ідентитарна модель 
соціокультурного світу. Без сумніву 
розвиток у розвитку цивілізаційно-
ідентитарної теорії історичного поступу 
чільне місце належить науковому 
доробку Ю. Павленко. Вчений, 
обмірковуючи над результатами і 
суперечностями цивілізаційного 
поступу людства, підкреслював 
значущість ідентичності у всесвітньо-
історичному процесі. Проте дослідник 
не застосував поняття "соціокультурний 
світ", хоча відповідно до його теорії 
"світобачення" [12: 19] національно-
культурної і соціокультурної 
ідентичностей є безпосереднім виявом 
здатності "уявляти світ". Відповідно до 
ідентитарного потрактування в 
геофізичному і культурно-історичному 
розвитку людства можна виділити 
соціокультурні світи з визначеною і 
невизначеною ідентичностями, 
"поверховими" і "глибинними" основами 
мотиваційно-діяльнісного начал 
світобачення [12: 17, 19, 21, 24, 26]. 

На основі синтезу теоретичного 
розмаїття цивілізаційно-історичних 
студій та історіософських рефлексій у 
науковому полі гуманітарного і 
соціального знання з’являються 
непоодинокі випадки застосування 
ідентитарних дискурсів задля 
пояснення соціальних явищ, феноменів, 
процесів в соціальному житті України. 
Наприклад, О. Бондаренко пропонує 
дослідження "національної ментальності" 
України, підкреслюючи значення 

соціокультурних феноменів, архетипів, 
національних кодів у культурно-
історичних трансформаціях української 
нації [3: 66-67]. На думку дослідниці, 
соціальні конструкції є певними модусами 
людського існування в світі [3: 73]. 
Торкається цієї проблеми при розгляді 
шляхів формування соціально-художніх 
потреб людини й Г. Богатирьова [2]. 
Втім поняття соціокультурного світу 
залишається "закритим" для подібних 
досліджень. І проблема полягає, на 
нашу думку в тому, що подібні 
дослідження, хоча і підкреслюють 
значущість соціокультурних факторів 
історичного поступу націй, тим не 
менш залишаються у межах 
епістемологічної невизначеності щодо 
їхнього предметного змісту. Звідси, 
певна метафоризація досліджуваної 
теми, яка простежується в застосуванні 
таких метафор наукового дискурсу як 
"код нації", "ген нації", "культурні 
коефіцієнти нації", "інтимні глибини" 
душі нації [3: 73-76]. 

Зрозуміло, що метафоризація 
дискурсів наукового поля гуманітарного 
і соціального знання, в цілому має 
негативний вплив, бо сприяє 
зростанню рівня невизначеності. Це 
проявляється в тому, що інтелектуальні 
візії й, так звані, аналітичні коментарі, 
предметом яких є соціальне життя 
українського суспільства, починають 
орієнтувати аудиторію до минулого. В 
глобальному вимірі можна спостерігати 
феномен "захопленості історією". 
Намагання використовувати минуле 
для легітимації сьогодення. Втім і в 
науковому полі зустрічаємо випадки, 
коли дослідник прагне обґрунтувати 
соціальну значущість метафоризації 
дискурсів в науковому полі 
гуманітарного і соціального знання. Так 
І. Колесник пропонує структуру 
неконвенційної історії України, яка 
засновується на епістемологічних засадах 
історичного синтезу, який демонструє 
розвиток України від спільнот до 
суспільства [8: 128]. Втім, дослідник, на 
наш погляд, пропонує такі речі: відхід 
від лінеарної темпоральної причинно-
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наслідкової схеми її історичного 
поступу, пропонує синергетичну модель 
потрактування окремих історичних 
феноменів, арґументуючи необхідність 
метафоризації історичного наративу 
дискурсом синергетичної теорії [8: 125-
126]. Важливо те, що гранд-наратив 
історії України [8: 127] вчений бачить 
не у вибудовуванні хронології подієвого 
ряду української історії, а у констатації 
розмаїття форм суспільства і великих 
соціокультурних світів [8: 130]. У такому 
підході соціокультурний світ 
перетворюється на поняття локальної 
визначеності мікроісторій. Цим 
відображається здатність гранд-
наративу національного розвитку 
інтегрувати до змістової складової 
елементи, потреба в яких визначається 
геополітичними імперативами. Тож, 
соціокультурний світ у цьому сенсі 
може бути і культурним світом, і 
соціальним світом, і чимось іще таким, 
що може позначати сукупність відмінних 
ознак. (У такий візії хронологія історичного 
поступу конкретної спільноти 
аналогічна до розподілу ряду на парні і 
непарні числа у відповідності їхньої 
операційно-функціональної значущості). 
Отже, в концепції історичного синтезу 
поняття соціокультурного світу 
застосовується як евфімізм, яким 
позначається неможливість відтворення 
національного гранд-наративу. І такий 
стан справ відображається 
пропорційними відношенням між 
зростанням соціального інтересу до 
минулого і майбуття нації та 
зростанням соціальної невизначеності 
індивіда в умовах соціальних викликів 
та різких цивілізаційних зрушень. У цій 
ситуації відображається системна 
криза, в якій відбувається злам 
соціальних відносин, що, на нашу 
думку, проявляється у невідповідності 
символічних структур соціального буття 
наявним практикам повсякденності. 
Приміром, коли джинси в СРСР із 
вбрання чужинців перетворились на 
елемент бажаного образу майбуття, то 
керівна роль домінуючої партії вже не 
могла отримати підтримки керованих 

мас, оскільки партійна номенклатура не 
мала механізмів проникнути в 
індивідуальну свідомість і не мала 
засобів, які б дозволили заохотити 
індивіда добровільно закрити "левайс-
гештальт" і відкрити гештальт 
"комунарки" задля боротьби за "світле 
майбуття" людства і соціуму. Відтак, 
маємо зрозуміти, що детальне вивчення 
змінності геополітичних ландшафтів, 
з’ясування особливостей інституційних 
перетворень засобами історичного 
синтезу і культурологічних студій недостатні 
для з’ясування тенденцій сучасних 
цивілізаційних перетворень. Локальні 
цивілізації існують на рівні 
індивідуальної свідомості і повсякдення.  

Зауважимо, що наукове поле 
гуманітарного і соціального знання в 
Україні не характеризується великою 
кількістю праць, в яких досліджується 
співвідношення символічного і 
індивідуального на рівні культури 
повсякденності. Розвідка О. Михед 
торкається цієї проблематики. В своєму 
дослідженні вчений зазначає, що 
повсякдення має вагу цілісного 
соціокультурного світу, який є 
природною сферою буття індивіда [10]. 

Органічним завершенням еволюції 
ідентитарної моделі цивілізаційного 
підходу в умовах зростаючої 
невизначеності політичних, 
кліматичних, екологічних, економічних 
змін і розмаїтих викликів є 
потрактування соціокультурних світів у 
контекстах цивілізаційного зіткнення і 
протиставлення знайшли відображення 
в численних протиставленнях "західної" / 
"східної" цивілізацій або культур, 
"християнського" і "ісламського" світів, у 
етнокультурних концепціях центрально-
европейського націоналізмів, 
технократизму західної моделі 
цивілізаційного розвитку і духовно-
ціннісної орієнтації культур Сходу, 
самобутності Китаю та експансіонізму 
західних цивілізацій, глобального і 
локального вимірів розвитку людства й 
соціуму. На наш погляд, геополітичні 
теорії евразійства, геостратегічних 
імперативів З. Бзежинського, 
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цивілізаційних "хвиль" Е. Тоффлера, 
постколоніальні студії та окремі версії 
фемінізму успадкували соціально-
філософський підхід, відповідно до 
якого суспільство треба розглядати у 
фокусі ціннісних невідповідностей, які 
зумовлюються відмінностями 
релігійного досвіду, природних умов, 
ціннісних імперативів, а також 
ментальності й культурних програм. На 
наш погляд, такий підхід не є 
достатньою мірою обґрунтованим, 
оскільки він ігнорує той факт, що за 
одних і тих самих умов можуть 
виникати принципово протилежні 
форми цивілізаційного розвитку та 
пристосування спільноти при зіткненні 
із форс-мажорними обставинами, 
ситуаціями невизначеності та викликів.  

Достатньо оглянути цивілізаційне 
розмаїття, породжене аврамічними 
релігіями, або врахувати розмаїття 
буддистських соціальних течій і рухів. 
Так само, європейський експансіонізм, 
європейська імперська традиція, 
європейський націоналізм творять 
соціально-культурне розмаїття в усьому 
світі. В свою чергу однакові і близькі 
геокліматичні умови Аляски і Чукотки, 
Донського і Приазовського степів не 
створюють спільності ані у релігійному і 
моральному досвіду, ані ціннісних 
імперативів  у повсякденному 
існуванні, зумовлених специфікою 
світосприйняття, світовідчуття. А той 
факт, що ґенеза сучасної російської 
культури засновується на поетапній 
асиміляції фіно-угорських, балтійських, 
тюркських народів із значним впливом 
з боку німецької і французької 
культурних норм, виявляє не до кінця 
зрозумілу роль примусу при формуванні 
надетнічної спільності, представники 
якої обстоюють свою приналежність 
через відмінності. І ще така думка: 
мовний націоналізм утверджується 
через сакралізацію певної мови, 
приміром, японська для Японії, або 
чеська для Чехії; так само одна мова, 
як-то, наприклад, португальська 
створила відмінні нації в Африці, 
Америці, Європі. Отже, на наш погляд, 

розмаїття соціокультурних світів має 
розглядатися не через призму 
геофізичних, економічних, мовних 
відмінностей, а як розмаїття проектів 
світотворення. І для соціальної онтології 
важливими є не лише діяльнісний 
проект опанування людиною світу, не 
метафізичний аспект її існування, а 
структурно-конструктивні особливості 
світотворення конкретними спільнотами і 
соціумом загалом. У соціумі вони 
виявляють дію соціокультурних a priori, 
як видається. Їхня дія виявляється в 
ієрархії уподобань, вони відображають 
специфічну особливість людського 
мислення не уявляти, а конструювати 
світ. І змінність умов існування, в тому 
числі при ситуаціях невизначеності, 
ризиків і викликів, не здатна радикально 
змінити спосіб світотворення, який в 
індивідуальній свідомості дозволяє 
сприймати себе як невід’ємну частку 
загальної історії людства, з одного боку, 
і, з іншого, конкретної спільноти як 
окремішнього утворення при розвитку 
соціуму загалом. 

Висновки та перспективи 
подальших досліджень. Онтогенетичне 
визначення поняття соціокультурного 
світу належить до дискурсивних 
утворень наукового поля гуманітарного 
і соціального знання. Воно вказує на те, 
що його прихильники при розгляді 
ціннісного, соціокультурного, 
цивілізаційного підходів схильні 
підкреслювати той факт, що для 
динаміки суспільних перетворень 
соціально-культурні фактори мають 
таку ж значущість, як і соціально-
економічні та соціально-політичні 
причини соціальних змін. Вважаємо, 
що в такий спосіб у сучасному 
науковому полі гуманітарного і 
соціального знання проявляється вплив 
так званої радянської інтелектуальної 
практики Його сутнісною рисою є 
відмова соціальних теоретиків і 
науковців від визнання детермінації 
суспільних стосунків системою 
виробничих відношень, через акцент на 
таких невиразних у плані змістового 
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пояснення поняттях як "ментальність", 
"духовність" тощо 

Стверджуємо, що ситуація в 
сучасному науковому полі аналізу 
соціальних процесів та явищ 
визначається запитами на такі схеми 
інтерпретації світу, які дозволяють 
осмислити його як продукт 
інтерпретації символічного універсуму 
та соціально-культурної реальності крізь 
призму їх взаємозалежності. Саме в 
цьому напрямку й варто трактувати 
феномен атрибуції поняття "ґенеза" до 
такого об’єкту соціальної теорії як 
людина, а поняття "цілісний" до 
поняття "соціокультурний світ". 
Важливим є й те, що значення поняття 
"локальна цивілізація" отримало, відтак, 
розширене потрактування, яке 
дозволяє констатувати його зв’язок із 
поняттям "історичний поступ 
суспільства", поняттями соціальної 
дискретності та соціальної 
континуальності. На нашу думку, 
виявлення евристичного потенціалу 
поняття "соціокультурний світ" полягає 
ще й у його деконструкції засобами 
філософської критики. 
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