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РЕЛІГІЄЗНАВЧА УКРАЇНА ЯК СУБ'ЄКТ МІЖНАРОДНОЇ
НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Л. О. Филипович*
Стаття присвячена важливому ювілею в житті вітчизняного релігієзнавства – 25річчю членства Української асоціації релігієзнавців (УАР) у найавторитетнішій
міжнародній професійній спілці дослідників релігії – Міжнародній асоціації історії релігій
(IAHR), яка була заснована в 1950 році на 7-му Конгресі істориків релігії в Амстердамі.
Автор осмислює значення цього історичного кроку – входження українських вчених до
міжнародного наукового співтовариста – як для вітчизняної, так і світової науки. В
статті розглядається передісторія наукової інкорпорапції релігієзнавців України до
світового наукового середовища, перші кроки українських вчених на міжнародній арені, їх
участь в конгресах, конференціях, знайомство з провідними науковими школами в галузі
релігієзнавства та видатними їх представниками. Показана далекоглядність
керівництва Відділення релігієзнавства Інституту філософії НАНУ та Української
асоціації релігієзнавців в їх різновекторних наукових та інституційних орієнтаціях.
Детально досліджуються процес і процедура вступу УАР до IAHR. На основі віднайдених
унікальних документів встановлена точна дата прийняття України як національної
асоціації до складу IAHR.
Проаналізована діяльність релігієзнавчої наукової спільноти як на українських, так і
міжнародних теренах. Констатовано, що середина 90-х років ХХ ст., з якими збігся вступ
УАР до IAHR, для вітчизняного релігієзнавства виявилася надзвичайно важливим періодом
його становлення. Релігієзнавство фактично конституювалося як нова сфера
гуманітарного знання – наука про релігію. Автор акумулює всю інформацію про учасників
процесу створення і розвитку науки про релігію в Україні, називає основні групи
виконавців намічених планів, показує системність дій і наполегливість учасників в
реалізації правильно обраної стратегії. Доведено, що завдяки зусиллям піонерів
*
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українського
релігієзнавства нині в
Україні з'явилося багато дослідницьких,
просвітницьких, навчальних й інформаційних ініціатив, які свідчать про успішний
розвиток науки про релігію. Сучасний стан релігієзнавства, зокрема аналіз УАР, дає
підстави для впевненості у перспективах релігієзнавства як в Україні, так за кордоном.
Ключові
слова:
Українська
асоціація
релігієзнавців
(УАР),
релігієзнавство,
інституалізація, статут, правління, Відділення релігієзнавства, Анатолій Колодний,
Людмила Филипович.

RELIGIOUS SCIENCE UKRAINE AS A SUBJECT OF INTERNATIONAL
SCIENTIFIC ACTIVITY
L. O. Fylypovych
The article is dedicated to an important anniversary in the life of national religious studies the 25th anniversary of membership of the Ukrainian Association of Religious Studies (UAR) in
the most authoritative international trade union of religious researchers - International
Association for the History of Religions (IAHR), which was founded in 1950 at the 7th Congress
of Historians of Religion in Amsterdam. The author comprehends the significance of this historical
step - the entry of Ukrainian scientists into the international scientific community - for both
domestic and world science. The article examines the prehistory of scientific incorporation of
Ukrainian religious scholars into the world scientific environment, the first steps of Ukrainian
scientists in the international arena, their participation in congresses, conferences, acquaintance
with leading scientific schools in the field of religious studies and their prominent representatives.
The foresight of the management of the Department of Religious Studies of the Institute of
Philosophy of the National Academy of Sciences of Ukraine and the Ukrainian Association of
Religious Studies in their different scientific and institutional orientations is shown. The process
and procedure of UAR accession to the IAHR are investigated in detail. Based on the found
unique documents, the exact date of Ukraine's accession as a national association to the IAHR
has been established.
The activity of the religious scientific community in both Ukrainian and international territories
is analyzed. It is stated that the middle of the 90s of the XX century, which coincided with the
accession of the UAR to the IAHR, for domestic religious studies was an extremely important
period of its formation. Religious studies was actually constituted as a new field of humanities the science of religion. The author accumulates all the information about the participants in the
process of creation and development of the science of religion in Ukraine, names the main groups
of executors of the planned plans, shows the systematic actions and persistence of the
participants in implementing the right strategy. It is proved that thanks to the efforts of the
pioneers of Ukrainian religious studies, many research, educational, training and information
initiatives have appeared in Ukraine today, which testify to the successful development of the
science of religion. The current state of religious studies, in particular the analysis of the
Ukrainian Academy of Sciences, provides grounds for confidence in the prospects of religious
studies in Ukraine and abroad.
Key words: Ukrainian Association of Religious Studies (UAR), religious studies,
institutionalization, charter, board, Department of Religious Studies, Anatoliy Kolodny, Lyudmyla
Filipovych.

Постановка проблеми та ступінь
наукової
розробленості.
Загальновідомо,
що
Україна,
перебуваючи у складі СРСР, не мала
своєї державної суб'єктності. Вона
підпорядковувалася
центральним

радянським органам влади, в т. ч. і
щодо
наукової
активності.
Все
визначала
Москва:
що
і
як
досліджувати. Враховуючи високий
рівень релігійності в Україні, її
науковці
були
зорієнтовані
на
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подолання релігійних пережитків і
формування атеїстичної свідомості.
Все, що було пов'язано із вивченням
реальної історії релігії, особливостей
релігійності
українців,
взаємодії
релігійних і національних чинників,
духовного
життя
конфесійних
громад, ролі церкви і священиків у
житті народу, вплив релігії на
розвиток культури, мови, свідомості
тощо, підлягало забороні. Дозволені
комуністичною
владою
теми
виходили за межі класичної науки
про релігію. Через це науковці з
Києва, не говорячи вже про Полтаву,
Харків, Львів чи Одесу, не були
присутні в світовому науковому
просторі,
вони
не
часто
запрошувались до складу радянських
делегацій на різні міжнародні наукові
форуми. Там монопольні позиції
належали москвичам і ленінградцям,
визнаним лідерам у вивченні релігії.
Через приватні контакти українські
науковці
мали
інформацію
про
міжнародні професійні товариства,
зокрема про Міжнародну асоціацію
історії
релігій
–
International
Association for the History of Religions
(IAHR), куди входило і радянське
товариство,
але
конкурувати
з
центром шансів не було.
Мета
статті
–
ознайомити
широкий
науковий
загал
із
постанням,
інституціалізацією
та
міжнародною
діяльністю
релігієзнавчої спільноти в незалежній
Україні.
Дискусія та результати. Через
низку об'єктивних і суб'єктивних
причин Україна не мала доступу до
монополізованої
інформації
про
наукове
життя
закордоння.
Українські вчені, якщо і виїжджали,
то по дуже обмеженій квоті і не
самостійно, а в складі радянської
делегації. Київ в ієрархії наукового
релігієзнавчого
представництва
завжди був на третьому місці після
Москви
і
Ленінграда.
Наукове
товариство
СРСР
в
IAHR

презентувала Маріанна Шахнович
(Ленінградський університет), яка
була
секретарем
радянської
організації
дослідників
релігії
(скоріше
товариства
атеїстів).
Завдяки знанню англійської мови,
вона чи не єдина мала можливість
спілкуватися із науковцями Європи
та Америки. М. Шахнович й досі
очолює російську структуру, яка
підтримує зв'язки з IAHR. Із розпадом
в 1991 році Союзу РСР росіяни
успадкували радянське товариство та
право перебування в IAHR. Ділитися з
українцями, як із науковцями з інших
республіками
колишнього
СРСР
спільною
спадщиною
вони
не
збиралися.
Тому
українцям
прийшлося все вибудовувати з нуля.
Увійти
в
міжнародний
релігієзнавчий
простір
виявилося
досить складно: не було ресурсів
(людських,
фінансових),
досвіду,
зв’язків.
Стримуючим
чинником
стало масове незнання науковцями
України англійської мови науковцями
України. Але вони усвідомлювали
важливість презентації української
науки за кордоном. Засновники
національної асоціації дослідників
релігії серед амбітних планів роботи
зафіксували
намір
зруйнувати
"берлінську стіну" і в науці про релігію
[1: 86-87]. Про це вже в першому
проєкті робочого плану УАР на 1993
рік Правління УАР так і записало:
"Налагодити
творчі
зв'язки
з
міжнародними
релігієзнавчими
організаціями. Вирішити питання
вступу до Міжнародної асоціації
релігієзнавців" [2].
Впродовж першого року діяльності
Української асоціації релігієзнавців
вдалося:
конституювати
нову
спеціальність – релігієзнавство (031) і
наукову
галузь
релігієзнавство
(09.00.11);
створити
систему
підготовку бакалаврів і магістрів з
релігієзнавства;
акредитуватиспеціальність, отримати
ліцензії на підготовку релігієзнавців;
7
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створити
систему
післядипломної
підготовки
спеціалістів
вищої
кваліфікації через аспірантуру й
докторантуру; розробити й скласти
навчальні плани, програми, написати
низку підручників й посібників;
започаткувати
видання
наукових
журналів
з
релігієзнавства;
організувати
і
провести
низку
конференцій; налагодити зв'язки з
представниками
релігійних
організацій і надавати допомогу у
створенні богословських факультетів
(багато
релігієзнавців
і
досі
викладають в духовних закладах);
налагодити контакти із державними
органами влади в сфері ДЦВ як в
центрі, так і на місцях; створити
консультативну
та
експертну
співпрацю з мас-медіа тощо.
Найскладнішим
виявилося
налагодження творчих зв'язків з
міжнародними
релігієзнавчими
організаціям,
участь
вітчизняних
науковців
у
конференціях
за
кордоном. Крім високої академічної
підготовки, здатності до актуальних
досліджень
з
релігієзнавчої
проблематики, вміння спілкуватися в
науковому середовищі, знання мови,
гостро постали й фінансові питання.
Неможливість оплатити свою участь у
міжнародних
заходах
стримувало
українців від активної присутності за
кордоном.
Треба
визнати,
що
міжнародні професійні організації
(Societyfor the Scientific Study of
Religion – SSSR, European Association
for the Study of Religion – EASR, IAHR)
старалися нам допомогти, оплачували
проїзд, проживання, але не у повному
обсязі. Вагому частку в фінансовій
підтримці забезпечила Міжнародна
академія
свободи
релігії
та
віровизнань (International Academy for
Freedom of Religion and Belief – IAFRB)
та окремі її члени, зокрема Церква
Ісуса Христа святих останній днів та
Церква Адвентистів сьомого дня.
Україна як держава і досі не
усвідомлює важливості цієї сфери

наукової діяльності, перекладаючи
все на плечі самих науковців. Наукові
інституції
та
університети
не
оплачують закордонні відрядження
своїм
співробітникам
через
відсутність належного фінансування.
Зауважимо, що через зазначені
обставини, а також пострадянську
інерцію і страх вітчизняні науковці до
середини 90-х років інформацією про
міжнародні
заходи
особливо
не
цікавилися. Переломним став 1994
рік, коли за ініціативи Української
правничої фундації в Києві була
проведена
перша
міжнародна
конференція "Свобода віровизнання,
Церква та держава в Україні". Тоді в
Україну приїхала чисельна делегація
експертів з релігійної свободи з-за
кордону. В конференції взяли участь
юристи,
релігієзнавці,
історики,
державні
службовці,
депутати
парламенту. Як результат такого
успішного співробітництва вже 4-6
грудня 1995 року в Києві відбулася
релігієзнавча
конференція
за
підтримки IAFRB, на яку прибули
дослідники з Греції (Г. Канідарис),
Іспанії (Г. Моран), Італії (С. Феррарі),
Швейцарії (Г. Россі), США (Л. Бузбі,
К. Дьюрем, Б. Біч) та ін. [3: 44].
Експертна зустріч, яка мала чисто
практичну спрямованість – з'ясувати
наскільки
демократичними
є
законодавство
України
в
сфері
свободи совісті, – висвітлила й низку
теоретичних проблем, які вимагали
фокусного вирішення.
В середині 1995 року вперше за
межі України у Польщу виїхала
делегація українських релігієзнавців у
Польщу, що також можна вважати
віхою
в
розвитку
міжнародних
зав'язків УАР. У Кракові за ініціативи
професора Ірени Боровик відбулася
наукова конференція у Ягеллонському
університеті
про
нові
релігійні
феномени в Центральній і Східній
Європі після падіння комунізму. Саме
там науковці з України налагодили
перші
персональні
контакти
з
8
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представниками закордонної науки
про релігію: професор І. Боровик
(Польща),
професор
Г. ГжималаМощинська
(Польща),
професор
А. Баркер (Велика Британія) та ін.
Відтак українці отримали інформацію
про міжнародну наукову спільноту з
перших рук. І тут особлива роль
належить
польським
колегам. З
середини 90-х років ХХ ст. почалися
регулярні
консультації,
фокусна
допомога
зарубіжних
колег
у
презентації України за кордоном. Нас
стали запрошувати в Європу та США
на наукові конференції і конгреси.
Завдяки підтримці Польщі Україна
долучилася до створення у 1995 році
Міжнародної
асоціації
вивчення
релігії в Східній і Центральній Європі
(International Study of Religionin
Eastern
and
Central
Europe
Association – ISORECEA), ставши її
співзасновником [4].
У 1995 році вперше в США поїхав
керівник Відділення релігієзнавства
Інституту філософії НАН України
професор А. Колодний, де взяв участь
у симпозиумі з релігійної свободи
(Прово, Юта). З того часу Україна мала
своїх представників на щорічних
конгресах,
розширюючи
поле
контактів. З 1996 року українські
релігієзнавці почали їздити до США на
щорічні конгреси SSSR. Завдяки
підтримці
професора
А. Баркер,
Україна стала членом SSSR, наукової
асоціації,
з
якою
вона
тісно
співпрацювала аж до 2003 року.
Українські
вчені,
зокрема
Л. Филипович, Д. Кирюхін, А. Юраш,
брали участь у конгресах [5: 135].
Тривалі роки УАР отримувала відомий,
авторитетний журнал цієї асоціації –
Journalfor the Scientific Study of
Religion (JSSR), який є у фондах й
бібліотеки УАР.
Наукові конгреси та конференції
дали можливість зорієнтуватися в
актуальних
проблемах
сучасного
релігієзнавства,
скоординувати
і
власні наукові інтереси. Ці заходи

стали дієвою формою знайомства
українців із західною наукою, зі
світовими асоціаціями, і, навпаки, –
науковий Захід побачив нового
суб'єкта
процесу
консолідації
наукових кадрів з територій, які
десятиліттями були закриті від нього.
Знайомство
з
провідними
релігієзнавцями
світу,
членами
різноманітних асоціацій, товариств,
читання фахових журналів, слухання
доповідей і власні виступи на
конференціях,
друк
статей
в
іноземних журналах спонукали до
нагальної необхідності приєднатися до
міжнародних
організацій.
Консультації з вченими з різних країн,
які рекомендували звернутися до
керівництва асоціації, завершилися
зверненням вже існуючої національної
Асоціації релігієзнавчів про вступ до
IAHR.
Саме на цих конгресах відбулося
знайомство
з
членами
та
керівництвом IAHR, яке на той час
очолював Міхаел Пай (1995-2000).
Зв'язок
підтримували
через
генерального секретаря Арміна Гірца
(1995-2005).
Велику
допомогу
надавала Розалінд Хакетт (2005-2015)
і
Тім
Йенсен,
спочатку
як
генеральний секретар, а з 2015 року –
як президент IAHR. Відносини з
Т. Йенсеном
були
досить
продуктивними, він відвідав Україну
і був присутній на святкуванні
ювілею
УАР.
Президент
IAHR
переконався,
що
релігієзнавча
спільнота в Україні існує не лише на
папері через щорічні внески, а й в
реальності. Тім Йенсен здружився з
молодими українськими науковцями
з МАР.
Від моменту свого постання УАР
бачила перспективу свого членства в
міжнародних
професійних
товариствах, в т. ч. і в IAHR.
Відсутність наполегливості у процесі
приєднання до IAHR, яке фактично
тривало до 1995 року, і своєї активної
присутності там до 2000 року, можна
9
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пояснити орієнтацією керівництва
УАР в ті роки на IAFRB та SSSR.
Поступово актуальність цих двох
структур для українців зменшилася.
IAFRB
перетворилася
на
монопредставництво
Церкви
мормонів, з якою в УАР були прямі
зв'язки у декількох проєктах (щорічні
конференції з релігійної свободи, літні
молодіжні
школи
з
релігійної
толерантності,
видання
журналу
"Релігійна панорама", Центр релігійної
інформації і свободи – CeRIF тощо).
SSSR все більше американізувалась,
фактично виключаючи представників
з Європи та Азії, що мінімізувало
міжнародні зв’язки України.
В
2000
році
вітчизняні
релігієзнавці
вперше
системно
проаналізували стан міжнародного
співробітництва. Про це свідчить
засідання Вченої ради Відділення
релігієзнавства Інституту філософії
імені Г. С. Сковороди НАН України
від
11
квітня
2000
року.
У
підготовленому Л. Филипович аналізі,
науковець
зазначила,
що
для
ширшого
визнання
українського
релігієзнавства у світі необхідно
пришвидшити роботу над відкриттям
сторінки
Відділення
в
системі
Інтернет. Вона наголосила й на
необхідності
всім
співробітникам
активніше
налагоджувати
персональні
наукові
міжнародні
зв'язки, для чого посилити вивчення
англійської
мови.
Л. Филипович
також
підкреслила
важливість
відновлення наукових зв’язків з
ближнім зарубіжжям. Члени УАР
підтримали основні тези доповідача.
Колеги
О. Саган,
І. Богачевська,
В. Єленський,
О. Титаренко
запропонували видати збірку праць
співробітників англійською мовою
для реклами здобутків за кордоном,
виготовлення англомовного буклету
про
Відділення
релігієзнавства,
пошук тревел-грантів через Інтернет
для
фінансування
відряджень
співробітників
на
конференції.

Першими реальними кроками стала
участь
А. Колодного,
О. Сагана,
Л. Филипович
у
міжнародній
конференції в Ризі "Нові релігії в ХХІ
столітті" у серпні 2000 року.
Л. Филипович
була
призначена
відповідальною
за
міжнародну
присутність України в світовому
науковому
просторі.
УАР
відстежувала
перебування
українських дослідників за кордоном,
про що інформувалось в статтях і
щорічних звітах УАР [6]. Говорячи про
можливості міжнародної наукової
співпраці, участі в конференціях,
координатор постійно вказувала на
необхідність вивчення англійської
мови,
оволодіння
культурою
наукового спілкування тощо [7].
На початку 2000-х рр. основна
увага УАР перенеслася на співпрацю
з більш масштабною і вселенською
організацію IAHR. З 2005 року,
насамперед завдяки особистої участі
президента УАР А. Колодного та його
віце-президента, а також 2-х членів –
С. Капранова і Л. Борисенко в IAHR
конгресі в Токіо відкрились нові
можливості для співпраці.
На жаль, в архівах УАР не зберігся
офіційний лист звернення до ІАHR, в
якому Українська асоціація просить
прийняти її в члени цієї організації.
Але згадка про те, що такий лист
надійшов до керівництва IAHR, є в
Бюлетені IAHR за 1993 рік, № 27
(жовтень). Вересневий 26 номер
Бюлетеню серед різних листів, які там
надруковані
(повідомлення
про
створення національних асоціацій),
пише і про Україну: "Повідомлення
надійшло від колеги в Києві, Україна,
Професора Анатолія Колодного, про
заснування
Української
асоціації
дослідників релігії…" Заява України
про приєднання до IAHR може бути
розглянута Міжнародним комітетом
IAHR, який планується провести у
Парижі [8]. Бюлетень IAHR № 32
повідомляє, що Українська асоціація
була рекомендована на Паризькій
10
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зустрічі, але все ще не приєдналась,
тому і не була представлена як
Африканська чи Індійська; однак,
якщо ці асоціації вчасно подадуть
заявку, то будуть прийняті [9].
Документи декілька разів нагадують
про нових членів, які рекомендовані
до прийняття [10].
Нарешті,
в
опублікованому
Протоколі Генеральної асамблеї IAHR
від 12 серпня 1995 р., затвердженим
5 червня 1996 р. Виконавчим
комітетом, читаємо про історичне
рішення для УАР: "Міжнародний
комітет
рекомендував
такі
нові
приєднання: Африканська асоціація
вивчення
релігії
(регіональна
асоціація) та національна асоціації на
Кубі, Бельгії / Люксембурзі, Чехії,
Індії, Новій Зеландії, Росія, Іспанія та
Україна.
Асоціації
БельгоЛюксембургу,
Чехії
та
Росії
приєднуються як реорганізовані від
попередніх організацій. Усі були
прийняті
одноголосним
голосуванням" [10].
У щорічному звіті генсекретаря за
1996 рік повідомляється про почату
переписку УАР з керівництвом IAHR
щодо
можливої
співпраці
з
науковцями світу. Тобто з 1996 р. УАР
вже
стабільно
згадується
як
національна організація, яка має
афіліацію з IAHR [10].
З середини 90-х років ХХ ст. IAHR
активно нарощувала свої потужності,
будучи
зацікавленою
привернути
нових
членів,
особливо
з
пострадянських
територій.
Тоді
генеральний
секретар
активно
спілкувався не тільки з українськими,
а й російськими, прибалтійськими
вченими. Виграшна позиція України
була в тому, що тут з 1993 року
централізоване єдине релігієзнавче
товариство
вже
існувало
й
об'єднувало
переважну
більшість
українських
вчених,
навіть
богословів, тобто тих, хто вивчав і
займався релігією. На час створення
УАР таких виявилося в Україні понад

50 осіб. Країни Балтії (Естонія,
Латвія, Литва) були представлені
поодинокими членами, а Росія мала
декілька професійних товариств, які
не
могли визначити, хто буде
представляти
її
інтереси
в
міжнародних асоціаціях.
Захід був натхненний розпадом
СРСР
–
столітнім
оплотом
тоталітаризму й войовничого атеїзму,
тому сприяв створенню незалежних
держав, демократичних інституцій та
ініціатив в них, в такий спосіб
формуючи громадянське суспільство.
Це стосувалося і сфери релігії,
релігійної свободи. Кожний звіт IAHR
поповнювався
переліком
нових
прийнятих національних асоціацій,
особливо із третіх країн. Керівництво
дуже
пишалося
своїми
переговорними успіхами.
У звіті згадана УАР, з якою
керівництво
вело
переписку,
щоправда не дуже інтенсивну. З 1998
року інформація про УАР була
постійною і щороку оновлювалася.
Внутрішні ресурси УАР не давали
можливість
зібрати
навіть
ту
мінімальну оплату, яка є пропуском
до повноправного входження до
IAHR. До того ж 90-ті роки ХХ ст.
були складними в економічному
плані.
Як правило, прийняття до складу
асоціації відбувається на конгресах,
під час Генеральних Асамблей, які
збиралися
раз
на
5
років.
Українським науковцям не вдалося
бути присутніми на тому конгресі в
Мехіко (через фінансові причини),
тому УАР не отримала документ про
прийняття до IAHR, як це УАР має від
EASR – Membership certificate.
Середина 90-х років ХХ ст., з
якими збігся вступ УАР до IAHR, для
вітчизняного
релігієзнавства
виявилася надзвичайно важливим
періодом
становлення
і
конституювання нової науки про
релігію. Грандіозні плани, з якими
виступили академічні вчені в сфері
11
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гнуманітарного
знання,
зокрема
релігієзнавства,
поступово
вимальовувалися
в
продуману
стратегію,
яка
колективно
реалізовувалася
ентузіастами
цієї
справи у низці великих проєктів.
Крім серйозних внутрішніх завданьвикликів,
які
постали
перед
українськими вченими, вони не
забували
про
необхідність
своєї
присутності
в
міжнародному
просторі, з кожним роком нарощуючи
там
презентативність
наукової
України кількісно й якісно.
Через
участь
в
міжнародних
конференціях
і
конгресах,
налагодження
персональних
та
інституційних звязків із зарубіжними
вченими та науковими центрами,
обмін
викладацькими
та
дослідницкими
кадрами
тощо
українські
вчені
фактично
відкривали наукову України для
західної науки, яка традиційно всіх з
пострадянського простору сприймала
як "русские". Але за всієї спільності
традицій наукової школи радянських
часів українські дослідники релігії
демонстрували інші підходи до історії
релігійного розвитку своїх територій,
інші оцінки нинішньої релігійної
ситуації. УАР покликана була не
просто замінити термін "атеїзм" на
"релігієзнавство",
а
наповнити
дослідницьке поле новим, не знаним
досі
нашим вченим значенням.
Релігієзнавство
мало
стати
справжньою наукою, а не ідеологічнопропагандистським
інструментом
формування
зневаги
до
релігії,
релігійної свідомості.
З відкриттям кордонів українські
науковці
почали
активно
знайомитися із досвідом дослідження
релігії в Європі та Америці. Адже
інформація
(книги,
преса),
що
проникала в радянський простір,
жорстко
відбиралася.
Переклади
творів
відомих
філософів,
релігієзнавців піддавалися цензурі.
Відомий московський ІНІОН, де

зберігалися іншомовні джерела, –
фактично закрита інституція, в якій
користуватися фондами можна було
тільки за спецдозволом. Переклади
багатьох
книжок
робилися
і
зберігалися в спецхранах. Все, а тим
більше
гуманітарна
наука,
контролювалося КПРС і КДБ.
Крім
завдань
теоретичного,
частково ідеологічного характеру,
постали й практичні. Релігійне життя
України,
після
отримання
незалежності, стрімко змінювалося.
Зростала
кількість
релігійних
організацій і релігійних напрямків,
з'являлися нові релігійні феномени,
які потребували вивчення. Постала
професійна спілка, робить висновок
президент УАР А. Колодний, мала
забезпечити трансформацію науки
про релігію у відповідності до нових
вимог часу. Народившись як "оберіг
від розпорошення і засіб збереження
кваліфікованих
релігієзнавчих
кадрів",
УАР
перетворилася
на
"вагоме
підґрунтя
збереження
і
розвитку релігієзнавчої науки в
Україні" [11: 64].
Сьогодні
"Українська
Асоціація
релігієзнавців"
є
всеукраїнським
громадським
об'єднанням,
неурядовою
та
неприбутковою
організацією. У пункті 1.2 Статуту
організації зазначено, що Асоціація
об'єднує на добровільних засадах
вчених-релігієзнавців,
викладачів
релігієзнавчих дисциплін навчальних
закладів, богословів, співробітників
музеїв,
інших
просвітницьких
установ, окремих фізичних осіб,
базуючись
на
принципах
загальнолюдських цінностей, свободи
совісті, свободи думки, толерантності,
взаємоповаги і солідарності [12].
УАР створювалася з метою розвитку
вітчизняної релігієзнавчої науки та її
включення в контекст міжнародних
наукових досліджень; турбота про
духовне відродження України, її
народу; створення відповідних умов
для
духовної
і
світоглядної
12
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самореалізації
особистості,
для
утвердження
свободи
совісті
й
толерантності в суспільстві; захист
інтересів членів Асоціації (2.1). У
статуті прописані завдання УАР, серед
яких не тільки суто наукове, а
громадянське спрямування.
Визначаючи
напрямки
своєї
діяльності,
УАР
виходить
із
глобальних і локальних викликів,
виокремлюючи професійні/наукові та
суспільні потреби, серед яких є місце і
для
міжнародної
діяльності.
Документами УАР визначено, що вона
підтримує
прямі
міжнародні
контакти і зв'язки, укладає відповідні
угоди, а також відповідно до своєї
мети та завдань здійснює інші заходи
за межами України, що не суперечать
законодавству
та
міжнародним
зобов'язанням України. Присутність
ВР УАР в міжнародному науковому
просторі дозволило виконати декілька
наукових проєктів з міжнародними
центрами з історії релігії, релігійної
свободи (Ягеллонський університет,
Інститут
релігієзнавства;
Центр
вивчення релігії і права; Російська
академія держслуби; ІФ Білоруська
АН тощо).
Таким чином, стратегія діяльності
УАР була визначена в перші роки
незалежного існування вітчизняної
науки. Ставилося амбітне завдання –
вивести українське релігієзнавство на
міжнародний рівень, зробити його
самостійною
і
самодостатньою
складовою світової науки. Намічені
плани потребували пошуку шляхів їх
реалізації.
Після нетривалої розвідки про стан
справ за кордоном та аналізу ситуації
УАР визначилась, що треба з'ясувати:
1) визначити основні наукові
центри дослідження релігії; з'ясувати
основні напрямки їх діяльності; вийти
на ці центри і заспілкуватися з ними,
налагоджуючи
інституційні
і
персональні відносини;
2) хто, де і що викладається
(визначити університети, де існують

релігієзнавчі факультети; з'ясувати,
за
якими
програмами
ведеться
підготовка
релігієзнавців,
які
предмети вивчаються; хто викладає
релігієзнавство);
3)
які
існують
професійні
товариства,
організації,
асоціації
(дізнатися про найбільш впливові
професійні
об'єднання;
з'ясувати
порядок вступу й умови членства);
4)
які
й
де
проводяться
конференції
з
релігієзнавства;
тематику
і
місце
проведення
конференцій
з
релігієзнавчої
пролематики;
5) які й де видаються професійні
періодичні видання.
Перед УАР постало завдання:
використати
іноземний
досвід
вивчення релігії та імплементувати
його
на
українські
терени;
пропагувати власні досягнення у
справі вивчення релігії за кордоном;
активно
співпрацювати
з
міжнародним
релігієзнавством,
використовуючи
різні
форми
співпраці (обмін кадрами, ідеями,
літературою, досвідом, проведення
конференцій,
стажування,
лекції,
спільні проекти, монографії тощо).
Для реалізації прийнятої програми
необхідно було зібрати команду. Її
основою стали члени УАР, які
представляли наукові центри, освітні
інституції та громадські організації.
Найбільш потужним є Відділення
релігієзнавства ІФ НАНУ. Створене у
1991 році Розпорядженням Президії
НАН
України,
Відділення
релігієзнавства (ВР) й нині успішно
виконує ті завдання, які були перед
ним поставлені. Але крім чисто
наукових цілей, ВР взяло на себе й
низку інших функцій – освітню,
просвітницьку,
інформаційну,
координаційну,
порадницьку,
експертну,
комунікаційну,
медіаторську
тощо.
ВР
постало
локомотивом виведення українського
релігієзнавства
у
міжнародний
простір. Особливістю наукової та
13
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організаційної
роботи
Відділення
релігієзнавства
є
те,
що
воно
співпрацює
і
з
богословськими
структурами.
Друга, найчисельніша, група УАР –
це працівники закладів вищої освіти.
Якщо донедавна ядро членів УАР
складали
наукові
працівники,
переважно ВР НАНУ, а численність
вузівських представників на 2013 р.
становила лише 37 % від загального
членства, то на 2020 рік ситуація
змінилась: з 170 зареєстрованих
членів
УАР
115
(майже
70 %)
представники
ЗВО.
Викладачі
спеціалізованих кафедр, відділень
почали брати активну участь у
міжнародних
форумах,
представляючи там не тільки свої
вузи, але й УАР (КНУ, КПедУ, ЧНУ,
ПрНУ, КУ, НаУКМА, ДДІШІ, ТПУ,
ППУ, ЖДУ, ОНУ, ХНУ та ін.). При
цьому
особливо
активізувалась
молодь – студенти й аспіранти.
Третя
група
–
представники
громадських
організацій,
але
чисельно вони незначні.
Крім всеукраїнської УАР, яка
об'єднує майже 200 членів, що
гуртуються в 19 обласних осередках, і
яка
представлена
в
декількох
міжнародних асоціаціях, існують в
Україні й інші громадські об'єднання,
пов'язані із вивченням релігії [13].
Останніми роками активізувалась
Молодіжна асоціація релігієзнавців
(МАР), яка нині відома як Майстерня
академічного
релігієзнавства.
Заснована в 2004 році як спілка
студентів, аспірантів, які вивчають
релігію,
МАР
стає
важливим
презентантом
українського
релігієзнавства за кордоном. МАР
проводить літні школи, видає свій
журнал,
виступає
з
цікавими
ініціативами наукового та освітнього
життя.
Існують
й
інші
громадські
об'єднання (частково інформресурси),
які цікавляться релігією і котрі
виходять в міжнародний простір:

Український центр економічних і
політичних
досліджень
імені
Олександра
Разумкова;
Асоціація
філософів і релігієзнавців; Центр
ісламознавчих
досліджень
в
Острозькій академії; Сходознавчий
гурток Києво-Могилянської академії;
Сходознавчий філософський семінар;
Центр дослідження релігії НПУ ім.
М. Драгоманова; Український центр
ісламознавства; Інститут політикоправових та релігійних досліджень;
Поліська наукова школа "Філософія та
феноменологія
релігії";
Портал
Філософія і Релігієзнавство; Мережа
Відкритого
православ'я;
Центр
релігійної
безпеки
(Київ),
інет
проєктом
якого
є
Церкваріум;
Western Esotericism studiesin Ukraine;
Центр
міжконфесійного
та
міжрелігійного
діалогу
Лібертас
(Львів);
Український
інститут
стратегій глобального розвитку та
адаптації;
Центр
релігієзнавчих
досліджень і міжнародних духовних
стосунків (Донецьк, зараз Київ);
Інститут релігійної свободи; Релігійноінформаційна служба України (РІСУ);
Релігія в Україні; Релігійна правда;
Духовний Фронт України; Духовна
велич
Львова;
Кредо.юа;
Центр
дослідження нових релігійних течій
(Харків); Центр дослідження духовної
культури
(Тернопіль);
Центр
компаративних досліджень релігії
(Одеса);
Українська
Асоціація
релігійної свободи (Київ); Practical
Religious
Studies;
Радіо
Лютер;
Сходознавчий гурток. Не всі названі
інституції однаково знані й активні,
але вони поступово нарощують свої
дослідницькі
та
просвітницькі
потенції.
УАР є колективним (афілійованим)
членом
міжнародних
організацій,
тобто кожний член асоціації не
персонально присутній в IAHR, а як
член УАР. Щороку УАР має фінансово
підтвердити
своє
членство
в
міжнародних структурах – через
сплату щорічного внеску. Від початку
14

Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. Philosophical Sciences. Vol. 2 (88), 2020
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка.
Філософські науки. Вип. 2 (88), 2020

2000-х рр. УАР стало постійним
платником щорічних внесків і в IAHR,
і в EASR. Правління Асоціації веде і
затверджує реєстр дійсних членів
Асоціації.
Щороку
реєстр
доповнюється та оновлюється.
Нині УАР функціонує відповідно до
останнього варіанту статуту, який
було
ухвалено
позачерговою
Конференцією
Громадської
організації
"Українська
Асоціація
релігієзнавців" (Протокол № 1 від 23
вересня 2017 р.). Були присутні
представники 20-ти обласних та
міських місцевих осередків УАР.
Всього – 35 осіб. Затвердили нову
редакцію Статуту УАР [12], що
пов'язано із необхідністю приведення
Статуту УАР у відповідність до вимог
підпункту
133.4.1
статті
133
Податкового кодексу України щодо
діяльності неприбуткових організацій
та Закону України "Про громадські
об'єднання".
Затвердили
найменування УАР – Громадська
організація
"Українська
асоціація
релігієзнавців",
(скорочене
найменування – ГО "УАР"), назва УАР
англійською мовою – "Ukrainian
Association of Researchers of Religion",
а також скорочену назву УАР
англійською мовою – "UARR".
На Конфренції було обрано нове
керівництво ГО "УАР". Президентом
УАР
переобрано
професора
А. Колодного, а віце президентами
обрано
В. Докаша,
О. Сагана,
Л. Филипович,
Р. Сітарчук.
До
Ради Правління увійшли члени УАР
(А. Арістова,
Е. Бистрицька,
В. Бондаренко, О. Бучма, В. Докаш,
С. Здіорук, А. Колодний, Г. КулагінаСтадніченко, О. Саган, Р. Сітарчук,
Л. Филипович,
Р. Халіков,
Є. Харьковщенко,
О. Шепетяк,
А. Юраш,
П. Яроцький),
члени
Ревізійної комісії (О. Бучма – голова,
Г. Кулагіна-Стадніченко,
Д. Базик,
К. Недзельський) і всі голови обласних
осередків.

Останній
статут
2017,
як
і
попередні два, підтвердив орієнтацію
УАР на налагодження і зміцнення
творчих зв'язків із міжнародними
релігієзнавчими організаціями, в т. ч.
з IAHR, EASR.
Масштабна,
багатовекторна
діяльність УАР потребує окремого
дослідження. Частково вона описана
в спеціальних збірках, присвячених
20- і 25-літтю УАР [14].
Підводячи підсумки своєї 20літньої діяльності, УАР засвідчила, що
"є всі підстави сказати, що вона (УАР)
в науковому і практичному вимірі
провела
велику
роботу
й
ознаменувала свій ювілей значимими
здобутками, зокрема в теоретичному
плані:
опубліковано
понад
420
монографій,
наукових
збірників,
брошур і часописів, більше 1500
статей її членами в різних виданнях
тощо" [15: 8-9].
Від
2014
наукове
життя
надзвичайно
інтенсифікувалося,
кількість
інформації
переважає
допустимі норми. Щоб зрозуміти
тенденції, які відбуваються в житті
УАР, є сенс порівняти звіт 2014 і 2019
років [16], в яких системно підведені
підсумки
роботи
УАР
по
всіх
напрямках
–
видавничому,
освітньому,
конференційному,
популяризаторському,
кадровому
тощо.
Книжка як текстовий формат
інформації переїхала в інтернет. З
усіма виданнями за ці роки можна
познайомитися
в
Бібліотеці
релігієзнавця, яка наявна в офісі УАР
[17; 18; 19; 20]. Також ми розміщуємо
авторські монографії всіх членів УАР
на своїй сторінці в інеті - https://ureonline.info/biblioteka/.
За ці роки проведено чотири
звітно-виборних конференцій УАР, на
яких
колегіально
ухвалювалися
важливі стратегеми для розвитку
релігієзнавчої
спільноти
України.
Проведено
з
півсотні
засідань
Правління УАР, які своїми рішеннями
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втілювали
стратегічні
завдання.
Щороку в Україні з релігієзнавчої
проблематики
відбувалося
до
двадцяти
конференцій.
Традиційними вже стали цикли
конференцій
"Релігійна
свобода"
(Київ), Історія релігій в Україні (Львів),
Танчерівські читання (Київ), Релігія і
соціум
(Чернівці),
Історія
християнства (Тернопіль), Церква і
держава (Полтава), Авраамічні релігії
(Галич), Україна – Ватикан та ін.
Багато робить УАР для поширення
наукових знань про релігію, члени
якої виступають в широкій аудиторії
як лектори, в ЗМІ як коментатори, у
закладах вищої освіти як викладачі, в
спеціалізованій аудиторії як науковці,
перед
державними
діячами
як
експерти, перед релігійними лідерами
як
медіатори
між
суспільством/державою та церквою.
Сьогодні Україна бореться проти
російської
агресії,
вступила
в
економічну кризу, епідемію COVID-19
і
відповідно
карантин.
Рухнули
відпрацьовані
роками
механізми
наукового спілкування. Чи не вперше
відмінили
Всесвітній
конгрес
істориків релігії, який мав відбутися в
Новій
Зеландії.
Але
водночас
зародилися нові форми комунікації.
УАР
усвідомлює
ті
нагальні
проблеми, які виникають в науковому
і релігійному житті країни. Постійно
актуалізує обговорення цих проблем,
але
загалом
налаштоване,
незважаючи
на
всі
складнощі,
оптимістично.
Як
підсумував
президент УАР А. Колодний у своїй
останній
монографії,
"будемо
сподіватися, що нам пощастить
здолати ті труднощі, які переживає
нині наша наукова сфера. Наші
здобутки виглядають вагомо, але
завжди хочеться більшого і кращого"
[21: 216].
УАР працює на благо України. І в
цьому вона бачить сенс і мету свого
буття [22:10]. Були більш плідні і
менш продуктивні періоди діяльності

асоціації релігієзнавців. Про успішну
діяльність УАР свідчать щорічні звіти
обласних і центральних осередків.
Висновки
та
перспективи
подальших досліджень. За роки
свого існування УАР має величезні
здобутки
як
для
громадської
організації.
Наявність
такого
професійного
об'єднання,
як
Українська асоціація релігієзнавців,
свідчить
про
зрілість
наукового
середовища,
яке
усвідомлює
необхідність інституалізації у формі
громадської
спільноти.
Роки
діяльності
УАР
були
насичені
різноманітними подіями, цікавими
ініціативами,
дивовижними
науковими
і
комунікаційними
відкриттями, які стали можливими в
результаті наукової, просвітницької,
видавничої активності релігієзнавців
України на початку 90-х років ХХ ст.,
коли
закладалися
підвалини
наступних успішних етапів діяльності
українських вчених.
Сьогодні УАР – всесвітньо знане
об'єднання українських дослідників
релігії, організатор наукових заходів,
модератор у сфері міжконфесійного
та міжрелігійного діалогу, член низки
міжнародних організацій з питань
дослідження релігії. Важливим є те,
що Асоціація працювала, шукала і
знаходила своє місце у вирішенні
складних
і
делікатних
проблем
практичного релігієзнавства, над їх
теоретичним осмисленням. Цьому
присвячені майже всі праці, видані
під грифом УАР.
Українська
Асоціація
релігієзнавства – це активно і творчо
працююча організація. Її діяльність
зосереджена
на
дослідженні
актуальних проблем релігієзнавчої
науки, зокрема в їх українському
контексті, науковому обґрунтуванні
демократизації
державноконфесійних відносин, забезпеченні
толерантності
міжконфесійних
відносин,
налагодженні
творчих
відносин не тільки між українськими
16
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релігієзнавчими інституціями, а й
зарубіжними, на координації роботи
українських науковців-релігієзнавців,
діяльності
щодо
подальшого
входження
українського
релігієзнавства у європейський і
світовий релігієзнавчий простір.
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INTERPRETATION IN THE ANTHROPOLOGICAL CONCEPTS OF
THEOLOGISTS
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The study aims to reveal the transformation of religious anthropology as a component of
theology, which involves the study of the doctrines of Christian churches to analyze the
processes of formation of the Christian worldview. The article emphasizes the need to determine
the anthropological content of paradigmatic transformations of modern theology, and also
establishing the possibilities of the influence of Christian doctrine of man on overcoming the
anthropological crisis of modernity.
The authors proceed from the laws of transformation of Christian anthropology due to the
rethinking of the basic dogmatic provisions of Christian doctrine and socio-cultural breakdown of
the modern world. Dominant in Western theology was neo-patristic, whose followers attempted to
update traditional teaching by using modern terminology in accordance with today's demands.
As the opposite evolutionary direction, the authors cite the postulates of modern theology related
to the liturgical teachings of Greek theologians, which are based on the idea of "Eucharistic
ecclesiology", which became widespread in Eastern religious and philosophical thought.
Based on the analysis of anthropological concepts of modern Christianity, it is established that
their main issue in theological teaching concerned the concept of the person of God and man. This
approach has led to some contradictions in anthropology, interpreting the concept of personality in
four meanings: as an embodiment; as a connection; as unity and divine consciousness. Christian
theologians had an excellent view of the concept of personality in anthropological issues, which led
to the formation of different approaches in modern theology. At the same time, theologians have
established the ontological supremacy of the incarnation and the person over nature and essence,
which allows man to realize human existence in the image of Christ. Therefore, the inferiority of
human nature, on the one hand, does not allow man to become God, and on the other – He is
manifested in his personality.
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РЕЛІГІЙНИЙ ВИМІР ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ ТА ЇХ
ІНТЕРПРЕТАЦІЯ В АНТРОПОЛОГІЧНИХ КОНЦЕПЦІЯХ БОГОСЛОВІВ
О. Л. Соколовський, К. О. Кваша
Дослідження спрямоване на розкриття трансформації релігійної антропології як
складової богослов'я, що передбачає вивчення доктрин християнських церков для аналізу
процесів формування християнського світогляду. Підкреслена необхідність визначення
антропологічного змісту парадигмальних перетворень сучасної теології, а також
встановлення можливостей впливу християнського вчення про людину на подолання
антропологічної кризи сучасності.
Автори виходять із закономірностей трансформації християнської антропології
зумовленою переосмисленням основних догматичних положень християнського віровчення
та соціокультурного зламу сучасного світу. Домінуючою в західній теології була
неопатристика, послідовники якої здійснили спробу оновити традиційне вчення шляхом
використання сучасної терміносистеми відповідно до запитів сьогодення. Як
протилежний еволюційний напрямок автори наводять постулати сучасної теології,
пов'язаної з літургійним вченням грецьких теологів, в основі яких закладена ідея
"євхаристичної еклезіології", що набула поширення в східній релігійно-філософській думці.
На основі аналізу антропологічних концепцій сучасного християнства встановлено, що
основна їх проблематика в богословському вченні торкалася поняття особи Бога і людини.
Такий підхід призвів до певних протиріч в антропології, інтерпретуючи поняття особи в
чотирьох значеннях: як втілення, як з'єднання, як єдність і божественна свідомість.
Християнські богослови мали відмінний погляд на поняття особи в антропологічній
проблематиці, що зумовило формування різних підходів у сучасній теології. При цьому
теологами було встановлено онтологічну вищість іпостасі й особи над природою та
сутністю, що дозволяє людині реалізувати людське буття за образом Христа. Тому
неповноцінність людської природи, з одного боку, не дозволяє людині стати Богом, а з
другого, – Він виявляється в її особистості.
Ключові слова: антропологія, христологія, сотеріологія, людина, теологія, духовність,
буття.

Introduction of the issue. Catholic
and Orthodox theologians have a
number of common positions on the
issues of Christological doctrine, which
are revealed in the doctrine of Christ as
the Son of God and the Son of Man.
Thus,
Christological
doctrine
in
Orthodox theology is represented by a
holistic doctrine, combining several key
issues: the dogma of the Incarnation,
the problems of divine and human
nature, the doctrine of the two actions
and will of Christ, his ministry,
suffering, death on the cross, ascension
and deification.
Instead, the vector of modern
Christological
issues,
which
is
associated with the anthropological

turn of the twentieth century, is
reflected in the philosophical and
religious anthropology of Orthodoxy.
Knowledge of the essence of man in
accordance with the dogmas of today's
inquiries
necessitates
theological
discourse, rethinking, and often a new
interpretation
of
the
basic
Christological
questions.
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.
Theologians of the twentieth century
make an important conclusion for the
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understanding of the individual about
the
ontological
primacy
of
the
incarnation and the person in relation
to
nature
and
essence.
The
Christological nature of anthropology
helps a person to overcome the
theoretical limits of teaching, directing
him to the knowledge of his true
nature. Such an approach in theology
determines the view of the doctrine of
man
not
only
as
theoretically
significant, but also as a practical
implementation
of
the
idea
of
godlikeness.
The works of leading philosophers,
theologians and theologians (Ishuk,
2018; Kirilo (Govorun), 2017) are
devoted to the philosophical and
religious
understanding
of
the
evolutionary processes of anthropology
in Orthodox theology. A thorough
analysis
of
the
anthropological
dimensions of Orthodoxy in the context
of the relationship with Christology was
performed (Buchma, 2019; Gavrilyuk,
2019; Chutchenko, 2019; Sokolovskyi,
2018; Zenko, 2019).
The aim of the article is not only to
study Christological concepts in the
field of Orthodox anthropology, but also
to understand the evolution of this
problem and its explanation in modern
times
by
individual
theologians.
Influence at the beginning of the
twentieth century led to the separation
of two directions in Orthodox theology,
determining the specifics of the
interpretation of Christological issues in
accordance with the transformation of
social consciousness to change human
nature and its essence in the modern
world. To understand these processes,
we will identify general factors that
influenced
the
formation
of
anthropological views and contributed
to the development of Christological
concepts by Orthodox theologians.
Results
and
discussion.
Understanding
the
problem
of
personality in the dimension of
Orthodox theology by returning to the

patriarchal tradition was carried out by
G. Florovsky. Only the revival of the
Greek type of thinking, according to the
theologian, will free the Orthodox faith
from the influence of Latin and liberal
theology. The notionalist considers
Christology
in
the
context
of
personalism, where the Scriptures play
an important role. In it, a man
perceives revelation on a personal level,
the reality of which is revealed in the
Person of Jesus Christ.
In the Christological doctrine of
G. Florovsky,
Jesus
presented
humanity as a historical person capable
of caring for human destiny. In the
hypostatic union, Christ voluntarily
accepts
human
nature,
thus
establishing a special connection with
humanity, but the difference between
the divine and human nature in Christ
remains.
Thus, G. Florovsky concludes that if
human nature is embodied in the guise
of God-Word and united by His Person,
then the body of Christ is not subject to
decay [1: 124]. The dogma of the
incarnation is interpreted by the
theologian as the desire of God to
identify Himself with man in one
incarnation while preserving the divine
essence. It should be noted that
G. Florovsky,
with
the
help
of
Christology, expressed philosophical
ideas about the natural desire of man
for the supernatural, the knowledge of
which is peculiar only to the whole
man,
who
is
a
person.
The
Christological ideas of the theologian
are important for the development of
modern Orthodox theology, as they
create the possibility of discourse in a
plane that was considered inviolable.
An important contribution to the
understanding of Christological issues
in Orthodox theology was made by
V. Lossky – the founder of the neopatristic synthesis, which is based on
Christian
personalism
and
existentialism. Unlike G. Florovsky,
who called for the return of the
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objective-idealistic ontology of Greek
Christianity, V. Lossky was a supporter
of the personal-mystical tradition in
Orthodoxy:
"Christian
mysticism
cannot exist without theology and vice
versa" [2: 98]. In mystical theology, the
thinker saw the existence of those
principles that allow a person to
comprehend the needs of the spiritual
life.
In the Christology of personalism,
V. Lossky pays special attention to the
subject of knowledge of God. According
to the theologian, in the absence of an
appropriate
terminology,
it
is
impossible
to
comprehend
the
ontological essence of nature and the
person, which leads to the distortion of
the act of redemption and deification. In
the
embodiment,
according
to
V. Lossky, the principle of hypostatic
freedom is realized through the union of
two natures in one incarnation for the
salvation of mankind. To explain this
process of Christology, the theologian
uses the concept of "manifest nature",
justifying the unity of Christ with
human nature, not the person.
Thus, the Christology of V. Lossky
establishes the difference between the
individual and the personality, which is
expressed in the presence for the first
subject of "separate nature" and
"superhuman essence" for the second
[2: 129].This approach in Christology
contradicted the patriarchal tradition,
which understood the individual as a
separate being, but treated the
individual as an individual endowed
with an intelligent nature. Thus,
V. Lossky's personality is identified with
self-consciousness, while in theology it
was identified with independent being.
It should be noted that critics of
Lossky's Christological conception were
somewhat biased in their use of the
term "In-hypostasis" to denote the
connection between the person and
nature, substantiating the expediency
of use in the relationship between the
individual and the species. Instead,

S. Zinkovsky, having analyzed in detail
the Christological concept of V. Lossky,
argues that the thinker uses the
concept of "in-hypostasis" exclusively in
the patriarchal tradition, arguing that
he belongs to the "personnel of Christ"
[3: 94]. This allowed the theologian to
state the ability of man to approach the
divine state. However, only the
personality is the image of God, while
man creates his own nature by his
existence, revealing the essence: "All
our nature is subject to deification, and
is connected with God, creates a
personality with two natures – human
and divine" [3: 95].
V. Lossky's Christological teaching
directs soteriology to pneumatology.
According to the theologian, the union
of human and divine nature in the
individual is made possible by the
action of the Holy Spirit and personal
freedom: It is difficult for man to
understand
the
meaning
of
Christological dogma, which relates the
will to the function of nature… The
concept of personality allows freedom to
nature, but the individual is free from
his nature. The human incarnation is
asserted in renunciation of one's own
will. Self-affirmation, which leads to the
loss of individual freedom, must be
overcome… Only in this case does a
person receive the freedom of the
individual, and hence the image of God
[2: 93].
However, the image of God in man
can become His likeness; depending on
the state of choice that human nature
is endowed with.
A meaningful analysis of the
economy of the Son with the Holy Spirit
in the personalist Christology of
V. Lossky was conducted by J. Ziziulas.
According to the theologian, the content
of pneumatology, in contrast to
Christology, should be defined in
ecclesiological terms. In this context,
J. Ziziulas
distinguishes
between
"subjective" and "objective" aspects of
the Church. The first belongs to the
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prerogative of pneumatology, as it
concerns the "personalization" of the
mystery of Christ, understood by
believers, and the second – to
Christology. In contrast to nature and
personality, V. Lossky developed an
approach that allowed us to consider
Christology and pneumatology as
components of ecclesiology. In the
structure of the Church, the "objective"
Christological aspect is complemented
by the "subjective", which correlates
with the freedom and integrity of each
person and his spiritual life. Thus,
V. Lossky in Orthodox theology tried to
combine
Christological,
pneumatological and ecclesiological
teachings,
which,
according
to
J. Ziziulas,
makes
this
synthesis
complex and impossible.
The deification of man as an integral
aspect of soteriology, according to
V. Lossky, is carried out in the
sacraments through the action of the
Holy Spirit. However, only the inner
experience of the sacraments based on
one's own experience and love can
guarantee
one's
salvation.
Thus,
V. Lossky's
Christology
tends
to
"personalism" and is an attempt to
modernize Orthodox theology.
A significant contribution to the
development of Orthodox theology was
made by the archpriest of the Orthodox
Church in America, John Meiendorf. In
his Orthodox theology, the thinker
theologian,
like
his
mentor
G. Florovsky, pays special attention to
the study of personalist Christology.
The influence of the latter in the
formation
of
the
Christological
approach in theology is evidenced by
Meiendorf's
use
of
the
term
"asymmetric Christology" to describe
the teachings of Cyril of Alexandria.
This term indicated the embodiment of
the Divine Logos and the absence of a
separate incarnation in human nature.
Therefore, the subject of all the actions
of Christ was the Second Person of the
Holy
Trinity.
Meiendorf
finds

confirmation of his reasoning in the
"theopaschism" of the Fifth Ecumenical
Council, which corresponded to the
Orthodox teaching that He died in
human rather than divine nature.
In analyzing Byzantine Christology,
Meiendorf also uses the terminology of
G. Florovsky. Yes, the expression "unity
of the subject in Christ" was first used
by G. Florowski, but Meiendorf gave it a
new interpretation in the doctrine of
incarnation. If the former believed that
the human nature of Christ was the
incorruptible nature of Adam before the
Fall, then I. Meiendorf emphasized its
perishability, so deification begins only
with
the
death
of
Christ.
To
substantiate
his
position,
the
theologian uses the concept of "Easter
mystery", which is reduced to the
concept that through the death and
resurrection of Christ, his human
nature is transformed from decay to
immortality, from death to life.
In
this
context,
I. Meiendorf
constructs the problem of the natural
and gnomical will of Christ. Here the
theologian imitated Maximus
the
Confessor,
who
determined
the
subordination of the natural will to the
divine with the subsequent transition to
the will of God after hypostatic union.
Instead, the gnomical will depends on
the characteristics of man and the
availability of freedom of choice allows
him to be determined between good and
evil. The imperfection of the gnomical
will leads to sin. Therefore, Maximus
the Confessor denied the existence of
such a will in Christ. A similar position
was taken by I. Meiendorf, who stated:
"The presence of a gnomical will in
Christ leads to the opposition of the will
of the Father and the Spirit" [4: 165166].
However, S. Zenkovsky does not
agree with this interpretation of the
theologian. The researcher notes that
the analysis of Christological texts of
John of Damascus gives grounds to
speak about the erroneous views of
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I. Meiendorf in this issue: "Christ
united two natures and two natural
wills, but since the incarnation (of
Christ) is one, the gnomical will is also
one" [5: 154]. But this fact, according to
S. Zenkovsky, does not diminish the
contribution of I. Meiendorf in the
development of modern Orthodox
theology and Christology, because "he
adhered to the conceptual apparatus of
Maxim, considering "gnomic will "a
synonym and symbol of creative
personal dynamics" [5: 155].
Another
aspect
of
Meiendorf's
Christological teaching concerned the
concept of "free will." Using this
concept, G. Florovsky correlated it with
the divine nature of Christ and His trial
by death on the Cross was a voluntary
act
of
God's will, despite
the
incorruptibility of human nature.
Instead, I. Meiendorf believed that the
divine will was expressed in the
incarnation, when Christ consciously
united with sinful and, therefore,
mortal human nature. At the same
time, the theologian emphasized the
complete ignorance of Christ of the
consequences of the laws of human
nature, which affected His divine
essence. The answer to this question,
according to I. Meiendorf, will remain a
mystery, because it goes beyond human
understanding.
The
main
concept
in
the
Christological concept of I. Meiendorf
was "Hypostasis". Reference to this
concept, according to the theologian, is
a
necessary
condition
for
understanding
the
connection
of
different and incompatible human and
divine nature in Christ. This allowed
the theologian to interpret the term
"voipostasny" as the absence of human
incarnation in Christ and the belonging
of consciousness to His divine nature.
Thus, I. Meiendorf formulates the basic
postulate of his Christological concept:
the Divine Hypostasis of the Logos loses
its transcendence and the perception of
human
nature
determines
His

immanence…
He
becomes
fully
compatible with human nature and
makes it His own [6: 30].
Defining the way of uniting the divine
and
human
nature
in
Christ,
I. Meiendorf substantiates the openness
of the Hypostasis of God to his creation,
which in the incarnation defined His
personal existence. The theologian is
convinced that after the union of the
two natures, it was the divine person
who underwent change, and this made
it possible to realize the salvation of
mankind in full.
Thus, the Christological views of
I. Meiendorf had a decisive influence on
most modern Orthodox theologians.
The proposed Christological concept
allowed us to rethink the concepts of
"personality", "hypostasis", "person",
which were interpreted by the Orthodox
tradition.
A significant contribution to the
development of Orthodox theology is
made by J. Ziziulas, who made an
attempt to comprehend the basic
Christian principles to the demands of
today. In his works, the theologian
raises a number of Christological
questions,
offering
a
kind
of
"Christological ecclesiology". 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. Confirmation of this
position for J. Ziziulas is the New
Testament texts, in particular the
Gospel of John: "For there was not yet a
Spirit in them, for Jesus was not yet
glorified"
(John
7:39),
and
the
statement that: "There is no Christ
until the Spirit appears, who is not only
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a forerunner of His coming, but also
one who asserts His very identity as
Christ" [7: 129-130]. 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 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
a separation for the Catholic Church
was not only the liturgical separation of
baptism and anointing, but also the
dominance
of
Christology
over
pneumatology. Instead, the Orthodox
Church preserved the unity of the
sacraments at the liturgical level, but
this did not solve 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 trying 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 [7: 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
problems
of
the
incarnation are revealed. The incarnate
Christ, according to J. Ziziulas, 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:
"The
incarnate Christ is the truth, because
He is the highest, unquenchable will of
the ecstatic love of God, who intends to
bring
everything
created
into
communion with His own life to know
Him and himself in this event of
communion" [7: 98].
An
important
achievement
of
J. Ziziulas
in
theology
is
the
Christological substantiation of the
synthesis of truth, which appears at the
same time as being and history. The
theologian states: "The truth of history
lies simultaneously in the substrate of
created existence, in the completion or
future of history and in the incarnate
Christ" [7: 98-99]. Therefore, Christ
becomes the "principle" and "end" of all
things, those who not only move history
in its own unfolding, but also directs
existence even from the multiplicity of
all created things to true being, which
is true life and true communication.
Thus J. Ziziulas concludes that,
despite the presence of the Father and
the Spirit in history, only the Son
becomes history. When comparing the
concept of time and history to the
Father and the Spirit, according to the
theologian,
their
participation
in
economy is denied: "Economy, insofar
as it contains history and itself has
history, is only one, and is the event of
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Christ" [7: 132]. Therefore, all the
events of the New Testament that are at
first sight of a pneumatological nature,
in particular Pentecost, should be
connected with the event of Christ, so
as not to be leveled by soteriology.
The unity of Christology and
pneumatology, according to J. Ziziulas,
is manifested in the Son's liberation
from the Spirit and economy from the
dependence of history: If the Son died
on the cross, thus humbled by
historical existence, it was the Spirit
who raised him from the dead. For 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. [7:
132].
Thus, the Spirit makes Christ an
eschatological being, who 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 imagined 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. In this regard, M. Bukin
rightly notes: "The Metropolitan of
Pergamum considers the Church as a
corporate Person of Christ, consisting
of" many "" [5: 131]. This circumstance
was due to the fact that in the minds of
the faithful formed a belief in the
essence of the Eucharist to unite
"many" in the bosom of the Church as
the Body of Christ.
The Greek theologian develops the
doctrine, 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
was represented in the context of the
Eucharist as a servant of God under
the titles "Lord" and "Son of Man".
Hence the dialectic of "one" and "many",
which in the Christian sacrament
unites "many" with "one", while "one"
contains "many" - that is, the people of
God. Due to this unity, J. Ziziulas
considers it appropriate to use the term
"corporate person" [5: 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, does this
distinction disappear. That is why the
Eucharist occupies a central place in
the
ecclesiological
Christology
of
J. Ziziulas. However, man is not able to
build his own future, because in the
Eucharist he perceives the present as
existence in the Kingdom of God. This
aspect, according to T. Gavrilyuk,
created a fundamentally new for
Orthodox existentialism concept of
mystical knowledge of God, which can
be called the theory of passive
expectation [8: 144]. In the context of
the analysis of the "catholic" character
of
the
Eucharistic
community,
J. Ziziulas relies on the Christological
aspect. In the very meaning of the
concept of "catholicity", according to the
theologian, laid down Christological
issues:
"We
cannot
understand
catholicity as an ecclesiological concept
until
we
comprehend
it
as
Christological reality" [7: 161]. The
theologian is convinced that the
Christological nature of catholicity lies
in the impossibility of interpreting the
Church as a catholic community that
strives for openness, but is a
community
that
experiences
and
represents the unity of all creation. It is
this unity, according to J. Ziziulas, that
is reflected in the person of Christ. In
its catholicity, the Church is precisely
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the unity of Christ and His catholicity:
"It is a presence that unites in one
existential reality both what is given
and what is required by the presence of
the One who unites in Himself the
community and the whole creation
through His existential inclusion in
them both" [7: 162]. Thus, the
catholicity of the Church is determined
by the inseparable unity with Christ
and the recognition of His presence in
history.
Note that Christological catholicity,
which opposes division, cannot be
static, it must express dynamic
catholicity.
This,
as
noted
by
J. Ziziulas, becomes possible under the
condition
of
realizing
the
pneumatological dimension of the
Catholicism of the
Church:
"In
concluding the Eucharist, the Church
realized early on that in order for the
Eucharistic community to become or
discover in itself the integrity of the
Body of Christ, the descent of the Holy
Spirit on this creation is necessary" [7:
162].
However, some theologians express
their
disagreement
with
certain
provisions
of
the
ecclesiological
Christology of J. Ziziulas. The Greek
theologian, in their view, goes beyond
Christology when he transfers the
principle of "one" and "many" to
bishops and the Ecumenical Church. In
this aspect, they argue, the position of
J. Ziziulas is not consistent with the
teachings of the Church and needs a
theological justification. The canonical
aspect determines the unity of the
Church around the bishop, despite the
division of dioceses into parishes under
the presbytery. The Church becomes
one in Christ with the help of the
Eucharist, through which her unity in
the bishop is expressed.
Conclusions
and
research
perspectives.
The
question
of
anthropology contains a deep meaning
not only of liberation from sin and
death of the Divine and human origins,

where they came together, but also
gives humanity the opportunity to begin
a new life. Christological ideas in the
concept of redemption are clearly traced
in the doctrine of the hypostatic union
of two natures in the person of Jesus
Christ, who became the Mediator
between God and man. A reborn person
who has come to know Christ is obliged
to follow Christian guidelines and to be
a role model in his new way of life.
Orthodox anthropology is formed on
the basis of the reference to the position
of the two natures of Christ and their
hypostatic connection. In Orthodox
theology, a person is represented as a
dynamic reality, which in the process of
ascent and communication determines
its attitude to God. Man, created in the
image, is called to attain the likeness of
God, so his formation is reduced to the
spiritual experience he acquires in
coexistence
with
God.
Therefore,
Orthodox Christology forms the image
of a perfect man who ceases to be a
natural being and rises to the reality of
his existence. Christ restores the lost
unity of God and man. The human and
divine natures of Christ define the dual
essence of man, which allows us to
know God and communicate with Him.
The changes that a person experiences
in life through the creation of his own
world as a creative being occur under
the influence of Christological teaching.
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CANONICAL PRINCIPLES OF THE AUTOCEPHALOUS SYSTEM OF THE
ECUMENICAL CHURCH SN THE ADMINISTRATIVE STRUCTURE OF THE
BYZANTINE EMPIRE
A. R. Kobetyak1*, O. V. Chaplinska**
The article analyzes the body of legal norms of church law, which regulates the autocephalous
principle of the church. The vector of modern transformation of autocephalous issues determines
the revision of traditional approaches and reflects the ecclesiological dimension of modern
Orthodoxy. The article reveals the essence of the earthly rule of the "heavenly Church", which is
subordinated to the church's mission in finding the way to salvation. It is proved that the internal
church system is of practical importance for the process of autocephaly of the new national local
churches, which gained independence in the late nineteenth and twentieth centuries. The article
examines that the church canons adopted and endorsed by the emperor in the Code of Justinian
the Great in the era of the Ecumenical Councils, are relevant today. These rules, which are
universally binding, may be repealed by the new All-Orthodox Council. This is important for a
number of modern national churches that defend their canonical rights for independence and
universal recognition. The study found that since the Byzantine Empire, state power has imposed
its own principle of administrative division and management methods. Already in the II-III
centuries a clear hierarchical structure of church management was formed, which led to the
formation of ancient patriarchates. However, the founding of the first apostolic communities took
place solely on the basis of the autocephalous principle.
It is concluded that Orthodox ecclesiology offers an alternative approach to churchadministrative management. It is proved that only the autocephalous system is the only
acceptable variant of the existence of the Universal Orthodoxy. Therefore, the struggle of a
number of national churches for independence and recognition is fair. The lack of clear regulation
of the procedure for proclamation of a new autocephalous church is specified. Therefore, further
scientific explorations of autocephalous topics and the canonical work of the Holy Fathers will
complement the research.
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КАНОНІЧНІ ЗАСАДИ АВТОКЕФАЛЬНОГО УСТРОЮ ВСЕЛЕНСЬКОЇ
ЦЕРКВИ В АДМІНІСТРАТИВНІЙ СТРУКТУРІ ВІЗАНТІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ
А. Р. Кобетяк, О. В. Чаплінська
У статті проаналізовано корпус юридичних норм церковного права, якими
регламентується автокефальний принцип існування церкви. Вектор сучасної
трансформації автокефальної проблематики, зумовлює перегляд традиційних підходів і
відображає еклезіологічний вимір сучасного православ'я. У статті розкрито суть земного
управління "небесною Церквою", яке підпорядковується церковній місії у пошуку шляху до
спасіння. Доведено, що внутрішній церковний устрій має практичне значення для процесу
автокефалізації нових національних Помісних церков, які отримали незалежність у кінці
ХІХ–ХХ ст. У статті доведено, що церковні канони прийняті та завізовані владою
імператора у Кодексі Юстиніана Великого в епоху Вселенських соборів, є актуальними
для сьогодення. Дію цих правил, які є загальнообов'язковими, може скасувати лише новий
Всеправославний собор. Це важливо для сучасних національних церков, які відстоюють
свої канонічні права за незалежність та Вселенське визнання. Встановлено, що з часів
Візантійської імперії державна влада нав'язувала власний принцип адміністративного
поділу та методи управління. Вже у ІІ–ІІІ ст. формується чітка ієрархічна структура
управління церквою, яка призвела до формування древніх патріархатів. Проте
заснування перших апостольських спільнот відбувалося винятково на основі
автокефального принципу.
Зроблено висновок, що православна еклезіологія пропонує альтернативний підхід
церковно-адміністративного управління. Доведено, що лише автокефальний лад є
єдиноприйнятним варіантом існування Вселенського православ'я. Тому боротьба низки
національних церков за незалежність та визнання є справедливою. Констатується
відсутність чіткої регламентації процедури проголошення нової автокефальної церкви.
Відтак, подальші наукові розвідки автокефальної тематики та канонічної творчості
Святих Отців доповнять виконане дослідження.
Ключові слова: автокефалія, еклезіологія,
митрополія, кафедра, адміністративний устрій.

Introduction of the issue. The
Orthodox Church tradition, which was
founded by the apostles and acquired
its features during the Ecumenical
Councils,
was
formed over two
thousand years. However, this process
in modern realities necessitates its
rethinking. Today, as well as two
thousand years ago, the Church has
been forced to adapt to the conditions
of coexistence with the state and a
certain dependence on the authorities.
Initially, this was manifested through
the administrative-territorial division,
which the church formed on the
Byzantine model. Subsequently, the
political component occupies a more

урбанізація,

церква,

православ'я,

important place in church life. The
formation of large provinces with
capitals leads to the establishment of
new churches, which in fact were
endowed with autocephalous status.
Thus, the first independent church
formations were formed with the
support of the emperor and the heads
of state dioceses.
The Church, as a unique living Godhuman organism, is dynamic because it
changes with human generations.
According to the Orthodox Catechism,
God is eternal and unchangeable. The
special grace of the Holy Spirit fills the
Church. The Epistle to the Ephesians
says of the Church: "And He humbled
31

Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. Philosophical Sciences. Vol. 2 (88), 2020
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка.
Філософські науки. Вип. 2 (88), 2020

all things under His feet, and gave Him
above all things for the head of the
church: and she was His body, the
fullness of Him that filled all things!"
(Eph. 1:22-23). But another component
of the Church is man, and it is about
both the living and the dead, because
according to Orthodox teaching, the
soul is immortal. In the everyday sense,
the majority understands the term
"church" as a religious building or a
whole religious organization with which
it identifies itself. For example,
someone is a member of a Baptist
church, or Orthodox, or a Christian in
general, that is, it is a matter of
denominations and denominations.
The relevance of the study is to
highlight an important problem of the
church system. Autocephalous status
and the possibility of its acquisition was
always the cornerstone of theological
debate. The apostles, in founding
separate communities and churches,
did not know or foresee any other
ecclesiastical
administration
and
system
than
autocephaly.
Each
community, led by a bishop, was
essentially
self-sufficient.
However,
already in the II-III centuries the
Church borrowed the administrative
division and management of the Roman
Empire. Finally, the church system was
formed during the rise of the Byzantine
Empire, when the emperor, in fact, was
the head of the Church. The empire not
only conquered the church, it washed it
away. Undoubtedly, Christianity has
received significant privileges and a
powerful
potential
for
quality
development and inner content. This is
a period of flourishing theology and
church culture. But the church had to
forget about political independence. The
autocephalous principle of the church
system is transformed from a basic
imperative into a privileged state. The
"golden age" of canonical creativity
during
the
Ecumenical
Councils
practically ignored the problem of
forming a new autocephalous church.

The mechanism of such a process has
not been developed. This led to
significant upheavals of the Universal
Orthodoxy in the future. Today there
are 15 positions in the general diptych.
Most of the Local Churches gained
autocephalous status after a long
struggle for their independence. In
many cases, this was accompanied by
the
self-proclamation
of
a
new
ecclesiastical administrative unit and a
period of severance of Eucharistic
communion with the Mother Church,
including the Russian and Bulgarian
Orthodox Churches. The granting of the
Tomos to the Ukrainian Church has
once again intensified discussions on
the
possibility
of
acquiring
autocephalous
status
and
the
procedure for recognizing a new
administrative unit in the structure of
the
Universal
Orthodoxy.
Thus,
Orthodoxy is getting into a dead end.
On the one hand, in the absence of a
mechanism
for
acquiring
the
autocephalous status of Orthodoxy,
new
Local
Churches
periodically
appear, on the other hand, according to
Orthodox ecclesiology, this status
follows from the very nature of the
church and its essence. The struggle for
power in the church, even spiritual,
runs counter to Christ's preaching of
love and equality [1].
The issue of autocephaly is not only
important
and
interesting
for
professionals, but also for the general
public of those who are interested in
religious issues, in particular in
Ukraine. The signing of the Tomos
caused a significant resonance in the
world for the Ukrainian Church, and
today only a part of the Local Churches
recognized this act as legitimate. In
addition, it needs to be addressed
urgently due to the urgent demands of
modern society for the independence of
individual national churches.
The aim of the article is to analyze
the interdependence of the stateadministrative division of the Byzantine
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Empire and the formation of ancient
autocephalous
churches.
The
autocephalous
structure
of
the
Universal Orthodoxy is inextricably
linked with the apostolic teaching and
the ecclesiological tradition of the
ancient Eastern Churches. The nature
of the church, according to Orthodox
ecclesiology, must be independent of
any attempts to usurp church power.
Therefore, the study focuses on the very
phenomenon of the Church in its
historical retrospect.
Results and discussion. The state of
scientific development of the chosen
topic should be characterized in two
ways. On the one hand, there are
hundreds
of
speeches,
public
statements and official letters from
theologians and hierarchs of various
Local Churches on autocephalous
issues. The surges of such activity
coincide with the proclamation of
another national autocephaly in the
twentieth century. Most of these
documents
and
statements
are
polemical. On the other hand, the
scientific
substantiation
of
autocephalous issues in connection
with the signing of the Tomos for the
Ukrainian Church was significantly
intensified again.
For definite valuable research work
Ukrainian Church historians and
canonists
I. Vlasovsky,
А. Kyrydon,
O. Lototsky,
Yu. Mulyk-Lutsyk
and
others. They draw attention to the
process of the creation of the
Autocephaly Institute. Special mention
should be made of scholars who
studied the period of formation of the
canonical code of the Orthodox Church
in the period of early Christianity and
the Ecumenical Councils.
It is necessary to note separately the
modern dissertation researches of
V. Butynsky,
M. Gergelyuk,
A. Didkivsky, which reveal the process
and
essence
of
autocephalous
formation of Orthodox churches. It is
important that in the research of

modern domestic scholars there is a
qualitative analysis of autocephalous
issues in the key of the Ukrainian
church issue. The scientific work of the
famous theologian Archimandrite Cyril
(Govorun) is relevant. In particular, his
ecclesiology
monography;
much
attention is paid to the problem of
autocephaly and its ecclesiological
conditionality. A fundamental study is a
four-volume book by V. Bolotov on the
history of the formation of the ancient
Church, which reveals the growth of the
parish network and the internal
structure of Orthodoxy of the early and
cathedral periods.
Despite the significant scientific and
theological aspect of the urgency of this
issue, today there are a number of
unresolved
issues
regarding
the
harmonization of the autocephalous
structure of the Ecumenical Church
with the norms of canon law and
Orthodox ecclesiology, as well as with
the urbanization of the ByzantineRoman Empire. In addition, in scientific
works there is no clear link between the
ecclesiological model of the ideal church
of
Christ
and
the
modern
administrative system of church life.
The presence of a number of littlestudied scientific problems concerning
the autocephalous arrangement of the
Ecumenical
Church
significantly
actualizes the chosen topic.
One of the main problems affecting
the interests of all church organizations
today is the high level of politicization of
religion. The church has become an
instrument of influence of the state or
individual political groups on the
people. This is especially noticeable
before the next election or a significant
event that requires public evaluation.
As for Christianity, from the first
centuries of its existence it has largely
shown commitment to the state and
political factors. One of the important
factors of subordination to the state is
the borrowing of the administrative
division of dioceses and autocephalous
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churches according to the state
management of the imperial lands.
From the moment of the apostolic
preaching to the growth of individual
territorial communities, a short period
of time passed. Each of these individual
house churches, which grew into a
community in a certain area, needed
spiritual design and participation in
church sacraments. For this purpose, a
hierarchical
institution
of
the
priesthood was established: deacons priests - bishops. The bishop (from the
Greek
"overseer"),
as
a
senior
hierarchical rank could not formalize
each community personally. As a rule,
the first prototypes of modern dioceses
were
formed,
uniting
several
neighboring communities. Such a
unified church unit was headed by a
bishop. Over time and new conquests of
the Roman Empire, new provinces and
metropolises of state division of
government were formed. In turn, the
church tried to adapt its own structure
to the hierarchical management of the
state. At the same time, the role of large
cities, especially the capitals of entire
provinces and regions, is growing.
Urbanization (from the Latin urbanus)
has led to a significant increase in
urban population. As a result, a
significant part of the economy and,
consequently, material goods was
concentrated in the cities. A similar
situation was observed in church life.
The church has always been peopleoriented.
Accordingly,
where
the
population
is
more
densely
concentrated,
there
are
more
communities. It was on this principle
that the first church associations were
formed, which in the modern sense
corresponded to the dioceses. The city
could better provide for the wealth and
cultural, spiritual and physical needs of
citizens. Thus, one of the main
principles of formation of administrative
division and management of the ancient
church was the dependence on the

factor of growth of the role of cities and
population.
Turning to the history of the
formation of the first autocephalous
churches, which were formed as a
result of the unification of several
dioceses (bishoprics), we see that they
were all formed according to the 34th
Apostolic Rule, which states that
bishops of a particular territory must
know the first among themselves, that
is, the Primate. Such were the
provincial churches of Lycia, Egypt,
Pontus and Bithynia [2: 40]. These were
the first Local Churches in the
theological and ecclesiological sense,
i.e. they were located "in place" in a
particular area. Over time, the term
"local"
is
identified
with
the
autocephalous,
i.e.
independent
church. This is a church unit that is
completely self-governing, located in a
specific area where a certain people
live, and an important condition is its
unity in the doctrine and the Eucharist
with other Orthodox churches in the
world [3: 91]. Over the course of
history, the first metropolitanates and
archdioceses were formed in the capital
cities,
such
as
Rome,
Antioch,
Alexandria, and Cyprus. Later, they
were transformed into the first
patriarchates, which have the highest
ecclesiastical authority today.
According to the 34th Apostolic Rule,
the first hierarch of a separate region,
i.e. the local autocephalous bishop, is
"the first" in a particular national
church. Such a statement can be
deduced from the apostolic positions
themselves. If there is a specific
separate
Christian
nation,
then
according to the canons it must have a
"first bishop", i.e. the head, the leader
of church life. And if there is both an
episcopate and their leader, then such
a church formation, according to the
already mentioned rule, must be
independent, i.e. autocephalous. Thus,
as early as the second and third
centuries, the title of the city he headed
34
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was added to the episcopal rank, for
example, "Bishop of Alexandria" (6th
canon of the First Ecumenical Council).
The title and location of the chair of the
ruling bishop is always associated with
a particular city, mainly the provincial
capital.
Since the First Council, the first
hierarch has been called a metropolitan
(6th canon of the First Ecumenical
Council) or "bishop of the metropolis"
(6th canon of the Council of Sardis) [4:
34]. Initially, autocephalous national
churches existed exclusively within the
Roman Empire (after the transfer of the
Byzantine capital). In fact, these
national churches became state-owned.
Beginning with the reign of Constantine
the Great, the church was implanted
with
the
administrative-territorial
principle of governing the empire. Since
the whole empire was divided into
provinces (regions), and according to
state law there could be only one
autocephalous church in one region,
several national churches were united
into a single metropolitanate. Such
state regulation directly contradicted
the 34th Apostolic Rule. However, it
was the territorial, not the national
principle (through state influence) that
formed the basis for the formation of
the first large autocephalous churches
[5: XIX]. That is why the names of
significant historical areas (provinces)
were
identified
with
specific
autocephalous churches. The principle
was one territory - one church. In
ancient times, such a church unit was
called the diocese (from the Greek
region). Today, such a term refers only
to the diocese. The 39th canon of the
Council of Carthage indicates that the
term "ruler", by analogy with the state
nomenclature, also referred to the local
bishop.
The Code of Civil Law of Justinian
the Great clearly names autocephalous
churches as regions that unite several
nations,
which
violates
the
aforementioned apostolic rule of the

first bishop for each individual nation.
Similar to the state laws on the
autonomy of an individual regional
governor, the autocephalous first
hierarch of a church region was also
not subject to any external influences
from the bishop of another church.
Thus, the autocephaly of certain
regions was not directly mentioned in
the resolutions and canons of the
Councils (except in a few cases), but it
follows from the state acts of that time
and the Corps of Civil Law of Justinian
[5: XIX]. In general, this imperative
confirms Rule 2 of the Second
Ecumenical Council, which states that
bishops
of
oblasts,
that
is,
autocephalous churches, may not
extend power to churches outside their
borders.
This canon refers to specific
autocephalous churches, such as
Alexandria and Antioch, and also
mentions the autocephalous churches
of the East [4: 41]. Although they are
not explicitly mentioned, their existence
has never been denied. One such
famous Eastern Church was the
Carthaginian Autocephaly. Due to state
regulation of administrative division,
including
ecclesiastical,
individual
national churches were united into one
large metropolis. Such state reform
began under Constantine the Great,
and
reached
its
apogee
under
Theodosius the Younger.
It was under Theodosius that the
formation of the general ecclesiastical
structure of the Byzantine Empire was
completed, which led to the emergence
of five ancient patriarchates (Rome,
Constantinople, Alexandria, Antioch,
and Jerusalem). The term "patriarch"
enters church usage [6: 338]. Initially,
this title was unofficially awarded to
especially revere hierarchical elders
who worked especially hard to preach
Christ. In particular, one of the first
was officially titled Archbishop of
Constantinople
John
Chrysostom
(Chrysostom). Finally, the title of
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patriarch was approved by a decree of
Justinian in the "Corpus juris civilis".
In the same code, the first hierarch of
Constantinople is given the title of
"Ecumenical" [7: 144]. Since all the
churches within the Byzantine Empire
were
state-owned,
the
title
of
Ecumenical Patriarch was accepted by
the Local Churches without objection,
because the law signed by the emperor
could not be challenged. The first to
officially use the title of Ecumenical
Patriarch was John Postnyk.
The
transformation
of
the
administrative structure of the church
led to the former metropolitan first
hierarchs, after the unification of the
metropolitanates
into
a
single
patriarchate, became exarchs in their
ecclesiastical regions. This is evidenced
by
the
canons
of
the
Fourth
Ecumenical Council. The most famous
exception to the rule that all churches
of apostolic origin became patriarchates
is the Church of Cyprus, which still
retains its autocephalous status in the
rank of archbishopric. Historically, the
island of Cyprus belonged to the
jurisdiction of the Antioch state center.
According to state law, the Church of
Cyprus was to be subordinate to the
Archbishop of Antioch, but at the Third
Ecumenical Council, the delegates of
Cyprus refused to comply with this
decree, appealing to their own ancient
traditions and apostolic origins. Their
demands were met [5: XXI].
As for the dependence of the
autocephalous system on the growing
role of individual cities and provincial
capitals, it is necessary to give an
example of the dependence of the
formation of autocephaly on the status
of an individual city. This is the new
capital of the empire – Constantinople.
Note that other ancient departments
had an undoubted apostolic origin and
a long (300 years) history of the
formation of Christian communities,
such as in Rome or Alexandria. After
the founding of the city of Constantine,

the emperor endowed the "capital's first
hierarch" with special powers. Rule 3 of
the Council of Constantinople gives the
capital's chair a second place in the
diptych after Rome, as the new capital
is New Rome. Finally, the leadership of
the Constantinople chair in the
Christian world was established at the
Council of Chalcedon. The 28th rule of
which (Roman Catholics do not
recognize it) indicates equality between
Rome and New Rome in all rights [4:
63]. Pope Leo I the Great believes that it
is inappropriate to make a relationship
between the capital and church
privileges. The church department has
been cultivating its own tradition and
history for centuries, and the capital is
an artificial state formation, so the
increasing role of Constantinople is not
ecclesiastical, but secular [8: 201]. In
the end, this rule violated the rights
and ancient privileges of Alexandria and
Antioch, which were moved in the
diptych to one position, respectively. In
addition, this canon was formed in
violation of Rule 6 of the Council of
Nicaea. The rights of the ancient
metropolitanates of Pontus, Asia and
Thrace, which lost their independence
and were forced to receive episcopal
ordinations from Constantinople, were
violated. Leo the Great urged the
emperor not to do so, as the status of
the capital should not be associated
with church issues. This leads to
anarchy in the church structure and
arbitrariness in management [9: 284].
Another
important
historical
precedent
of
direct
ecclesiastical
dependence on the status of the city
took place during the reign of Justinian
the Great (527-565). The emperor
issued a decree to build his native
village into a powerful city – New
Justinian. He then granted the bishop
of this city an autocephalous charter
and the title of archbishop. The
jurisdiction of the new first hierarch
included several neighboring dioceses.
Thus, two important conclusions can
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be drawn. First, the emperor's power in
ecclesiastical affairs reaches its apogee.
Without the patriarch and the Council,
the emperor alone decides to form a
new
independent
church
unit.
Secondly,
again
in
ecclesiastical
matters rises the capital or hometown
of the
ruler.
Church life
and
administration directly depends on the
status of the city or a particular
province [8: 201].
After the fall of Constantinople in
1453 and the decline of Byzantium,
with its cultural and religious heritage,
Eastern
Christianity
underwent
significant changes. In the first place,
this has had a negative effect on the
level of theology, which has virtually
disappeared. On the other hand, at the
All-Orthodox level, the role of the
Moscow Empire and the Russian
Church is growing. The theological idea
of equality and parallel existence of the
Local
Independent
Churches
is
gradually developing, replacing the
ancient theory of the "Pentarchy"
(power in the church is concentrated in
the hands of five patriarchs). In
addition, in the context of Muslim
expansion, the idea of a symphony of
state and church made no sense. It can
be argued that Orthodoxy has ceased to
play a major cultural component of the
population of the former powerful
empire [8: 224]. This significantly
affected religious and national selfidentification. The Greeks faced a total
threat of assimilation among the
Muslim world. It can be argued that in
such
conditions
Orthodoxy
is
transformed from a purely religious to a
national sign of identity. This led to the
fact that in the minds of the heirs of the
Byzantine Empire, Greek Orthodoxy
lost its universal character, acquiring
narrow signs of nationality.
Today, in scientific and theological
discourse,
the
question
of
interpretation of the canons and
decrees of the Ecumenical Councils and
prominent church fathers remains an

important problem. Including it is
actual in the context of subjects of our
research. The canonical and dogmatic
work of the period of the Ecumenical
Councils leaves us very little material
on autocephalous topics. Only a few
separate resolutions of the Councils
directly point to specific autocephalous
churches, and more precisely to the
fact of their existence and peculiarities
of titling. The mechanism of formation
of a new autocephalous church is
absent in the sacred canons. Therefore,
it is necessary to study in detail the
insignificant available baggage of the
canonical work of the holy fathers
concerning the autocephalous theme.
Canons are the main source of canon
law, because they contain the most
reliable information on church issues
and ways to solve them by the Church.
However, the assessment of canons, as
a source of canon law, involves an
objective approach and taking into
account the historical epoch of their
origin [10: 18]. After all, each of the
canons had a specific objective need for
its origin. Therefore, it is necessary to
distinguish
between
temporal
preconditions and the literal historical
reason for the exact content of the
canons. The revelation of God, which is
expressed in canonical creativity, has
been in effect for a long time. It is
obvious that the historical context has
changed, so when interpreting a rule, it
is necessary to take into account its
"eternal and ideal" meaning, as well as
the specific historical content. Such a
difference can be made only on the
basis of historical and canonical
research. To do this, it is necessary to
consider and evaluate other sources of
the history of the Church and to take
into account some basic ecclesiological
preconditions, without which a correct
interpretation of the rules is impossible.
On the one hand, each of the canons
must be interpreted separately, and on
the other – most of the rules should be
reduced to a certain group of canons
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and to the completeness of the whole
canonical
tradition
and
spiritual
experience
of
the
Orthodox
Church [11].
Such strict rules of interpretation of
canons
concerning
autocephalous
subjects are not accidental. After all,
each of them, such as the 28th rule of
the Council of Chalcedon, had a
specific historical load and context, but
all the decisions of the Councils are
eternal and unchangeable. Therefore,
they are universal and binding in the
XXI century. For such a distinction
(concrete and eternal) a priori a clear
division must be made between the
historical basis of a particular canon
and the general spirit of the canonical
tradition. The interpretation of the
canons cannot be deduced from the
essence of legislative empiricism alone
or a specific goal. Then there is the
danger of absolutizing the letter of the
canon, and a significant number of
canons
have
historically
outlived
themselves, for example, the rules
forbidding to wash in the bath with a
Jew, or to be treated in him, and the
4th rule of the Council of Chalcedon,
which forbids monks to interfere in
church affairs and public life [12: 61].
This is especially true of the problem of
autocephaly of the new Local Church.
Each of the canons relating to this
subject belongs to a particular church
and area of its administration, and does
not indicate the universality of such a
prescription. In addition, the study
should reveal all the historical causes
and purpose of specific canons, special
legislative trends of the historical
epoch, the general state of the Church,
the importance of issues addressed by
canons, their relationship with existing
church
problems,
canonical
terminology used in that time, authority
of adoption of canons by church bodies,
the following procedures of their state
approval and regulation, as well as
general church support [11].

Thus, the interpretation of the
canonical heritage requires painstaking
work and the use of many methods of
scientific research. Those rules and
resolutions of the Ecumenical Councils
concerning the question of autocephaly
must be studied precisely through the
prism of all ecclesiastical experience
and the existing canonical tradition.
Most of the canons of autocephalous
issues have not lost relevance today,
but their application in practice is
unrealistic. During the Council period,
the church fathers did not develop an
algorithm
for
forming
a
new
autocephalous church, which caused a
significant
number
of
canonical
conflicts
and
misunderstandings
between the Local Churches in the
future.
Conclusions
and
research
perspectives. Summarizing the above,
we note that despite the long history of
the formation of the Orthodox tradition
and doctrine, which is expressed in
canon law, in Orthodoxy there is no
clear regulation of the procedure for
proclaiming a new autocephalous
church. The Church did not form a
unified approach to the procedure of
proclamation of a new autocephalous
church,
despite
the
fact
that
periodically (especially at the turn of
the XIX - XX centuries) new national
churches were built. The "Golden age"
of theology and canonical dogmatic
creativity in the Middle Ages did not
consider autocephalous issues as a
priority
area
of
the
churchadministrative system. The rules of the
Ecumenical
Councils
state
the
existence of already formed historically
ancient patriarchates, consolidate their
status and highlight the powers of the
capital's Constantinople chair along
with ancient Rome.
In addition, one of the main
principles
of
the
formation
of
administrative
division
and
management of the ancient church was
the dependence on the growing role of
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cities and population. Authorities
united individual nations into one
region, the metropolitanate, which was
governed
by
a
single
governor.
According to state law, there could be
only one autocephalous church in one
such province, in violation of the 34th
Apostolic Rule, which instructed each
nation to have its own first hierarch,
and therefore an independent church.
The problem of the canonical
conditionality of the autocephalous
status of churches depending on the
growing role of capital cities in the
Byzantine Empire has further prospects
for development. Interpretations of
ancient canons and rules relating to
autocephalous
issues
require
a
thorough
scientific
understanding.
Canonical work does not directly
indicate the mechanism of formation of
a new autocephalous church, but some
canons clearly fix the permanent order
of management of the Ecumenical
Church of the ancient autocephaly
available in the Conciliar period.
Although the canonical corpus is much
outdated, it has not lost its relevance in
the XXI century. Therefore, further
scientific explorations of autocephalous
topics and the canonical work of the
holy fathers of the Ecumenical Councils
will significantly complement our study.
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ТЕОРІЇ "МНОЖИННИХ СЕКУЛЯРИЗАЦІЙ" ЯК ВІДПОВІДЬ НА КРИЗУ
КЛАСИЧНОЇ ТЕОРІЇ СЕКУЛЯРИЗАЦІЇ
Ю. Ю. Медведєва*
У статті проаналізовано передумови виникнення та специфіку кількох соціологічних
теорій секуляризації, які можна класифікувати як теорії множинних секуляризацій.
Спільна риса цих теорій полягає в тому, що не існувало єдиного сценарію секуляризації
навіть у межах західного суспільства. Натомість кожна спільнота й держава
переживала секуляризацію в свій спосіб, навіть попри те, що сценарій модернізації в
деяких інших аспектах міг бути подібним. Теорії множинних секуляризацій дозволили
пояснити специфіку американської динаміки релігійного життя, не відмовляючись від
концепту "секуляризація" як такого, що було притаманно іншим соціологам релігії, які
переключилися протягом останньої чверті ХХ століття на інші способи пояснення
релігійності. Разом із тим, дослідження останніх років демонструють наявність
секуляризаційних процесів також і в американському суспільстві, що робить теорії
множинних секуляризацій ще більш перспективними. Одним з класичних авторів, які
зробили внесок до постання теорії множинних секуляризацій, був британський дослідник
Д. Мартін. Він пов'язував свою теорію секуляризації з теорію "множинних модернізацій"
Ш. Айзенштадта, наголошуючи на тому, що модернізація як загальний тренд могла
призводити до різних наслідків у релігійній сфері. В певних випадках (наприклад, у Франції)
модернізація призводила до розриву суспільства з релігійною ідентифікацією, в інших
(наприклад, у Польщі) – до поєднання національної та релігійної ідентичностей. У деяких
випадках раціоналізація та секуляризація призводили не до занепаду релігійності, а
навпаки – до переосмислення та нового поширення християнства. Проте так чи інакше
представники теорії множинних секуляризацій приходять до думки, що секуляризація як
один з вимірів модернізації, все ж мала місце в різних суспільствах, попри те, що сценарії
цього процесу залежать від контексту, в якому він відбувається.
Ключові слова: секуляризація, модернізація, секуляризм, Західна Європа.
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THE "MULTIPLE SECULARIZATIONS" THEORIES AS AN ATTEMPT TO
OVERCOME A CLASSICAL THEORY OF SECULARIZATION CRISIS
Yu. Yu. Medviedieva
The article analyzes the preconditions for the emergence and specificity of several sociological
theories of secularization, which could be classified as theories of multiple secularizations. The
common feature of these theories is that there was no single scenario of secularization, even
within Western society. Instead, each community and state experienced secularization in its own
way, even though the modernization scenario may have been similar in some other respects.
Theories of multiple secularizations helped to explain the specifics of American dynamics of
religious life without abandoning the concept of "secularization" at all, unlike other sociologists of
religion who switched to different ways of explaining religiosity during the last quarter of the
twentieth century. At the same time, the recent research show the existence of secularization
processes in American society as well, that makes theories of multiple secularizations even more
promising. One of the classical authors who contributed to the emergence of the theory of multiple
secularizations was the British researcher D. Martin. He linked his theory of secularization to
Eisenstadt's theory of "multiple modernizations", emphasizing that modernization as a general
trend could lead to different consequences in the religious sphere. In some cases (for example, in
France), modernization has led to the rupture between society and religious identity, in others (for
example, in Poland) to a combination of national and religious identities. In some cases,
rationalization and secularization did not lead to the decline of religiosity, but rather to rethinking
and new spread of Christianity. However, one way or another, the representatives of the theory
of multiple secularizations come to the conclusion that secularization as one of the dimensions of
modernization still took place in different societies, despite the fact that the scenarios of this
process depend on the context in which it occurs.
Key words: secularization, modernization, secularism, Western Europe.

Постановка проблеми та ступінь
наукової розробленості. Починаючи з
другої половини ХХ століття, класична
теорія секуляризації, що була частиною
більш широкої теорії модернізації,
втратила
свою
легітимність,
не
відповідаючи
сучасному
стану
релігійності в світі. Через це частина
соціологів релігії, особливо починаючи
з 1990-х років, повністю відмовилася
від теорії секуляризації, намагаючись
пояснити динаміку релігійного життя
іншими категоріями. Натомість інші
дослідники, серед яких були Д. Мартін,
Х. Казанова, С. Брюс та інші, відійшли
не від теорії секуляризації загалом, а
лише від генералізації отриманих
раніше висновків на все людство,
визнавши
секуляризацію
замість
універсального
закону
розвитку
людства партикулярним епізодом у
житті західноєвропейської цивілізації.
Відповідно, це дозволило залишити в
силі
теорію
секуляризації
для

європейського суспільства, але змусило
шукати нові гіпотези для пояснення
динаміки в інших суспільствам. Попри
те, що переважна більшість авторів не
виходить у тематиці своїх досліджень
за
межі
західної
християнської
цивілізації
(яскравий
виняток
–
Т. Асад, який розглядає секуляризацію
та секуляризм в ісламському світі),
припущення наявності множинних
сценаріїв
секуляризації
в
різних
суспільствах
дозволила
уникнути
штучного
еволюціонізму,
європоцентризму та генералізації, які
супроводжували
класичну
теорію
секуляризації
як
модернізації
релігійного життя.
Мета дослідження полягає в
демонстрації
ефективності
та
обмежень
ключових
теорій
секуляризації, які можна об'єднати в
клас теорій "множинної секуляризації".
Предметом
дослідження
є
теорії
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секуляризації
Ш. Айзенштадта,
Д. Мартіна та С. Брюса.
Дискусія та результати. Криза
класичної теорії секуляризації змусила
багатьох дослідників переглянути свої
погляди на зв'язок секуляризації та
модернізації. Серед тих соціологів
релігії, які не відмовилися від теорії
секуляризації загалом, поширилася
модель, яку за аналогією з теорією
"множинних
модернізацій"
Ш. Айзенштадта
можна
назвати
теорією "множинних секуляризацій".
Шмуель Айзенштадт формулює свою
теорію як відповідь на те, що класична
теорія модернізації, яка припускала
повторення
західноєвропейського
сценарію модернізації в усіх регіонах,
що модернізуються чи будуть це
робити в майбутньому, не витримала
перевірку практикою. "Реальність, яка
постала після т.зв. початку новітньої
доби, а особливо після ІІ Світової
Війни, не підтвердила цих припущень.
Актуальний розвиток суспільств, які
модернізуються,
заперечив
гомогенізуючі
та
гегемонічні
припущення цієї західної програми
модернізації. Хоча загальний тренд на
структурну диференціацію розвивався
в широкому спектрі інституцій у
більшості з цих суспільств – у
сімейному
житті,
економічних
і
політичних структурах, урбанізації,
модерній освіті, масовій комунікації,
індивідуалістичних
орієнтаціях
–
шляхи, в які ці галузі визначалися та
організовувалися, значно відрізнялися,
на різних етапах їхнього розвитку,
продукуючи множинні інституційні й
ідеологічні патерни" [1: 1-2]. Понад те,
в
не-західних
суспільствах
ця
європоцентрична теорія викликала
спротив як спроба колоніального
домінування,
а
відтак
і
антиєвропейські настрої.
Отже,
ключова
ідея
теорії
множинних
(або
плюральних)
модернізацій полягає в тому, що
модернізація не дорівнює вестернізації,
а сценарій модернізації в кожному

суспільстві унікальний (що знімає
проблему
європоцентричного
еволюціонізму, коли від кожного
суспільства очікується проходження
європейського шляху модернізації).
Накладання принципу множинності на
теорію секуляризації, можна отримати
два пов'язаних висновки. По-перше,
секуляризація може відбуватися в
різних регіонах за різними сценаріями,
не повторюючи західноєвропейський
зразок. По-друге, відмінними можуть
бути й темпи секуляризації та їх
співвідношення
з
темпами
модернізації.
Класичним зразком другого пункту є
надзвичайно
модернізоване
суспільство
США,
яке
водночас
набагато
менше
зазнало
секуляризаційних
впливів,
ніж
європейське суспільство. Тривалий час
побутувала навіть думка про те, що
секуляризації
в
американському
суспільстві не відбувається взагалі, що
вважалося своєрідною парадоксальною
ситуацією. На думку Хосе Казанови,
саме відмінність у ситуації між
Західною Європою та США протягом
ХХ століття призвела до дебатів щодо
неспроможності теорії секуляризації.
Європейські соціологи релігії включали
в огляд як ранньомодерну історію
Європи з боротьбою між церквою та
політиками, так і стрімкий занепад
індивідуальної релігійності в другій
половині ХХ століття, тому замість
одного поля, де могла б підтвердитися
теорія, вони отримували два, на
одному з яких (ранньомодерна історія
Європи) теорія точно працювала.
Натомість,
американські
соціологи
виходили з того, що ранньомодерна
історія США не знала такої боротьби,
Сполучені Штати постали вже як
модерне суспільство, і секуляризації в
європейському
сенсі
там
не
відбувалося. Тому підтвердження теорії
секуляризації вони могли шукати лише
в сучасності, а сучасність якраз такого
підтвердження не надавала, оскільки
протягом
ХХ
століття
стрімкого
43

Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. Philosophical Sciences. Vol. 2 (88), 2020
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка.
Філософські науки. Вип. 2 (88), 2020

занепаду індивідуальної релігійності в
США не відбувалося. Як наслідок,
"численні
американські
соціологи
релігії тяжіли до заперечення теорії
секуляризації,
або
принаймні
її
постулату
щодо
прогресивного
зникнення
релігійних
вірувань
і
практик, як європейського міфу, адже
вони були здатні продемонструвати,
що в Сполучених Штатах жодний зі
звичайних "індикаторів" секуляризації,
таких як відвідування церкви, частота
молитов, віра в Бога тощо не
продемонстрував жодного тривалого
тренду" [2: 8]. Відповідно, серед
американських дослідників тренд на
заперечення секуляризації не був
прямо пов'язаний із запереченням
модернізації, оскільки для них ці два
явища не були нероздільно пов'язані. А
йшлося радше про неуніверсальність
теорії секуляризації як інструменту для
пояснення релігійних процесів у вже
модернізованих західних суспільствах
протягом ХХ століття.
Втім, опитування останніх років
продемонстрували, що навіть у США
відбувається
зниження
відсотку
громадян, що ідентифікують себе як
релігійних,
натомість
збільшується
кількість тих, хто вважає себе
нерелігійними. Так, опубліковане в
жовтні 2019 року дослідження "In
U. S., Decline of Christianity Continues
at Rapid Pace" від Pew Research Center
продемонструвало
істотну
зміну
релігійного ландшафт в Сполучених
Штатах протягом десяти років. Так,
якщо в 2009 році 77% опитаних
погодилися з тим, що їхня релігійна
ідентичність є християнською, і лише
17% визначили себе як атеїстів,
агностиків, або таких, що взагалі не
цікавляться релігією, то в 2019 році
співвідношення цих двох позицій було
вже 65% проти 26% [3: 3]. Знизився
також і відсоток американців, які
регулярно відвідують релігійні зібрання
в межах своєї конфесії: "Протягом
останнього
десятиліття
частка
американців, які стверджують, що

відвідують релігійні служби принаймні
один чи два рази на місяць, знизилася
на 7%, тоді як частка тих, хто
стверджує, що відвідує служби рідше
чи взагалі не відвідує – зросла
приблизно на таку ж кількість
відсотків. У 2009 регулярні учасники
молитовних зібрань (ті, хто відвідує
релігійні служби принаймні раз чи два
рази на місяць) переважала над
кількістю тих, хто відвідує служби
рідше чи взагалі не відвідує – 54%
проти
47%.
Сьогодні
цифри
помінялися
місцями
–
більше
американців каже, що відвідує служби
кілька разів на рік чи рідше (54%), ніж
тих, хто стверджує, що відвідує служби
принаймні щомісячно (45%)" [3: 6].
Кількість
вірних
падає
і
серед
протестантів, і серед католиків, також
є певне зниження релігійності серед
молоді,
тобто
за
численними
показниками
можна
казати
про
поступову
секуляризацію
с
американському суспільстві, хоча й
нема прямої кореляції між цими
показниками та темпами модернізації
в США.
Перший пункт (щодо множинних
регіональних сценаріїв секуляризації),
який
включає
в
себе
також
американський спосіб секуляризації,
був так чи інакше розроблений у
працях американських і британських
соціологів релігії. Одним з перших
соціологів релігії, який ще з кінця
1960-х рр. почав ставити під сумнів
класичну теорію секуляризації на
підставі її нездатності пояснити події в
різних регіонах світу, був Д. Мартін.
Так, у своїй статті 1969 року "Нотатки
щодо загальної теорії секуляризації" він
виокремив
чотири
ареали
секуляризації, де остання відбувалася
за дещо різними сценаріями відповідно
до історичного контексту, в якому
відбувалася
модернізація
релігії.
Всередині кожного з цих ареалів
відбувся певний ключовий епізод, що
став спусковим гачком секуляризації
та модернізації загалом: у Великій
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Британії це громадянська війна 16421660 років, в Америці – революція
1776 року та постання Сполучених
Штатів, у Франції – антикатолицька
революція 1779 року, а в Росії –
революція
1917
року.
Внаслідок
специфічних
подій
та
умов
формуються різні патерни модернізації
–
американський,
британський,
Спосіб секуляризації
Англо-саксонський
Американський
Французький
(латинський)
Російський

французький, латиноамериканський,
російський тощо. У свою чергу, кожен
з цих патернів дещо інакше вплинув
на загальний секуляризаційний тренд,
що
супроводжував
модернізаційні
процеси.
Докладніше
ці
способи
секуляризації можна представити в
таблиці [4: 198-199]:

Сутнісні особливості
Інституційна ерозія, ерозія релігійного етосу,
збереження аморфних релігійних вірувань
Інституційна експансія, ерозія релігійного етосу,
збереження аморфних релігійних вірувань
Масивні релігійні вірування, етос та інституції
ворогують із масивними секуляристськими
віруваннями, етосом та інституціями.
Масивна ерозія релігійних вірувань, етосу та
інституцій, але зі збереженням вірувань та етосу
всередині тих інституцій, які вижили

У подальших працях Давід Мартін
розвинув
цю
концепцію,
прямо
пов’язавши її з теорією множинних
модернізацій Айзенштадта. Так, в
одній з останніх книг – "Секуляризація,
п’ятидесятництво й насильство" –
Мартін писав, що звертається до
концепції множинних модернізацій
попри
те,
що
власне
слово
"модернізація"
йому
не
дуже
подобається, і він вважає за доцільне
говорити
радше
про
культурні
трансформації,
оскільки
прямий
зв’язок
технічних
інновацій
та
ідеологічних
змін
він
вважає
проблемним і не доведеним. Понад те,
деякі речі, які в одних суспільствах
свідчать
про
модернізацію
та
секуляризацію як її конкретний вимір,
в інших суспільствах можуть не бути
рисами секуляризації. "Індивідуалізм
може бути секуляризуючим елементом
у Європі, але він інтегрований у релігію
в
Сполучених
Штатах
як
християнський індивідуалізм. Західна
Європа
розробила
своєрідний
культурний патерн через негативні
політичні
ефекти,
пов’язані
з
монополією церков, але США створили

цілком відмінний культурний патерн,
виходячи з релігійного плюралізму, де
було абсорбовано вплив індивідуалізму"
[5: 171-172]. Таким чином, якщо,
наприклад,
п’'ятидесятництво
є
проблемним з точки зору класичної
теорії секуляризації, то визнання
наявності
різних
трендів
у
секуляризації та модернізації (або
культурних змінах, у термінології
Мартіна) дозволяє казати про розвиток
п'ятидесятництва
як
специфічний
наслідок модернізаційного контексту
Сполучених
Штатів
Америки.
Важливою є також теза Мартіна про
те, що не лише в різних географічних
регіонах темпи та зміст секуляризації
були різними, але це також стосується
різних аспектів тієї ж традиції,
зокрема, говорити про незворотну
секуляризацію
такого
важливого
елементу християнства, як духовна
музика, не можна. Таким чином,
відбувається
конкретизація
та
деталізація
загальної
теорії,
визначаються межі її застосування.
Дослідження Д. Мартіна охопили не
лише протестантський світ, але також
торкалися інших регіонів, де різні
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версії
християнства
по-різному
відповідали на модернізаційні та
секуляризаційні процеси. Зокрема, в
книзі "Майбутнє християнства" автор
порівнював
роль
православ'я
та
католицизму
в
національному
відродженні європейських держав під
час розпаду соціалістичного табору. На
думку Мартіна, релігійне відродження
в
католицьких
Польщі
та
Чехословаччині
поєдналося
з
національним відродженням у другій
половині ХХ століття тому, що
католицизм,
на
відміну
від
православ'я, не вважався одним з
інструментів державного абсолютизму.
"Католицизм почав асоціюватися з
рухами
за
свободу
та/або
за
національну
ідентичність
та
автономію. Від захисту специфічних
прав церкви у відносинах із державою,
політика католицизму перейшла до
захисту прав особистості, включно з
правом на свободу віросповідання" [6:
32]. Таким чином, національні еліти
порозумілися з католицькою церквою в
Східній
Європі,
натомість
американський
протестантизм
у
вигляди
п'ятидесятництва
став
інтернаціональним явищем, яке змогло
подолати кордони націй, рас та
континентів, поширившись глобально.
Із різними варіантами розвитку
секуляризації, за Мартіном, пов'язані
також націєтворчі процеси в Європі
загалом. Так, якщо у Франції нація
поставала в конфлікті з релігією, то й її
подальша ідентифікація не залежить
від релігійних ознак. Натомість, якщо в
Польщі нація поставала в альянсі з
релігією, то і в подальшому не
відбувалося
зниження
релігійності
серед населення держави. Зв'язок
релігійної ідентифікації та пошуків
національного самовизначення призвів
до «месіанського та мученицького тону
східноєвропейської
націоналістичної
риторики» [7: 143]. До цього ж переліку
потрапляють
і
мусульманські
контрсекулярні джигадистські рухи,
але про них Мартін згадує лише

побіжно, зазначаючи, що їх піднесення
також сприяє піднесенню радикальносекуляристських рухів у відповідь.
Також у пізніх працях він згадує про
специфічну модернізацію іудаїзму, яка
супроводжувалася
виникненням
єврейського просвітництва та сіонізму.
Залишаючись
у
межах
християнської
екумени,
Мартін
поступово розширював географічні
рамки досліджень, намагаючись, за
його словами, дослідити "множинні
модернізації" в Латинській Америці,
Африці та, частково, Азії. Так,
специфікою релігійної модернізації в
Латинській Америці стало те, що після
антиіспанських революцій тамтешні
нації залишилися католицькими. З
іншого боку, католицизм був змушений
прийняти дуже широкий синкретизм,
включивши
до
себе
елементи
автохтонних
індіанських
та
мігрантських африканських релігій.
"Це дуже показово у випадку Бразилії,
де після створення нового імперського
режиму
церква
залишилася
католицькою, але навряд чи римською.
Романізація
латиноамериканського
католицизму в Бразилії, та й деінде,
відбулася порівняно нещодавно, та й
досі
залишається
незавершеною.
Внаслідок цієї романізації, принаймні в
Бразилії, західноафриканські релігії
почали тяжіти до виходу зі спільної
"священної
завіси"
та
пошуку
автономії,
і
харизматичний
протестантизм посилив позиції з 1% в
середині століття до 10% нині" [7: 147].
Описуючи модернізацію в Латинській
Америці, Д. Мартін характеризував її
посиленням соціальної диференціації,
але
маргінальним
становищем
раціоналізації. Так само своєрідну
релігійну модернізацію має Африка, де
дослідник виокремлює принаймні два
регіони – Субсахарську Африку, з
надзвичайним релігійним розмаїттям,
де все більшої ваги набувають
харизматичні
та
п'ятидесятницькі
напрями, а також переважно ісламську
Північну Африку.
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Теорія
Д. Мартіна
отримала
розвиток у працях інших західних
соціологів релігії, зокрема, Стівена
Брюса. Так, він погоджується з тезою
Мартіна про те, що модернізаційні та
секуляризаційні процеси іноді могли
ставати
причиною
нової
хвилі
християнізації.
Прикладом
цього
процесу може слугувати піднесення
християнства після Реформації, коли
воно було переосмислене новими
соціальними класами, що виникли
внаслідок секуляризації й модернізації
католицького
середньовічного
суспільства [8: 6]. З іншого боку,
С. Брюс не погоджується вважати
США парадоксальним випадком, який
ніби-то принципово відрізняється від
європейського сценарію секуляризації.
«По-перше, є чітке свідоцтво того, що
християнство в США втрачає свою
міць, престиж та популярність. Подруге, є так само чіткі ознаки, що
християнство в США стало чимдалі
секулярнішим. По-третє, навіть попри
впливовість
останнім
часом
християнського
правого
руху
в
публічному житті, не можна казати про
значний зворотний тренд щодо того,
коли
релігія
стає
дедалі
маргінальнішою під час оперування в
соціальній системі. Нарешті, тією
мірою, якою США відрізняються від
Європи, ці розбіжності цілком можна
пояснити, залишаючись у межах
секуляризаційної парадигми» [8: 157158]. Заперечуючи повну відсутність
секуляризації в Сполучених Штатах,
Брюс зазначає, що секуляризація є
тривалим, не гомогенним процесом,
який
у
різних
сферах
життя
відбувається нерівномірно та з різною
швидкістю, але все ж відбувається.
Брюс звертає увагу на те, що
говорити про секуляризацію як щось
гомогенне
є
надто
великим
узагальненням,
і
пропонує
п'ять
траєкторій
розвитку
західного
християнства в контексті Реформації
та модернізації [9: 22-23].

В деяких країнах, особливо там де
модернізація відбувалася повільніше,
продовжував домінувати католицизм.
Відтак, навколо католицької церкви
гуртувалися
групи
противників
ліберальної
модернізації,
тоді
як
прихильники
цієї
ідеї
утворили
жорсткий
секуляристський
блок.
Ворожнеча між цими двома блоками
призвела до їх чіткого розмежування
як
антагоністів
–
класичним
прикладом є Франція у XVIII столітті, а
згодом – Італія, Іспанія та Португалія.
Там, де в ході Реформації переміг
протестантизм,
релігія
як
така
протягом тривалого часу не зазнавала
серйозних утисків з боку секуляристів,
радше тривала внутрішня боротьба
між
різними
церквами
й
деномінаціями за першість. Одна з
протестантських
церков
ставала
домінантною, тоді як інші намагалися
отримати рівні права, при цьому не
даючи секуляристам нагоди підірвати
авторитет релігії як такої. Прикладами
таких відносин Брюс вважає Велику
Британію та Скандинавію.
Проміжний варіант, коли в одній
країні є потужні католицька та
протестантська спільноти. Кожна з цих
спільнот оформилася протягом історії
та створила власні інституції, а в ХХ
столітті вони спільно протистояли
політичному
секуляризму,
як
це
сталося в Нідерландах та Швейцарії.
Натомість,
у
випадку
Північної
Ірландії, яка не отримала суверенітету,
спільноти
не
мали
об'єднавчої
державницької
ідеології,
і
тут
протистояння
протестантської
та
католицької
громад
призвело
до
трагедії.
В деяких країнах, зокрема, в
Польщі, Ірландії та скандинавських
державах, релігійна ідентичність стала
також важливим маркером модерної
національної ідентичності, допомогла
націям протистояти імперіалістичним
зазіханням з боку сусідів. У цих
випадках публічна роль церкви не
постраждала від секуляризаційних
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трендів, вона досі займає важливе
місце в житті суспільства.
У суспільствах, які від початку
формувалися
з
мігрантів,
толерантність
була
природним
способом
об'єднання
численних
релігійних груп у єдину спільноту
громадян, а релігійна свобода стала
засадничою
цінністю.
Такими
суспільствами
є
США,
Канада,
Австралія, Нова Зеландія.
Можливість
множинних
секуляризацій та культурних ареалів зі
специфічними умовами модернізації
продемонструвала
відмінності
в
способах модернізації та секуляризації
в різних регіонах світу. З іншого боку,
зосереджуючись на американському та
західноєвропейському
контекстах,
Мартін, Брюс та деякі інші автори
відмовляються
досліджувати
специфіку
модернізації
та
секуляризацїі в інших регіонах, які не
пов'язані
культурно
з
західною
християнською традицією. Натомість
ще не настільки фундаментально
визначено специфіку модернізації в
історично
не-християнських
суспільствах.
Потреба
в
такому
поясненні
витікає з глобалізаційних тенденцій,
коли як центри християнської (чи
постхристиянської) цивілізації, так і
центри, не пов'язані з християнською
екуменою (наприклад, Китай чи
мусульманські суспільства Близького
Сходу) впливають на формування
глобальної ситуації та де в чому
стають на чолі модернізаційних
процесів. Разом із тим, ситуація в
еталонному з точки зору класичної
теорії секуляризації регіоні – Західній
Європі – також істотно змінилася
протягом новітньої історії та потребує
переосмислення в рамках теорії
модернізації.
Сьогодні
існують
ініціативи
з
дослідження
секуляризаційних трендів у різних
країнах, приміром, започаткований у
2016
році
міжнародний
проєкт
"Multiple Secularities – Beyond the

West,
Beyond
Modernities".
Виникнувши в Ляйпцизі, проєкт нині
охоплює десятки дослідників та
дослідницьких
центрів у
різних
країнах,
які
займаються
дослідженнями
секуляризаційних
сценаріїв у різних регіонах світу.
Подібні
міжнародні
ініціативи
допомагають уникнути упередженості
та
надмірної
генералізації
європейського сценарію модернізації
та
її
релігійного
аспекту
–
секуляризації.
Серед
українських
дослідницьких
проєктів,
які
звертаються
до
множинних
сеукляризацій,
слід
відзначити
дослідження "Вододіли секуляризації",
яке визначає сценарії "первинної" та
"вторинної" секуляризації, де перший
є унікальним для Західної Європи, а
другий
характеризує
ситуацію
неєвропейських
регіонів,
що
сприйняли секуляризаційний тренд
від Європи та розвинули його в свій
власний спосіб.
Висновки
та
перспективи
подальших
досліджень.
Теорії
множинних секуляризацій виникли як
відповідь соціологів релігії на кризу
загальної теорії секуляризації, що мала
місце в цій дисципліні від початку її
існування. Зокрема, старше покоління
авторів, яких протягом 2000-х можна
віднести до прихильників множинних
секуляризацій, в середині ХХ століття
підтримували теорію секуляризації в її
класичному вигляді. Разом із тим, після
проблематизації
загальної
теорії
секуляризації
ці
дослідники
не
відкинули її взагалі, а запропонували
альтернативну модель, що визнавала
наявність
різних
сценаріїв
секуляризації в різних суспільствах.
Основна увага цих дослідників була
зосереджена на кейсі США, оскільки
саме
модернізоване
американське
суспільство
з
високим
рівнем
релігійності
громадян
підважило
загальну теорію секуляризації. Менше
уваги приділялося (і досі це не можна
вважати
повністю
подоланим)
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незахідним суспільствам, але динаміка
релігійного життя постсоціалістичних
та навіть чинних соціалістичних
(приклад Китаю) держав змусила
науковців звертати увагу також і на
них,
намагаючись
пояснити
передумови такого стрімкого відходу
від секуляризму ХХ століття при
збереженні та навіть посиленні темпів
модернізації.
Наростання
десекуляризаційних тенденцій у світі
протягом на межі ХХ-ХХІ століть, а
водночас більш ретельне дослідження
секуляризаційних
тенденцій,
і
спричинили появу більш орієнтованої
на емпіричні дослідження, ніж на
загальну
еволюціоністську
та
універсалістську
ідеологію,
групи
теорій.
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CYBERRELIGION IN THE PERSPECTIVE OF POSTMODERN
TRENDS: RELIGIOUS AND CULTURAL VIEW
M. S. Melnychuk*
The article presents some concepts of modern religious studies on cyberreligion as a
postmodern phenomenon. The advent of modern technology and, in particular, computermediated communication has an important impact on the religious life of modern society. This
scientific research is devoted to specific examples of the relationship between religious
movements and organizations and scientific achievements and above all to the Internet space.
These examples are illustrated by the author in the perspective of the diversity of typologies of
religions, both traditional and modern religious movements. The emphasis placed by the author
of the article is devoted to theoretical and methodological issues in the perspective of the concept
of cyberreligion, respectively, the Internet space and Internet communications. Foreign
approaches to the study of cyberreligion, the influence of the Internet on the formation of
religiosity in the social space of the postmodern era are analyzed.
It is shown that the development of computer technology is associated with major changes in
various areas of mass consciousness. Information, political, sexual and other revolutions of
recent decades have liberated the minds of a huge number of people, expanded the boundaries of
freedom of expression. Postmodern culture strengthened the position of relativism, made the
mass notion of the relativity of the boundary between reality and illusion. The study of
cyberreligion as a phenomenon of today has many benefits for understanding not only religious
innovations, but also the general laws of the nature of religion, its origin and development.
It is investigated that the main objective condition for the emergence of cyberreligion was the
existence of a special sphere of human activity - the sphere of computer technology, which has
become vital for modern people. We have pointed out that a person who comes into contact with
this branch of life is aware of the high degree of its significance and content - it is a huge complex
world, which contains new great opportunities and great prospects.
In this regard, today the question of the relationship between cyberspace and religion is
becoming a matter of special discourse and requires further consideration and scientific
prediction. There are a huge number of different religions on the Internet, and they are quite
different. Attempts to explain and classify this phenomenon in modern religious studies are
caused by the diversity and inconsistency of cyber-religious formations.
Key words: cyberreligion, globalization, cyberspace, cybertechnologies, religious discourse.
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КІБЕРРЕЛІГІЯ В РАКУРСІ ТЕНДЕНЦІЙ ПОСТМОДЕРНУ:
РЕЛІГІЄЗНАВЧО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПОГЛЯД
М. С. Мельничук
У статті представлені деякі концепції сучасних релігієзнавчих студій щодо кіберрелігії
як явища постмодерну. Поява сучасних технологій і, зокрема, комп'ютерноопосередкованого спілкування здійснює важливий вплив на релігійне життя сучасного
суспільства. Наукова розвідка присвячена конкретним прикладам співвідношення
релігійних рухів і організацій та наукових досягнень і, в першу чергу, до мережі Інтернет
простору. Ці приклади ілюструються автором в ракурсі різномаїття типологій релігій,
як традиційних так і новітніх релігійних рухів. Акценти, котрі ставляться автором
статті присвячені теоретичним та методологічним питанням в ракурсі поняття
кіберрелігіі відповідно інтернет простору та інтернет комунікацій. Аналізуються
зарубіжні підходи до дослідження кіберрелігіі, вплив мережі інтернет на формування
релігійності в соціальному просторі епохи постмодерну.
Доведено, що розвиток комп'ютерних технологій пов'язаний з великими зрушеннями в
різних областях масової свідомості. Інформаційні, політичні, сексуальні та інші революції
останніх десятиліть розкріпачили свідомість величезної кількості людей, розширили
межі свободи самовираження. Культура постмодерну зміцнила позиціі релятивізму,
зробила масовим надбанням уявлення про відносність межі між реальністю й ілюзією.
Вивчення кіберрелігіі як явища сьогодення несе в собі багато користі для розуміння не
тільки релігійних новацій, а й загальних законів природи релігії, виникнення її та
розвитку.
Досліджено, що визначальною об'єктивною умовою виникнення кіберрелігіі стало
існування особливої сфери людської діяльності – сфери комп'ютерних технологій, котра
стала для людей сучасності життєво необхідною. Зазначено, що людина, яка вступає в
контакт з цією галуззю буття, усвідомлює високу ступінь її значимості і змістовності –
це величезний складноорганізований світ, який містить в собі нові великі можливості та
неабиякі перспективи.
У зв’язку з цим сьогодні питання про взаємозв'язок кіберпростору та релігії стає
проблемою особливого дискурсу, яка потребує свого подальшого розгляду та наукового
прогнозування. В інтернеті презентується величезна кількість релігій, і вони досить
несхожі. Спроби пояснити та класифікувати це явище в сучасних релігієзнавчих науках
спричинені різноманітністю та непослідовністю кіберрелігійних утворень.
Ключові слова: кіберрелігія, глобалізація, кіберпростір, кібертехнології, релігійний
дискурс.

Introduction of the issue. With the
advent of computers, the possibilities of
creating fictional worlds, endowed with
the maximum degree of plausibility, have
increased many times over. Creative
human imagination, having adopted
cybertechnology,
with
particular
conviction, represented in the horizon of
existence, which is now often referred to
as "virtual reality". Globalization is
combined with privatization: modern
man, especially the urban dweller, to a
much lesser extent than before, needs
systematic
collective
cultic
communication. Religious life becomes a
private affair, a personal choice within

the most comfortable possibilities. Cyber
technologies open up new opportunities
for the privatization of religious life.
Cyber technologies and the Internet
provide a high level of communication
and form new, networked communities.
"Cyberia" is the seventh continent, filled
in its religious dimension not only by
hermit individualists, but also by wellorganized groups with intense religious
communication. This is reflected in the
lens of our scientific interests. An
important problem for us is the nature of
interest
in
cyberreligion
as
a
phenomenon in the perspective of
postmodern reality. Scientific interest in
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the problem of cybercommunications in
the spiritual culture of today was
reflected in the works of B. Brascher,
K. Helland, A. Karaflodzhi, P. McVell,
A. Bonnet, J. Potter and many other
theologians,
philosophers
and
sociologists.
The aim of the article is show and
analyze the contours of cyberreligion.
which are endowed with the basis of
mentality, in which computer technology
acquires the status of superiority,
saturated with the qualities of sacred
objects and attributes of divine beings. It
is important for us to emphasize that in
the coordinate system of this mentality,
computer virtual reality acts as a higher
reality, a supervaluable otherness, which
is outside of everyday existence and
dominating it. In our scientific research,
we point out that this type of mentality,
together with the corresponding actions,
attitudes
and
institutions,
forms
cyberreligion as a separate religious
formation.
Results and discussion. At the end of
the last century in the perspective of
religious studies as a branch of
humanities there was a stagnation
primarily
of
a
theoretical
and
methodological nature. The religious field
was studied, measured and evaluated
through the prism of the dominant
paradigm of secularization. Approaches
developed over the years to measure the
social manifestations of religion began to
be a kind of "industry cliché", which
significantly limited the idea of the real
state of the institution of religion and did
not allow a wide range of experts to
accept and sometimes reveal the
emergence of new religious types. It is no
coincidence that in 1985, the famous
British researcher of religion James
Beckford compared the religious studies
of that time with "an airplane that drifts
in flight on one wing" [1:56]. He
expressed genuine concern that the field
of religious studies was moving to the
periphery and that recourse to the study
of religion at national and international

congresses was becoming increasingly
exotic. Arguing that the general interest
in the problems of religion and religious
discipline in general is declining.
However, much has changed over the
last quarter of a century. The last decade
of the last century and the beginning of
the XXI century became a significant
challenge in the field of religion research,
when the religious factor began to play a
significant role in international political
events and social processes. This, in
turn, gave rise to new sociological
reflections with fundamentally different
theoretical and methodological tools.
Typology and search for definitions of
religion is an important problem of
religious studies, which in the context
of cyberspace acquires a specific
quality. The typology of the religious
discourse of cyberreligions, according to
Anastasia Karaflodzhka, helps to study
techno-religious formations, allows to
track the emergence of new and
development of existing cyberreligions,
indicates the criteria for finding new
cyberreligious movements and the
degree of their relationship with
cyberspace
technologies.
And
in
addition - reveals the features of
cyberreligions in their various forms [2].
In the article "Religious Discourse and
Cyberspace" Anastasia Karaflodzhka
offers three different typologies of
cyberspace
religions,
which
are
presented to us in their evolutionary
development.
The first typology refers to the
religious discourse of cyberspace and
includes its types such as objective,
confessional, personal and subjective.
To the objective type of religious
discourse Karaflodzhka includes those
areas of cyberspace that focus on the
scientific study and description of
religious traditions. These are the web
pages
of
universities,
institutes,
scientific journals that consider religion
from a religious and theological
standpoint. The denominational type of
cyberspace religious discourse marks
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the official web pages of various
traditional and new religious and
spiritual
beliefs.
They
contain
information on doctrines, religious
practices;
in
addition,
some
controversial issues arising on religious
grounds
can
be
identified
and
addressed here. Such areas of the
Internet, being official, mostly represent
the positions of leaders of certain
religious movements. The personal type
includes pages and sites created by
individuals who want to share their
religious views, ideas and experiences,
communicate with other believers,
discuss the doctrines of different
religions. These pages reflect the
individual perception of a religion.
According to Karaflodzhka, they are
"like a window into the inner world of
the individual" [2: 211].An important
role here is played by the design of web
pages, which indicates either the
personal skill of the creator, or his
material well-being and can influence
the perception of religious ideas. The
subjective
type,
according
to
Karaflodzhka, is generated by a critique
of religion and the religious situation
and includes certain groups of believers
who are in opposition to any tradition.
As an example of this type of religious
discourse in cyberspace, she cites the
official
website
of
the
Taliban
(www.afganweb.com/politics/taliban.html).
Anastasia Karaflodzhka's second
typology only slightly clarifies the first,
and, according to the author himself,
this clarification is due to the
development
and
diversity
of
cyberspace discourse. The objective
type here came to be called scientific,
denoting the opinion of scholars (not
always implies objectivity), the personal
became part of the subjective, and the
confessional was singled out as the
third type. In this form, the objective
type
includes
the
discourse
of
universities, research organizations,
online books, publications of individual

scientists, as well as scientific forums,
research groups and online courses.
Denominational, in addition to the web
pages of church organizations, means
the
above-mentioned
Internet
phenomena such as virtual churches,
rituals, pilgrimages, prayers, sermons.
In addition, these include electronic
bulletin
boards,
mailing
lists,
newsgroups on religious topics. The
subjective type includes religious
groups, religious forums, publications,
cyberrituals and cybermemorials that
do not belong to the established church
institutions and express the religious
positions of individuals. Cyber-rituals
and worship on the Internet are usually
performed in three-dimensional virtual
software environments, the presence of
which in real time is associated with
the creation of "avatars", an animated
interactive object that represents the
user in virtual reality. Anastasia
Karaflodzha distinguishes two types of
cyber-rituals:
1)
rituals
of
institutionalized religions, which are
mainly descriptive and textual, 2)
rituals that can be defined as pagan or
new age [2].
Karaflodzhka's
third
typology
characterizes not so much the religious
discourse of cyberspace as the very
forms of religion on the Internet,
including the two main categories. The
main criteria of this typology are the
attitude of religion to cyberspace, its
perception
and
understanding.
According to Karaflodzhka, cyberspace
can be seen either as a means or as a
"new world where events can take
place" [2: 184]. Due to this difference in
the understanding of cyberspace, two
types of religions are derived: "religion
outside cyberspace" and "religion in
cyberspace".
"Religion
outside
cyberspace" is based on the perception
of the World Wide Web as a means.
Rather, it is not a religion, but
information presented "by any religion,
church, person or organization that
also exists in reality" [2: 185].
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Cyberspace here is a type of
communication and nothing more. An
example of this type is any religious
website with informational functions.
As for "religion in cyberspace", which
Caraflodzka also calls the term
"cyberreligion", it is a religious entity
created and existing exclusively in
cyberspace and using the Internet as a
kind of habitat.
Cyberia abounds in churches and
houses of worship, as well as
synagogues,
meditation
halls,
memorials (similar to cemeteries) and
other religious objects, which recreates
the
religious
environment
in
cyberspace, in which a person feels the
effect of presence and complicity.
Numerous sites offer interactive forms
of interaction. The visitor can not only
read the text, watch the video, listen to
music or sermon. Anyone can take part
in the voting or poll, enter into online
communication with other visitors,
speak on the forum, leave an entry in
the guest book, pray, order a service for
"health" or "rest", light a virtual candle
and otherwise be active , realizing their
religious or other needs. All the variety
of forms of religion in cyberspace can
be divided into two main types.The first
type is a denomination cyber resource
(denominational
resource).
It
is
represented by content that represents
in cyberspace religions that have
emerged outside of virtual reality and
that use digital technology as a means
of improving the effectiveness of
religious activities. The existence of
cyberreligion in the form of computergenerated resources (computer sites,
forums, newsletters, disks, etc.) is
already fully described in modern
religious studies. However, the cyber
resource of denominations is not the
only type of cyberreligion. In essence,
this type is marginal to traditional
religions and secondary to cyberreligion
as a neoplasm. In the form of a
confessional resource, cyberreligion has
no signs of self-sufficient religious

formation - it has no independent
ideological and psychological platform,
no specific rituals, no institutions [1].
Of course, cyber technologies, in
comparison with traditional means of
communication, open qualitatively new
opportunities for religious communities,
but in fact confessional cyber resources
are substantively and functionally
related to other ways of representing
religious life, such as print or television
media. In fact, the cyber resource of
denominations is a virtual projection of
the existing in the "reality" of religious
life of denominations.This is convincing
not only the content of religious
cyberresources, but also expressed in
official documents or private statements
attitude to computer technology of the
denominations. It is pragmatic in
nature and focuses primarily on the use
of these technologies for information
support. Followers of Islam see the
Internet primarily as an information
resource. In Catholic and Orthodox
circles, digital technologies and the
Internet are also associated with hopes
of increasing the effectiveness of
missionary activity.Representatives of
these currents of Christianity suggest
that some types of religious activity (eg,
preaching, visiting holy places) may
have an analogue in cyberspace, if
necessary, but categorically against the
sacraments (say, confession) on the
Internet. Buddhists and Jews, guided
by their doctrines, do not place much
emphasis on the missionary capabilities
of computer technology, assigning them
the role of information and integrating
factor. Characteristically, the rules of
traditional
religious
practice
are
transferred to human use of computer
technology. Yes, a Jew cannot use the
Internet on Saturdays and sacred
holidays. Judging by the content of the
sites of many new religious movements,
their creators adhere to a proper
understanding of the purpose of cyber
technology. Some of these movements
use
cyberspace
as
a
powerful
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mobilization resource.A typical example
is Falun Gong. The websites of this
banned
international
religious
community in China are persistently
drawing attention to the tragic fate of Li
Hongzhi's followers in China, calling for
united and active protests against the
repressive policies of the Chinese
government. It should be noted that the
possibilities of cyberspace are used as a
resource not only by traditional or new
institutionalized
religions.
Representatives of occultism, magic
and other similar forms of religious life
intensively saturate cyberspace with
their
books,
horoscopes,
advertisements (as an example we can
mention the Satanic Church of Antoine
Sandor Lavey) [3: 83]
Cyberreligions, in turn, are also
divided into two categories. The first
includes
some
unprecedented
phenomena, the creators of which bring
a "new understanding of postmodern
religiosity" [2]. Examples of such
formations are Cosmosophy (a doctrine
that, synthesizing ancient and modern
views of science, studies the principles
of the universe, as well as the subjectobject relationship of man and space),
Digitalism (a movement that originated
in the early 80's. XX century. Due to
the spread of computer technology in
the field of art), Technosophy (one of
the Sofia disciplines, as subjects of
which are "wisdom" and the spiritual
side
of
technology.
Technosophy
studies the relationship of technology
with metaphysical, theological, mystical
plans of existence) and other. The
second type of cyberreligion is called
the "new cyberreligious movement"
(NCRM), which "can be a form of
response, reaction, call to action or
even
rebellion
against
religions,
entrenched in the world outside the
Internet" [2: 186]. As an example,
Karaflodzka cites cyber organizations
such as Parthenite, which exists
entirely in cyberspace, and Falun Gong,

which is "somewhere between" in and
"outside" [2: 186].
In his article, Christopher Helland
also attempts to organize knowledge
about the religious phenomena of
cyberspace, highlighting such criteria
as the type of communication inherent
in the religiously conditioned formation
of the World Wide Web and the
associated
degree
of
human
participation
in
cyberspace.
He
distinguishes between "religion-online"
and "online religion". According to
Helland, "religion-online" is information
about religion [4: 296]. Here, the
Internet is used to represent a
particular system of religious beliefs
and, again, is used as a means. This
type is associated with the type of
communication "one - most", it is a
form of one-way communication, when
the user does not have the opportunity
to respond to the information offered to
him and only passively perceives it.
Religious spaces on the Internet,
characterized as "religion-online", are
usually created by those religious
organizations
that
are
strictly
hierarchical in structure. They have
complete control over their subordinate
software environments, eliminating the
possibility of connecting and linking to
questionable web pages. Christopher
Helland writes that these websites do
not have interactive features such as
chat, uncontrolled bulletin boards and
contact areas where people can send
their prayers or requests, because all
this interferes with organizational
control. Such a software environment is
methodically built, carefully protected
and
constantly
monitored.
This
identifies a possible type of complicity,
and thus the organization retains full
control over the cyber environment.
Such a model is used to a greater
extent
by
official
religious
organizations, but also by various
"newer religious movements or groups
that practice a more Congregational
form of government" [4]. Although this
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type undoubtedly has its advantages for
both users and religious organizations,
according to Helland, it also poses some
danger to those who use it, as it often
cannot compete with other types of
religions on the Web - "online religion".
The fact is that most people who travel
on the World Wide Web want to use it
as
a
form
of
multilateral
communication.
In
turn,
"online
religion", providing web users with an
interactive environment, offers them the
following
form
of
communication
"majority - majority", when a person
can
interact
with
the
religious
organization itself, as well as with other
users.This ensures a high level of
human participation and creates a
favorable environment for the formation
of virtual communities, or communitas.
In addition, such a model contains not
only the informational, intellectual
aspect of religion, but also its actional
side, and involves communication and
rituals, prayers, pilgrimages, and so on.
In this case, cyberspace should be
understood as a place, an environment,
and not just as a means of
communication. However, according to
Helland, the shortcomings of "religiononline" can be minimized in two ways.
The first involves the availability of
the site in several languages, and the
second involves the creation of a "cyber
world", which is achieved by connecting
a large number of web pages within the
site. In this case, the official web page
can create an imitation of several sites
that are connected by hyperlinks,
although in reality it is a connection of
pages designed by the same creators
and subordinate to them. A religious
organization does not lose control of the
information or software environment by
linking pages within the site. According
to Helland, this "allows for active
participation,
while
most
online
religions allow only one passive form of
communication" [4]. As for "online
religion", it is mostly inherent in
unofficial
religious
sites,
which,

representing personal religious views,
according to Helland, are presented on
the World Wide Web more widely than
institutional positions. According to
Christopher Helland, "online religion"
exists in cyberspace in three areas.
First, it can manifest itself in official
religious websites that have software
environments where users can discuss
their beliefs, discuss, share religious
feelings and experiences, pray together,
and so on. Helland argues that within
the Catholic tradition, examples of such
sites
are
www.catholic.org
and
www.partenia.com.
Second,
"online
religion" is particularly characteristic of
the unofficial religious sites mentioned
above. This also includes the so-called
"techno-language groups" [4: 298]. In
these cases, divination, rituals, etc. are
offered in parallel with online prayers
and
discussions.
Examples
are
www.thepaganweb.com, which has its
own electronic bulletin board, chat
rooms,
research
groups,
online
seminars and online rituals. "Online
religion" is also associated with those
doctrinal systems that see the Internet
as a spiritual reality - "from New Age
movements to occult or magical groups,
Wiccanism or pagan revival, technopaganism and transhumanism.
Transhumanism - a philosophical
movement, arguing that man can evolve
to infinity, believes that technology will
play a huge role in this process, and
strongly
supports
technological
progress. Transhumanists seek to
further
with
the
help
of
nanotechnology,
biotechnology,
information technology, developments
in the field of artificial intelligence,
loading consciousness into computer
memory and cryonics to eliminate aging
and death, increase mental and
physical capabilities. The third area
where
online
religion
occurs
is
commercial endeavors and websites
created
specifically
for
religious
interaction that go beyond the usual
framework of church hierarchy and
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structure.Free religious discussions are
possible here, and in reality these sites
often do not belong to any particular
religious denomination. Examples of
this form of online religion are
Christopher Helland's beliefnet.com
and spiritweb.com. He points out that
there are also commercial sites based
on
Wiccanism(www.witchvox.com),
occult
or
magical
beliefs
(www.techoetic.com/noosphere/resourc
es/Magic/). Commercial websites also
include several free chat rooms from
organizations such as Yahoo. In
summary, we should point out some
similarities between the third typology
of Karaflodzhi and the typology of
Helland. Both authors distinguish
between "the Internet as a means" and
"the Internet as a place". It should be
noted that Helland's classification
highlights the importance of such
factors as the interactive participation
of people in cyberspace, the form of
communication and the level of control
used by websites over their subordinate
Internet environments. In this respect,
the typology proposed by Patrick
Maxwell is more correlated with
Karaflodzhka's third typology.Being
identical in appearance to Helland's
classification, it actually contains the
essence of "religion in cyberspace" and
"religion outside cyberspace" with the
only difference that Karaflodzhka sees
in "religion outside cyberspace" some
superstructure of real religion, while
Maxwellpoints to a kind of theoretically
subordinate nature of the private
manifestations of cyberreligiosity of
Internet religion in general.
"We used the term "religion online"
as a more general term to describe
various
religious
formations
and
manifestations
in
cyberspace
in
general, and used the term "online
religion" only in situations where people
try to practice their religions in
cyberspace, especially in the case of
online worship, sending rituals online,
online prayer meetings and online

memorial services" [5: 276], – explains
the author. At the same time, it should
be noted that Maxwell does not set
himself the task of systematization, but
only states the terms and their
meanings, adopted and used among his
colleagues.
Conclusions
and
research
perspectives. Modernization "liberated"
the individual, and the postmodern
Christian world of today bears little
resemblance to the former, where the
place and role of religion were clearly
marked and therefore unambiguously
identified. Under the pressure of
changing modernity, institutionalized
religions seek to be active players in the
"market" of production and distribution
of worldviews and socially significant
norms and attitudes of consciousness.
Thus, we can draw conclusions about
some pre-XXI century typologies of
religion in cyberspace. I must say that
the authors themselves insist on the
need for further development and
refinement of these classifications,
which, in particular, due to the
dynamism of religion, and the Internet,
and technologies that are in constant
transformation and development.In
addition, it is necessary to study
religion in cyberspace from the
standpoint of comparativism, and for
this it is important to compare religious
phenomena of the Internet not only in
different religious traditions but also in
different
countries
and
cultures,
because this problem is not a reflection
of one socio-religious environment
multicultural heritage. The question of
the influence of virtual reality on the
psyche of the individual and how it can
relate to religious experience and
religious worldview require separate
consideration. In any case, we have to
keep in mind that cyberspace is a
constantly transformative environment,
and, therefore, religion will operate here
in more and more new and modern
forms.
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ПАРАДИГМАЛЬНА ЕВОЛЮЦІЯ СУЧАСНОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ТЕОЛОГІЇ ЯК
НЕОПАТРИСТИКИ ТА ПОСТНЕОПАТРИСТИКИ:
МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
Г. В. Христокін*
Спільноти науковців та богословів узгодили думку про те, що сучасна православна
теологія з початку ХХ ст. розвивається як неопатристика, але продовжується дискусія
стосовно новітнього її стану. Доведено, що реакцією на модернізацію православної теології
стала неопатристика як неотрадиціоналістична парадигма мислення. Виявлено, що за
власною методологією неопатристика була поєднанням чотирьох тенденцій:
неохалкідонізму, неопаламізму, неопатристичного екзистенціалізму та модерної
літургійної теології. Неохалкідонізм передбачав встановлення в онтології, гносеології,
еклезіології та соціальній теорії балансу між природним та надприродним як єдності
протилежностей без їх змішування. Неопаламізм передбачав різке розрізнення
трансцендентного та іманентного у Богові та людині, акцентування наголосу на
пріоритеті апофатики над катафатикою, екзистенційного над природним, особистого
над колективним. Неопатристичний екзистенціалізм розглядав особистість як таку, що
має спрямованість екстатичної трансценденції до Бога, а трансценденцію – як шлях
звільнення та спасіння. Літургійна теологія сформувала бачення церкви як колективної
трансценденції громади вільних особистостей над повсякденною реальністю.
Встановлено, що сучасна православна теологія формується як постнеопатристика.
Порівняльний аналіз методологій неопатристики і постнеопатристики є одним одне із
завдань статті. У межах постнеопатристики автор характеризує методології
постліберальної православної думки П. Калаїцидіса та К. Говоруна, постконсерваторів
Д. Гарта та Дж. Маніссакіса, аналітичної теології Р. Свінберна, богослов'я спілкування
М. Афанасьєва та Й. Зізіуласа й трансцендентальної теології О. Давидова. У межах
постнепатристики формується поліметодологічний плюралізм, в якому кожна з
існуючих богословських мов має претензію на тлумачення єдиного віровчення. Ці
теологічні мови значно впливають на самотлумачення традиції, на зміст теологічних
концепцій, на формування та розвиток богословських шкіл. Єдність форми та змісту у
кожному типі богослов'я робить можливим дослідження трансформацій теологічних
парадигм саме як зміну богословських мов.
*Доктор
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PARADIGMAL EVOLUTION OF MODERN ORTHODOX THEOLOGY AS
NEOPATRICS AND POSTNEOPATRICS: METHODOLOGICAL ASPECT
H. V. Khrystokin
Communities of scholars and theologians have agreed that modern Orthodox theology has
been developing as neo-patristic since the early twentieth century, but the debate over its latest
state continues. It is proved that the reaction to the modernization of Orthodox theology was neopatristic as a neo-traditionalist paradigm of thinking. It was found that according to its own
methodology, neo-patristicism was a combination of four tendencies: neo-phalcidonism, neopalamism, neo-patristic existentialism and modern liturgical theology. Neo-Chalcidonism
presupposed the establishment in ontology, epistemology, ecclesiology, and social theory of the
balance between the natural and the supernatural as the unity of opposites without mixing them.
Neo-palamism presupposed a sharp distinction between the transcendent and the immanent in
God and man, the emphasis on the priority of apophatics over cataphatics, the existential over
the natural, the personal over the collective. Neo-patristic existentialism viewed the individual as
having an ecstatic transcendence toward God, and transcendence as a path to liberation and
salvation. Liturgical theology formed the vision of the church as a collective transcendence of the
community of free individuals over everyday reality.
It is established that modern Orthodox theology is formed as post-neopatristic. Comparative
analysis of the methodologies of neo-patristic and post-neopatristic is one of the tasks of the
article. Within post-neo-patristics, the author singles out the methodologies of post-liberal
Orthodox thought by P. Kalaitsidis and K. Govorun, post-conservatives D. Garth and
J. Manissakis, analytical theology by R. Swinburne, the theology of communication by
M. Afanasyev and J. Ziziulas and the transcendent theology. Within post-patristic, polymethodological pluralism is formed, in which each of the existing theological languages has a
claim to the interpretation of a single doctrine. These theological languages significantly affect the
self-interpretation of tradition, the content of theological concepts, the formation and development
of theological schools. The unity of form and content in each type of theology makes it possible to
study the transformations of theological paradigms as a change of theological languages.
Key words: modern Orthodox theology, neopatristics, post-neopatristics, methodology of
theology, theological language.

Постановка
проблеми.
Дослідження методології православної
теології набуває особливої ваги в
контексті
виявлення
історичних
парадигм
її
розвитку.
Сучасні
релігієзнавчі, історико-філософські та
навіть
історико-богословські
дослідження теологій взагалі та їх
методологій зокрема, неможливі без
парадигмального
аналізу.
Праці
Г. Кюнга [1], Г. У. фон Бальтазара [2],
Я. Пелікана [3] та інших дослідників
переконливо засвідчують, що в історії
теології
"розвиток"
відбувається

шляхом виникнення нових парадигм
теологічного мислення та релігійного
світогляду взагалі. Причому старі
парадигми
часто
продовжують
функціонувати поряд з новими, що
створює додаткові труднощі при їх
класифікації [4].
Згідно з поглядами Ганса Кюнга,
православна церква є реліктовим
залишком давньої церкви, для якої
була
характерна
елліністичновізантійська парадигма [1, 145–146].
Для загального церковного світогляду
це
спостереження
переважно
є
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виправданим. Однак, православна
теологія
розвивається
дещо
автономно від церковного життя і
зазнає впливу парадигм теологічного
мислення, характерних для Заходу,
починаючи
від
середньовічної
схоластичної
парадигми
і
до
сучасного західного теологізування в
умовах постмодерну.
Виявлення специфіки православної
теології стає можливим, також, у
контексті класифікації теологічних
парадигм,
запропонованих
Ю. Чорноморцем. Він виділяє: 1)
Східно-християнський
платонізм
(неоплатонізм)
(Климент
Олександрійський, Ориген, Афанасій
Олександрійський,
каппадокійці
тощо); 2) Класичний Візантійський
неоплатонізм
(Псевдо-Діонісій
Ареопагіт, Максим Сповідник тощо);
3)
Пізньосередньовічний
християнський арістотелізм (Григорій
Палама); 4) Академічне богослов'я
(теологія Духовних Академій); 5)
Софіологію;
6)
Неопатристику
(Г. Флоровський, В. Лоський та ін.) [5].
Ми також раніше виходили з тези про
неопатристику як основну парадигму
сучасної православної теології [6].
В
переважній
більшості
між
сучасними теологами та науковцями
в
переважній
більшості
існує
консенсус з приводу того, що від
початку
ХХ
ст.
домінуючою
парадигмою православної теології є
неопатристика. Але існує певна
невизначеність у тому, якою є
парадигмальна
ситуація
в
православній теології початку ХХІ ст.
Тут погляди дослідників розходяться:
від
тези
про
необхідність
продовження
неопатристики,
до
констатації її кризи та пошуку нової
парадигми чи навіть парадигм її
подальшого розвитку. Справа в тому,
що, усвідомивши проблемність у
створенні
омріяного

"неопатристичного
синтезу",
богослови вдавалися до самих різних
підходів у пошуку сучасних форм
богословствування. Результатом таких
пошуків і стала православна теологія
ХХ
початку
ХХІ
ст.,
що
продемонструвала значну гнучкість і
варіативність
у
своїх
основних
проявах і формах. Вочевидь теологи
застосовували різні методології, що й
породило поряд з неопатристикою
інші парадигмальні альтернативи.
Тому
ми
ставим
перед
собою
завдання проаналізувати існуючі в
сучасній
православній
теології
богословські методології.
Ступінь наукової розробленості.
Особливості теологій неопатристики
вже давно стали предметом аналізу
фахівців. Достатньо детально вони
проаналізовані
в
роботах
П. Гаврилюка [7], Ю. Чорноморця [5],
Г. Христокіна [4; 6]. Разом із тим, в
кінці
першого
десятиліття
XXI
століття розгорнулася дискусія про
нову
теологічну парадигму, яка
приходить
на
зміну
неопатристичному способу мислення,
вдалу
назву
для
якої
було
запропоновано П. Колаїцидісом [8] та
В. Грицишиним
[9].
Дослідники
назвали
цю
теологічну
течію
"постнеопатристикою", що дозволило
охопити в одній назві світоглядний
тренд останніх років, який прийшов
на зміну неопатристиці. В своїй
роботі ми будемо послуговуватися
такою класифікацією.
Проте,
достатньої
уваги
до
методології теологічних досліджень, і
методології сучасної православної
теології, ні в богословських, ні в
наукових
розвідках
не
спостерігається.
Зокрема,
це
зумовлено тим, що питання про
наявність методології в теології,
особливо
філософської,
є
дискусійним. Нами в низці праць в
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достатній
мірі
обґрунтована
необхідність
парадигмальнометодологічного аналізу богослов’я, і
звернути
увагу
на
важливість
філософської
складової
богословського дискурсу [4; 10; 11].
Ми дійшли висновку, що кожна
теологія, крім власне богословської,
має
внутрішню
філософську
методологію [12]. Тому теологія за
своєю
природою
є
поліметодологічним
утворенням,
синтезом
філософських
та
богословських
методів,
що
зумовлюють стилістику, риторику та
загальну
специфіку
конкретної
теології. Фактично кожна теологія,
слідуючи загальному контексту епохи,
намагаючись бути актуальною, в тій
чи іншій мірі, наслідує пануючі в
певний час стандарти мислення,
раціональні та ірраціональні підходи,
філософські концепції.
Мета дослідження. Основна увага
запропонованої статті спрямована на
характеристику
існуючих
філософсько-богословських
методологій
неопатриктики
та
постнеопатристики.
Евристично
продуктивно
також
простежити
основні
методологічні
тенденції
еволюції
сучасної
православної
теології, здійснити їх порівняльний
аналіз, та визначити перспективи
розвитку.
Дискусія і результати. Як ми вже
зазначалось,
значна
частина
істориків
теології
віддає
славу
справжніх
засновників
і
модернізаторів сучасної православної
теології Георгію Флоровському та
Володимиру Лоському, ідеї яких
визначили її розвиток на багато
десятиліть наперед [13; 14; 6].
Коротко узагальнемо їх досягнення у
створенні
неопатристики.
Г. Флоровський
у
праці
"Шляхи
російського
богослов’я"
критично

переосмислює всю російську релігійну
філософію, яка, на його думку, не
спроможна адекватно передати сенс
Одкровення [15]. Богослов пропонує
створити "неопатристичний синтез" –
реконструювати
систему
теології
грецької
патристики.
Справжня
православна
теологія
має
бути
розвитком Передання отців церкви.
Їх
твори,
особливо
грецька
патристика, є взірцевою теологією,
нормативним
вираженням
християнського
віровчення.
Понятійна та концептуальна вірність
грецькій
патристиці
не
була
характерна, а ні для академічної
теології XVII-XIX ст., а ні для
російської релігійної філософії. Таке
явище породжувало певний розрив
між
релігійною
практикою
(богослужіння, аскетика) та теологією
церкви,
і
навіть
більше,
–
породжувало
постійну
кризу
православної теології, або взагалі її
відсутність.
Усвідомлення
необхідності
формування
нової
теології
було
досягненням
не
лише
Г. Флоровського, а й В. Лоського,
Ю. Поповича
та
Д. Станілоає.
Наступна
хвиля
теологів
неопатристики
представлена
теологіями Х. Яннараса, С. Сахарова,
Й. Романідіса. Й. Брека, Й. Бера та
Т. Стіліянопулоса. Серед вітчизняних
А. Нестерук, Г. Лур'є, С. Хоружий,
Ю. Чорноморець.
Отже,
саме
Флоровський та Лоський формують
сучасну
парадигму
православної
теології,
створюючи
проєкт
"неопатристики", що сформувався в
активному діалозі та протистоянні з
богословською
парадигмою,
яку
розвивав С. Булгаков. Саме діалог і
конфлікт
цих
двох
парадигм
визначили розвиток православної
теології першої половини ХХ ст. Тому
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доцільним визначити основні риси
неопатристичної парадигми [6].
Для неопатристики характерно: 1)
нове засвоєння і переосмислення
святоотцівської
традиції;
2)
подолання
негативного
впливу
російської релігійної філософії та
академічного богослов'я XVII-XIX ст.;
3) засвоєння досягнень сучасної
філософії, використання її понять і
концептів,
а
також
відносна
відкритість до досягнень католицьких
і протестантських теологій (існує
багато
паралелей
і
зв'язків
неопатристики з неотомізмом, новою
католицькою
теологією,
неоортодоксією К. Барта), разом з
підкресленим дистанціюванням від
них; 4) нове осмислення теології
ісихазму та богослов'я енергій; 5)
формування так званого "нового
консерватизму", водночас зі спробами
його подолання шляхом освоєння
широкої проблематики сучасності
(соціальної,
культурної,
правової),
зокрема, пошук відповідей на запити
постмодерного світогляду; 6) рух не
тільки до "традиції", до "отців", до
"досвіду",
а
й
до
витоків
християнства
−
Писання
та
Євхаристії (тим самим неопатристика
покладає свої межі). Відтак, сучасна
неопатристика − неоднозначне і
складне явище, виникнувши як
сучасна християнська неоортодоксія,
вона продовжує розвиватися не лише
в напрямку до традиції, а й
намагається вийти за її межі [6].
Розуміючи,
що
неопатристика
давно
вийшла
за
межі
суто
догматизованої
і
консервативної
теології, а також усвідомлюючи, що її
провідні представники мають не
тільки ортодоксальну, а й власну
філософську
теологію,
цілком
природно,
що
в
неопатристиці
виникло розмаїття богословських і
філософських методологій в онтології,

гносеології,
антропології.
Так,
теологічна
методологія
Г. Флоровського, що більш схилялася
до історичної феноменології, відмінна
від методології В. Лоського, який
надавав
перевагу
стилістиці
персоналізму та екзистенціалізму.
Складна методологія Д. Станілоає, що
враховувала класичну методологію
М. Сповідника та новітню філософію,
набагато
більш
продумана,
ніж
позиція Ю. Поповича, який мислив
мовою теологічної поезії. А теологія
Х. Яннараса, що намагався врахувати
контекст мислення М. Гайдеггера, не
збігається
з
позицією
Й. Брека,
котрий виходив з мотивів біблійної
типології текстів [16].
Саме тому, на нашу думку, в
антропології
серед
богословів
неопатристики виправдано виділяти
екзистенціалістів
(В. Лоський,
Х. Яннарас)
і
традиційних
персоналістів
(С. Сахаров);
в
гносеології
−
інтелектуальних
інтуїтивістів
(Г. Флоровський,
Й. Бер),
містичних
інтуїтивістів
(Ю. Попович) та містичних емпіриків
(Й. Брек, Й. Романідіс); у вченні про
буття − представників класичної
онтології
(Ю. Попович)
і
«нової
онтології» (Д. Станілоає). Крім того,
можемо спостерігати виразні впливи
на багатьох богословів філософських
ідей та методологій неоплатонізму
(Ю. Попович),
екзистенціалізму
(В. Лоський,
Х. Яннарас),
персоналізму
(С. Сахаров),
феноменології
(Д. Станілоає,
С. Хоружий,
Х. Яннарас),
герменевтики
(Д. Станілоає,
Ю. Чорноморець). Таким чином, на
побудову теології кожного сучасного
богослова впливала і його первісна
установка на певну святоотцівську
концепцію, і певна філософська
методологія[12].
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Детальний
аналіз
богослоської
думки
православних
мислителів
початку
ХХ
ст.
здійснює
В. Грицишин.
"Джерелами
формування
нової
парадигми
православної
теології,
якою
є
постнеопатристика, на його думку,
стали літургійне богослов’я, біблійна
теологія
та
екзистенціалізм.
Становлення постнеопатристики як
особливої парадигми завершилося в
результаті формування постмодерної
"теоестетики"
як
феноменології
чуттєвого переживання присутності
апофатичного Бога і герменевтики
причетності
до
абсолютних
трансценденталій краси, істини та
любові.
Специфічними
рисами
антропологічного
вчення
постнеопатристики стали визнання
екстатичності
екзистенції,
етикоонтологічне вчення про необхідність
абсолютного
прийняття
"іншого",
позитивна
оцінка
різноманіття
ідентичностей,
заперечення
існування дуалізму раціонального і
чуттєвого.
Представники
постнеопатристики
запропонували
власну
політичну
теологію,
яка
систематично
обґрунтовує
демократичні цінності та принципи,
пацифізм
і
методи
посткапіталістичної солідарності. У
межах
постнепатристики
відбувається формування нового типу
православної екуменічної думки, що
акцентує увагу на існуванні єдності
церкви,
доводить
відсутність
суттєвих розбіжностей у теології між
православ’ям
і
католицизмом,
розглядаючи ці традиції як дві
взаємодоповнювальні системи теорій
та практик" [9: 159–160].
Означені
характеристики
дозволяють виділити у межах єдиної
парадигми
різні
методологічні
підходи, які відповідали б сучасним
трендам.
По-перше
–
скрізь

постліберальна православна думка
П. Калаїцидіса [8] та К. Говоруна [17;
18], які є відвертими, хоч і не
послідовними постмодерністами. Подруге – постконсерватори Д. Гарт
[19] та Дж. Маніссакіс [20], які
використовують
феноменологічну
теорію надпоняттєвих визначень Бога
(трансценденталій).
По-третє
–
аналітична теологія Р. Свінберна
[21],
яка
творить
нові
форми
раціональної
апологетики,
спираючись на теорію ймовірностей.
По-четверте,
–
це
богослов’я
спілкування Й. Зізіуласа, О. Філоненка
[22]. У п'ятих –трансцендентальна
теологія
О. Давидова,
яка
використовує
не
лише
теорію
трансценденталій, але й аналогію
ентіс, як базову методологію для
побудови православної теології [23].
Спільним
для
цих
теологічних
проектів
є
прийняття
постметафізичного способу мислення
як нормативного та самоочевидного.
Різноманіття
постнеопатристики
робить
можливим
постановку
питання
про
засади
поліметодологічності
православної
теології початку XXI століття. Так,
К. Говорун
[17]
говорить
про
необхідність в еклезіології поєднувати
аналітичний
аналіз
основних
концептів, які стосуються церкви з
феноменологією церковних спільнот.
Цьому поєднанню має передумати
історична критика форм існування
церкви в різноманітних контекстах та
постструктуралістськадеконструкція
тих елементів церковного життя, що
були привнесені впливами світських
систем ззовні, але не були властиві
для самих церковних громад з самого
початку їх існування та не виникли
внаслідок їх органічного розвитку
[18].
Необхідність
легітимізації
поліметодологічності
при
аналізі
різноманітних
еклезіологічних
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концепцій та різних реальних форм
церковного
життя
природно
приводить К. Говоруна до думки, що
еклезіологія у теорії та практиці
сформована
і
розвивається
як
множина мов, за допомогою яких
церква
здійснює
власне
самоусвідомлення.
Вивчення
історії
богослов'я
приводить К. Говоруна до логічного
висновку про можливість різних
мовних форм для виразу одного
концептуального змісту. Класичним
прикладом впливу мови інтерпретації
змісту є протистояння антіохійського
та олександрійського типів богослов'я.
Також К. Говорун визнає, що важливу
роль у виникненні догматичних
христологічних дискусій відіграли
складності богословської мови Кирила
Олександрійського.
На
значення
філософських шкіл для формування
різноманітних
богословських
мов
звертає
увагу
Ю. Чорноморець,
наголошуючи на тому, що незмінний
богословський
зміст,
заданий
традицією,
виражається
за
допомогою
"християнського
платонізму",
"християнського
арістотелізму",
"християнського
неоплатонізму" тощо [24].
Можна погодитися, що теологічні
мови
значно
впливають
на
самотлумачення традиції, на зміст
теологічних
концепцій,
на
формування
та
розвиток
богословських шкіл. Більше того,
єдність форми та змісту у кожному
типі богослов'я робить можливим
дослідження
трансформацій
теологічних парадигм саме як зміну
богословських мов. В той же час,
викликом
для
сьогоднішньої
православної теології є відсутність
єдиної богословської мови. Спільність
постнеопатристичної
парадигми
досягається
за
рахунок
постметафізичності
пропонованих

методів пізнання. Однак в цілому
значно
більша
різноманітність
постнеопатристичного
богослов’я
робить актуальним питання про
природу
попередніх
парадигм
богословського
знання
саме
як
мовних
універсумів
та
певних
наративних
світів
з
власними
цінностями, концептами, основними
історіями.
Для
православного
богослов'я
сьогодення характерне прагнення
подолати розрив між теорією та
практикою, залишивши у минулому
гносеоцентризм.
Православна
теологія модерну концентрувалася на
проблематиці
богопізнання,
намагаючись віднайти основи для
гарантовано істинного знання Бога у
безпосередньому
досвіді.
Слід
відмітити, що саме прагнення до
фіксації
результатів
інтуїтивного
досвіду
дорефлексивного
персонального
пізнання
є
характерним
для
сучасного
екзистенціалізму,
особливо
М. Гайдеггера
та
Ж.-П. Сартра.
К. Фельмі цілком слушно зазначає, що
виведення
релігійного
знання
з
особистого та общинного досвіду було
в центрі уваги православної теології
від О. Хомяковадо Й. Зізіуласа [25].
При цьому для низки
авторів
характерним
був
наголос
на
особистому
вимірі
інтуїтивного
пізнання
(Г. Флоровський,
Х. Яннарас),
але
в
цілому
усі
підкреслювали
важливість
саме
общинного
пізнання,
в
чому
П. Гаврилюк бачить розвиток певної
теологічної "соціальної епістемології"
[2: 72–75].
В
цілому,
постнеопатристика
намагається подолати розділення між
теорією та практикою, філософією та
теологією, світським та релігійним,
тощо. При цьому теорія визнається
частиною
риторичних
практик,
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філософія
–
секуляризованою
теологією, а можливість існування
автономного
світського
простору
заперечується. Такого роду тенденції,
особливо яскраво виражені у теології
Д. Гарта,
спонукають
заново
переосмислити
релігієзнавче
розуміння
співвідношення
в
православ’ї
між
теорією
та
практикою, філософією та теологією,
світським та релігійним. Традиційно
релігієзнавство
визнавало,
що
теологія йде за філософією, практика
за теорією, релігійне за світським.
Увага дослідників була привернута до
процесів
постійної
модернізації
теології та релігійного життя в
православ'ї, що
відбувалися під
впливом пристосування богословської
думки та релігійної практики до все
нових соціальних обставин. Сьогодні
усе
більше
надається
значення
зворотнім процесам, оскільки вплив
християнських
концептів
та
сьогоднішню
постметафізичну
філософію, особливо французьку, є
очевидним та незаперечним.
Важливе
значення
для
православної
методології
має
визнання
ролі
наративів
у
конституюванні усіх богословських
парадигм, що існували у процесі
розвитку православної думки. Так,
П. Гаврилюк
звертає
увагу
на
провідну
роль
для
неопатристикинаративу
про
викривлення істинної теології через
західні впливи [7: 348–352]. Згідно з
Г. Флоровським, взірцевою теологією
та "християнською культурою як
системою" є "християнський еллінізм"
[15: 400]. Ця теологія, що знайшла
свій
вираз
у
Візантії
часів
Вселенських
соборів,
є
"вічною
філософією" для православ'я як за
змістом,
так
і
за
формою.
Різноманітні відхилення від цієї
теології
Г. Флоровським

уподібнюються
до
єресей
доби
грецької
патристики:
софіологія
подібна до гностицизму, ліберальний
протестантизм – до несторіанства,
бартіанство – до монофізитства,
тощо. Г. Флоровський. на думку
П. Гаврилюка, навіть заперечував
можливість
використання
термінології сучасної філософії для
передачі новими словами змісту
православної
теології
[15:
374].
Останнє
судження
є
явним
перебільшенням,
оскільки
сам
Г. Флоровський
говорив
про
можливості
використання
понятійного
апарату
екзистенціалізму.
Спотворення
православної теології виникають не
через самі по собі певні філософські
поняття, оскільки останні можуть
бути ортодоксально перетлумачені.
Джерелом
"псевдоморфоз"
є
використання саме концепцій, які
запозичуються разом із поняттями.
Фактичний
розвиток
сучасної
християнської
теології,
зокрема
православної,
засвідчує,
що
до
теологічних побудов можуть бути
застосовані різні методології, без яких
неможливо мислити в сучасному
контексті. Сучасні теологи, в тому
числі й православні, відходять від
наївних уявлень про можливість
побудови теології як "повернення" до
якогось ідеалу чи взірця, натомість
відбувається намагання побудувати
теологію на універсальних засадах
мислення,
віри,
досвіду
чи
тлумачення Писання.
Висновки
та
перспективи
подальших
досліджень.
Таким
чином, нам вдалося порівняти дві
основні парадигми еволюції сучасної
православної теології – неопатристику
та
постнеопатристику,
побачити
відмінності
їх
методологій.
Неопатристика своїм завданням мала
переважно
створити
"новий
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консерватизм",
здійснити
нове
прочитання
патристики,
часом
удавано відмежуватися від світу та
інших християнських конфесій. Вона
намагалася подолати спекулятивність
релігійної
філософії
через
застосування
неметафізичних
методологій, але надавала значну
увагу
"християнському
еллінізму"
отців.
Для
постнеопатристики
характерне намагання більш широко
розуміти
православ'я,
традицію,
церковність, уникаючи протистояння
Заходу,
зацикленості
лише
на
спадщині християнського еллінізму.
Одним із наслідків такого розуміння
нормативної теології є бажання
віднайти
єдність
між
теоріями
класиків
неопатристики
і
концепціями російського релігійного
ренесансу.
Активно
переосмислюється
й
теза
про
"західництво" православних теологів
XVII-XIX століть: або відшукуються
такі мислителі, що були близькими до
патристики, або ж взагалі акценти
переносяться
на
елементи
оригінальної методології у мислителів
цих століть. По-новому відкривається
потенціал
впливу
біблійної
та
патристичної теології на всю історію
православної теології. Вищезазначене
спонукає
релігієзнавців
до
переосмислення
методології
православної
теології
в
її
парадигмальних
трансформаціях
заради виокремлення як елементів її
неперервної єдності, так і елементів
значного різноманіття.
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humanitarian fields for the development of scientific knowledge. The basis of such unity should be
provided by philosophical knowledge, which is a much more complex type of unity than a simple
reduction to a single beginning. Since it is philosophy, while remaining the most free type of thinking.
Today there is a kind of return of metaphysics to science. The point is that scientists in their
reasoning quite often go to the so-called metaphysical section, or rather forced to come to such an
interpretation of certain concepts that is similar to the metaphysical. This is possible due to the
fact that, despite the independence of the spheres of philosophy and science, their boundaries
are not completely impenetrable. Which, by the way, is not surprising, since all sciences in one
way or another came out of philosophy, generated by it and cultivated by it. Another
interpretation of the connection between science and philosophy is possible. It consists in the fact
that both philosophy and science exist in a single space, in a single field of meanings. Therefore,
modern philosophy must not only respond quickly to the radical changes taking place in all
spheres of social life, but also to anticipate the main trends, prospects and especially the
humanitarian and ecosocial consequences of these changes.
Keywords: science, techno-science, engineering, technology, nanotechnology, philosophy,
philosophy of engineering, philosophy of education, transformation, society.

ФІЛОСОФІЯ НАУКИ І ТЕХНІКИ В СУЧАСНОМУ СВІТІ
К. М. Вергелес, П. Л. Куліш, Т. Ю. Школьнікова, Т. М. Вергелес
Висвітлюються питання пов'язані з кардинальними зрушеннями, що відбуваються в
сучасній науці і соціальній практиці та їх істотних впливах на проблематику досліджень
в царині теоретичної і соціальної філософії, філософії науки і філософії техніки.
Обґрунтовано, що радикальна трансформація науки (її перетворення в технонауку) та її
ролі в суспільстві неминуче призводить не лише до руйнації демаркаційних ліній між
науковим і позанауковим знанням та заміщенням наукових теорій дискурсами, що
створюються в ненаукових практиках, а й істотно впливає на всі сфери суспільного
життя – виробництво, культуру, освіту та ін.
У сучасних умовах вплив постійно змінних і вдосконалюваних технологій на фізичні, психічні,
інтелектуальні та інші значимості суспільства й людини актуалізує філософські дослідження
в цій сфері. Однією з причин цього є своєрідність сучасної стадії наукового і технологічного
розвитку суспільства, яку часто позначають терміном "технонаука". Нинішня ситуація в
науці, яка вступила в епоху постнекласичної науки, вимагає міждисциплінарного, навіть
трансдисциплінарного
підходу
й
інтегруючої
єдності
природничих,
технічних
і
соціогуманітарних галузей для розвитку наукового знання. Основу такої єдності й повинне
забезпечити філософське знання, яке саме постає значно складнішим типом єдності, ніж
простим зведенням до єдиного початку. Позаяк саме філософія, залишаючись найбільш
свобідним типом мислення, завдяки рефлексії над універсаліями культури забезпечує
збереження та сталість культурної традиції й водночас виходить за межі цих універсалій,
руйнуючи тим самим традиції й створюючи нові значимості та смисли.
Сьогодні спостерігається своєрідне повернення метафізики в науку. Йдеться про те,
що вчені в своїх міркуваннях доволі часто виходять на так званий метафізичний зріз, чи
точніше змушені виходити на таке тлумачення тих чи інших понять, що подібне на
метафізичне. Це стає можливим завдяки тому, що, незважаючи на самостійність сфер
філософії і науки, їх межі не є абсолютно непроникними. Що, до речі, й не дивно, позаяк всі
науки так чи інакше вийшли з філософії, нею породжені і нею ж вирощені. Можливою є й
інша інтерпретація зв'язку науки і філософії. Вона полягає в тому, що і філософія, і
наука, існують в якомусь єдиному просторі, в єдиному полі смислів. Тому сучасна
філософія зобов'язана не лише швидко реагувати на кардинальні зміни, що відбуваються в
усіх сферах суспільного буття, а й передбачати основні тенденції, перспективи й
особливо гуманітарні та екосоціальні наслідки цих змін.
Ключові слова: наука, технонаука, техніка, технології, нанотехнології, філософія,
філософія техніки, філософія освіти, трансформація, соціум.
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Introduction of the issue. In
modern conditions of globalization and
technologization
of
society,
the
influence of constantly changing and
improving technologies on the physical,
mental,
intellectual
and
other
characteristics of man and society is
becoming
a
trend
of
modern
philosophical
research.
Most
researchers believe that one of the main
reasons for this is the uniqueness of
the current stage of scientific and
technological development of society,
which is often referred to as "technoscience". It is the subject area of
philosophy of science and technology as
a direction that accumulates both
socio-humanitarian and scientific and
technical component of knowledge, was
at the intersection of various problems
generated by techno-science. What is
and what characterizes the field of
modern research in the field of
philosophy, methodology and sociology
of technology, starting with technoscience and its cultural and historical
dimensions,
social
evaluation
of
technology and innovation, NBICS
technologies (nano-, bio-, information,
cognitive and social technologies) and
socio-humanitarian
approaches
to
solving emerging problems and ending
with transformations in the field of
engineering education and training in
terms of fundamentally new advances
in engineering and technology become
central to the development of research
in philosophy and science in the late
twentieth – early twenty-first century.
Modern science, which has entered the
era of post-classical science, requires
an
interdisciplinary,
even
transdisciplinary,
approach
and
complementary
unity
of
natural,
technical
and
socio-humanitarian
disciplines for the development of
scientific knowledge, which faces new
challenges
of
scientific
and
technological development. The basis of
such transdisciplinary unity should be
philosophical knowledge, which is a

much more complex type of unity than
a simple reduction to a single
beginning. After all, the unity of
philosophical knowledge itself is a kind
of "unity of the diverse" or "diversity of
the one". Unlike specific sciences,
philosophy does not strive for accuracy,
and its most important feature is less
unambiguity and flexibility of the
concepts used. However, the inflexibility
of philosophy is compensated by its
ability, on the one hand, to most widely
embrace being, and on the other - to
become a secondary, interpretive, level
of this being. It is philosophy, while
remaining the free type of thinking,
that,
through
reflection
on
the
universals of culture, ensures the
preservation and stability of cultural
tradition and at the same time goes
beyond these universals, thereby
destroying traditions and creating new
meanings. Many philosophers, as well
as some philosophical thinkers, note
that there is now a kind of return of
metaphysics to science. The point is
that under certain circumstances,
scientists in their reasoning may go to
the so-called metaphysical plan, or
rather forced to come to such an
interpretation of certain concepts,
which
will
be
similar
to
the
metaphysical. This is probably made
possible by the fact that, despite a fairly
high degree of independence of the
spheres of philosophy and science,
their boundaries are not completely
impenetrable. Which, by the way, is not
surprising, given that all the sciences
somehow came out of philosophy, it is
generated and grown by it. There is also
a slightly different interpretation of the
connection
between
science
and
philosophy.
The aim of the article is in analysis
of philosophy and science may exist in
a single space, field of meanings,
discourses, paradigms, and so on. In
addition, this space is imbued with
some end-to-end elements that bind it
together, making it something integral,
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unified, meaningful, and universally
acceptable. It is clear that both
philosophy and science interpret these
elements differently, but the elements
remain the same.
Results
and
discussion.
The
creation of new meanings in the
development of techno-science as a new
stage in the development of modern
science and technology is possible only
through the close interaction of
technical,
natural
and
social
components. Modern techno-scientific
reality has at least two beginnings - the
capitalization of science, which leads to
a fundamentally different regime and
modality of science and scientific
knowledge,
and
theorizing
and
autonomy of the techno-sphere, within
which the instrumentally of all levels of
cognitive
activity
and
knowledge
production is of particular importance,
construction of reality and the resulting
problem of the ontology of objects of
scientific research and social practice.
Among the variety of intensive
developments in the philosophy of
science, technology and scientific and
technological development, two areas of
research are becoming dominant: the
dynamics of nonlinear interactions in
super-complex systems and the social
assessment
of
technology
(SAT).
"Technology assessment", which emerged
in the 1960s as part of expert policy
advice aimed at shaping knowledge as a
basis for action and decision-making on
technology and its social application,
now covers not just interdisciplinary but
transdisciplinary research sphere, which
is formed at the junction of the tripartite
connection "science - technology business" as an applied format of technoscience. Jamison notes: "The boundaries
between academia and the business
world are gradually blurring" [2].
Today, techno-science itself, as a
multifaceted scientific knowledge, deals
with a field that includes not only
objects, but also the coordinated
activities of people and structures. In

techno-sciences
research,
the
construction of an object is not only
inseparable, but also due to the material
and technological infrastructure of the
study. Moreover, since the determinants
are practical goals (interventions), the
trajectory of the object and its essential
characteristics are set and directed,
which
involves
the
creation
of
experimental objects, simulations and
"epistemic things" – i.e. a kind of
"machines", model systems for obtaining
data and constant testing of their ability
to perceive certain parameters [5].
Such a complex organization of the
field of techno-science requires a
transition to a new nonlinear way of
thinking. The SAT is formed as a
modern
complex
scientific
and
technical discipline, which is not
focused on any one basic natural
science, scientific and technical or
socio-humanitarian theory, but on the
whole complex of scientific (and nonscientific) knowledge and includes not
only comprehensive research but and
system design. In addition, within
techno-science, design becomes an
independent method of acquiring
knowledge and in addition to the
practical result is no less important to
be able to produce new knowledge with
technology
[6],
which,
gaining
independence for the next generation of
engineers, designers, experimenters,
begin to act in the role of objectified
reality, which mediates nature. Sociotechnical design becomes an analytical
tool that allows you to assess the
potential opportunities and risks of the
development of new technologies. The
technologies themselves, being a stage
in the development of technology and
interacting with large techno-social
projects, become an active aspect of
technology, which, in turn, is: activities
to create artifacts; purposeful use of the
effects of nature (first and second);
moreover, such use, which works for
man and society (by the way, and
against, too), allowing them to realize
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their plans; and finally, technology, as
Heidegger pointed, is the existence of
man – not only the tools, machines and
environment that he creates, but also
an inalienable aspect of his life.
Modern technology affects all areas
and branches of knowledge, as a result
of which humanitarian technologies are
in high demand in modern society.
Therefore, the philosophy of technology
can be called today the philosophy of
equipment and technologies. A holistic
and multifaceted understanding of
technology allows us to conceptualize it
as a "social body" that requires the
development of SAT methodology as a
new type of scientific knowledge
designed to comprehend the fact
missed by traditional interpretations of
technology that it is a significant factor
in social interactions and their results.
The institutionalization of the SAT
reflects the response to the challenges
posed by scientific and technological
progress to modern civilization, and
globalization poses new challenges due
to the widespread use and influence of
technologies used in a variety of
scientific and socio-cultural contexts.
Problems
such
as
environmental
pollution,
climate
change,
global
warming, covid-19 and others go
beyond nation states. This causes a
growing need to evaluate science and
technology at the global level. Thus,
along with the development of national,
a common (common) foundation is laid
for the creation of a global SAT. This is
facilitated by the emergence of a more
or less common definition of the SAT as
a scientific, interactive process, the
purpose of which is to promote the
formation of public and political opinion
on
the
social
aspects
of
the
development of science and technology.
This definition contains a number of
essential principles of the modern SAT.
It is about forming an opinion, not
informing about an opinion, because
the main tasks are the analysis of
values and the widest representation of

all stakeholders. Although the SAT is
still interpreted as a scientific process,
it is also a communicative process
aimed at creating the conditions and
providing the necessary means to
overcome deadlocks in social debates,
i.e. not only assessing risks but also
bringing together perspectives and
conflicting values. In addition, the SAT
is an interactive process, as it considers
the interaction between disciplines and
experts as a primary element of its
method. Ultimately, the SAT is a social
initiative because it focuses on those
aspects of technology that are relevant
to society, both in terms of ethics and
the environment or the economy. As
can be seen from the evolution of the
SAT, it has learned to respond quickly
and adapt to ever-changing situations
in the fields of science, technology,
engineering and social practice.
The socio-technological discourse of
modern techno-science, due to interdisciplinarily,
also
combine
both
theoretical
research
and
sociohumanitarian
technologies.
This
"adjustment" of people and things, in
the terminology of Bruno Latour [4],
characterizes a new type of relationship
in modern science and is reflected in
information,
cognitive
and
biotechnology. Due to the addition of
nano- bio-, information and cognitive
technologies,
modern
social
technologies are expanding a single set
of NBICS technologies that open new
technological perspectives for the
development of philosophy of science
and technology. NBICS convergence has
become one of the most important for
the philosophical understanding of
technological innovation. In modern
concepts of techno-science is a
synthesis of "knowledge that" and
"knowledge as", and in the classical
triad of tasks of science "description explanation - understanding" is built
into the design and forecasting [6].
Most concepts of techno-science,
fixing the turn of science to practice,
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recognize the inseparability of knowledge
from the material conditions of its
production, pay attention to the
heterogeneity
of modern
technical
knowledge. In the era of development of
NBICS technologies and the complexity
of the field of science, the rigid distinction
between the humanities and natural
sciences, exact and inaccurate sciences,
and at the same time, on the theoretical,
methodological, technological levels, their
integration takes place. Multidisciplinary
as a distinctive feature of modern postclassical techno-science is reflected in
the formation and development of a new
scientific and technical discipline, which
combines both interdisciplinary and
disciplinary fields – nanotechnology. The
epistemological basis of nanotechnology
was, on the one hand, the principle of
unity of the world on a nanoscale, which
is understood as a potential opportunity
to construct macro-objects with given
properties from nanostructures, and on
the other - an activist approach to
improving natural objects up to human
physiological and mental states, and the
principles
of
reductionism
and
constructivism.
A distinctive feature of modern
biotechnology is the epistemological
attitude to the understanding of life as
a text and life as a transformation, and
their humanistic component is aimed at
"improving man". According to the
Kourany, "in the 21st century, the goals
of improvement go far beyond all that
has been in the past. They are aimed at
a total redesign of man, his body and
mind, in order to overcome all its
inherent limitations. This plan includes
everything that we consider important:
our cognitive abilities and talents,
emotions, the structure and boundaries
of our bodies, our relationships with
each other and with the world around
us,
our
personalities"
[3:
983].
Convergent processes occurring in the
field of NBICS technologies directly
affect the formation of the problem field
of both philosophy and philosophy of

technology.
From
the
peripheral
component of modern philosophy, the
philosophy of technology is transformed
into an independent philosophical
discipline, precisely due to the issue of
convergent
technologies,
which
according to G. Hottois are both
"natural environment and engine of
development" [1: 61].
Indeed, the problems of convergent
technologies have, on the one hand,
actualized
and,
on
the
other,
exacerbated many philosophical and
social problems related to the ethical,
legal, value, and personal aspects of
human
existence
in
modern
technological society. The problem of
personal identity is becoming one of the
most important problems in the era of
technocracy, because human nature
changes in accordance with the
changes
that
occur
with
the
surrounding technologies. For example,
modern information and biomedical
technologies not only form new ways of
human-technical interaction, but also
significantly transform the mentality,
psyche and human behavior. Therefore,
a comprehensive analysis of techniques
and technologies, taking into account
the many influences on man and the
formation of personality, requires due
attention not only from philosophers
and scientists, but also institutions in
general, especially educational. It
should be understood that modern
research in this area concerns the
training
not
only
of
medical,
pedagogical,
engineering,
etc.
personnel, but also the concept of
building a modern model of education
in general. "Basic education" replaces
"fundamental education".
Fundamental education, as opposed
to the base - is education, which
combines humanities, natural sciences
and technical knowledge by studying a
wide range of issues "education too deep"
and "wide education," which has both
basic and applied value. Fundamental
education
today
changes
and
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complements the meaning of the concept
of "competence". The latter is now
understood as the formed integrated
ability to solve specific problems. This
ability implies not only the availability of
a significant amount of knowledge, but
also the ability to dynamically update
them in accordance with constantly
changing conditions. The main intention
of the competency-based approach in
education is a sharp increase in its
practical
orientation
and
social
significance. In this sense, philosophical
and sociological studies of science and
technology STS (Science and Technology
Studies) together with the ACT project
(American College Testing) should play
one of the key roles in solving the
problems of modern education, which
should be aimed at developing the
personality of each person, studies in the
technogenic world.
In the range of constant changes of
equipment and technologies the problem
of
transformation
of
professional
education in
general,
engineering,
medical, and pedagogical in particular
arises. As the subject of research in postclassical science becomes more and more
anthropo-dependent
and
humandimensional, the urgent need of the latter
is
its
humanization
and
humanitarianization.
Changing
and
complicating the subject of research in
post-nonclassical science requires the
addition to technical means of solving
problems
of
socio-humanitarian
component and thus takes it beyond
techno-science in the field of culture and
society,
and
its
(post-nonclassical
science) epistemological principles form
the
need for medical, technical,
engineering etc. sociologists.
The modern technological way of life
creates new conditions and therefore
places
new
requirements
on
professional and engineering education.
After all, the modern world is a highly
competitive world for mastery and
domination in the field of high
technology. And the key role in this

confrontation is played by research
centers and laboratories, production
experimental sites and technical and
technological universities. And behind
all this are the figures of a scientist,
engineer, experimenter. The modern
engineer becomes a central figure of
scientific and technological progress. Its
activity is nothing but a creative
application of scientific principles to the
planning,
creation,
management,
operation, management or operation of
technical systems. That is why it is
important to build a new model of
training of the engineer of the future - a
specialist who can constantly self-learn,
quickly find the necessary information,
integrate the latest ideas from various
fields of science and technology, and
have a developed mechanism for
technical decisions at the inventive
level, to see, but also to be aware of the
social context of their activity and its
consequences, etc. Responding to the
challenges of the future, modern
technical and technological universities
in training new engineers must take
into account that the new technological
system
dramatically
changes
the
requirements for human capital and,
consequently, approaches to education,
which forms such "capital" (and not
just capital, and "start-up capital"). The
growing pace of new knowledge and the
corresponding
professional
competencies must be accompanied by
adequate dynamism of the education
system, which, due to objective and
subjective factors, always lags behind.
Structural changes in technology
change not only man, but also the
reality in which he lives and interacts
with. That is why the most important
component of the problems of modern
philosophy and methodology of science
and technology is the movement and
transformation of not only the technosphere
but
also
the
cultural
environment.
Already
familiar
in
scientific circles, the triad "technology –
information – intelligence" reflects the
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key components of modern culture, in
which,
along
with
technological
transformation
is
erasing
the
boundaries not only of disciplinary and
interdisciplinary differences, but also
fundamental dichotomies: inhuman,
individual – collective, etc. Network
electronic and information culture of
everyday life, the technologies of which
are part of the life of the individual and
society, are a new type of culture and
socio-technical
and
technological
reality. Man always, interacting with
innovative
technologies,
becomes
actually dependent on them. And this
indicates that the noosystemic reality is
a dynamic unity of social and technical.
In other words, modern man exists in a
constantly changing (and therefore
constantly new) reality.
Techno-science today is not just a
mode of knowledge production, which
involves
huge
technological
and
organizational resources; it is not just
the instrumentalization of knowledge,
the replacement of representation by
intervention, the priority of the
engineering component over high
theory, and so on. It is a mode of
science that is imperatively required to
produce knowledge that must be
transformed into market-value goods
and
services,
as
well
as
the
infrastructure
that
ensures
their
creation, circulation and consumption.
Techno-science today is a re-assembly
of science, mainly of the economic
order, a regime in which science must
ensure the expanded reproduction of
the economy by creating more and
more
new
technical
objects
–
reproduction, which is supported today
by social, technological, ideological,
economic, legal, moral and other
mechanisms of liberal capitalism.
Techno-science in the modern world
is the accelerated colonization of our
social and natural worlds by technoobjects. In this sense, the description of
techno-science means at the same time
the description of the modes of our

existence, including the most routine
and intimate spheres, in which technoobjects with their own, often conflicting
protocols of functioning are increasingly
squeezed. Techno-objects, and hence
techno-science,
overcoming
the
boundaries between external and
internal, are already everywhere –
around us and in ourselves, and often
replacing us.
In fact, the principles of algorithms
and tools offered by modern technology
become a new reality, a new ontology
and
guarantee
objectivity,
i.e.
compliance with the object. This, in
turn, leads to the fact that it is not the
choice of problems that dictates the
choice of method, but, on the contrary,
the choice of method determines the
formulation of problems, tasks, their
embodiments, and so on. Therefore, the
problem with techno-science is not to
conduct another round of conceptual
explications, to make new theoretical
distinctions or to blur old technological
connections, but to turn specific
implementations of techno-science into
empirical
objects
of
study,
the
description and explanation of which
were not reduced would be the most
legitimate
forms
of
their
selfpresentation. Perhaps one of the most
important questions about technoscience is how modern techno-science
research practices should be built and
organized, which, if not structurally,
would at least similarly correspond to
the heterogeneous complexity of its
object.
Conclusions
and
research
perspectives. What can we expect from
this new reality and how long-term and
global will its consequences be? Is
techno-science only a modern stage in
the development of the so-called Great
Science; but is there anything new that
has its own epistemological and
sociocultural values, which replace
traditional academic science and are
designed to replace it and become a
new project of "knowledge-power" and
78

Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. Philosophical Sciences. Vol. 2 (88), 2020
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка.
Філософські науки. Вип. 2 (88), 2020

the basis of a new techno-social
system? Can traditional academic
science in general and philosophy in
particular be completely transformed,
and, in the end, be supplanted by
technological science, etc.? As historical
experience shows, no, because both
science itself and its self-reflection
(philosophy) are and will remain a
resource for the expanded reproduction
of techno-science and other spheres of
social life. Although, of course, current
trends are such that new forms of
production of scientific knowledge
within techno-science and new technosciences are capitalized, become a
public, progressive type of modern
research
and
generate
systemic
changes at all levels of cognitive and
practical activities. It is possible that
the abandonment of the classical
scientific ethos will destroy the current
status of the scientific community,
which will lead to the degradation of
existing educational practices, which
still directly embody the enlightenment
dream of a single and comprehensive
rational knowledge, and a gradual
return to the quasi-medieval world
qualitatively complicated compared to
the era, which may be a prototype of
the near future. Therefore, modern
theoretical and social philosophy,
philosophy of science and philosophy of
technology must not only respond
quickly to the radical changes taking
place in all spheres of social life, but
also anticipate the main trends,
directions, prospects and especially
humanitarian
and
ecosocial
consequences of these changes.
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PROBLEMS OF GLOBAL URBANISM SOLUTION IN THE CONTEXT OF
CULTURAL DEVELOPMENT, TECHNOLOGY AND THE
FORMATION OF CREATIVE CLASS
V. G. Voronkova*, V. O. Nikitenko**, R. I. Oleksenko***
In the article the structural and functional model of the city' cultural urbanization was
developed in the context of the complexity methodology as the basis for solving the problems of
the urban crisis, in which all countries and peoples of the world are involved. The analysis
methodology is the use of systematic methods of structural and functional, informational and
cultural analysis, as well as the complexity methodology as a basis for overcoming the urban
crisis of urban agglomerations that are involved in the system of global urbanism and require
solving the problems of urban life, middle creative class formation, increasing the global creativity
index. The leading approach to the study of this problem is a complexity methodology, which
includes a non-linear methodology, in the context of which the problems of global urbanization
are solved. The urban crisis and ways of solving the problems of global challenges of
agglomerations or large cities have been studied. The essence of the urban crisis and the
problems of global challenges of agglomerations or large cities are presented.
The problem of urban research is that modern cities were colonized by rich and successful
people, leaving far behind the inhabitants of small villages and townships: hubs, covorkings and
high-tech innovations have absorbed parks, stores and coffee shops; restructuring of cities and
urban areas has led to increased rents and concentration of wealth in one hands. It has been
established that under the global challenges of our time, high-tech agglomerations (megacities)
are becoming the focus of all problems - economic, social, cultural, demographic, environmental.
An attempt was made to divide urban agglomerations into 4 groups of cities and find out their
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problems. Megacities as epicenters of the economy suffer from economic splits, split into small
areas of rich and large zones of poor areas. The problematic issues of the structural and
functional model of the cultural urbanism of the city, which aims to bring global urbanism to a
new level of technical, social and cultural progress and social development, have been identified.
The prospects of solving the problems of global urbanization in the context of the development of
the concept of Enlightenment 2.0 and the Fourth Industrial Revolution are analyzed.
Keywords: global urbanism, urban agglomerations, urban crisis, fourth industrial revolution,
creative class.

ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ГЛОБАЛЬНОГО УРБАНІЗМУ У КОНТЕКСТІ
РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ, ТЕХНОЛОГІЙ І ФОРМУВАННЯ
КРЕАТИВНОГО КЛАСУ
В. Г. Воронкова, В. О. Нікітенко, Р. І. Олексенко
У статті розроблено структурно-функціональну модель глобального урбанізму у
контексті методології складності як основи вирішення проблем урбаністичної кризи, в
яку втягнуті всі країни і народи світу. Методологія аналізу – використання методів
системного,
структурно-функціонального,
інформаціологічного,
культурологічного
аналізу, а також методології складності як основи виходу з урбаністичної кризи міських
агломерацій, які втягнуті у систему глобального урбанізму і вимагають вирішення
проблем міського життя, формування середнього креативного класу, підвищення
глобального індексу креативності. Провідним підходом до дослідження даної проблеми є
методологія складності, до якої відноситься і нелінійна методологія, у контексті якої
здійснюється вирішення проблем глобального урбанізму. Досліджена урбаністична криза і
шляхи вирішення проблем глобальних викликів агломерацій чи великих міст.
Представлено аналіз урбаністичної кризи та проблем глобальних викликів агломерацій
чи великих міст.
Проблематика дослідження урбанізму міст зводиться до того, що сучасні міста в США
та Західній Європі колонізували багаті та успішні люди, залишивши далеко позаду
жителів маленьких сіл і селищ: стали розвиватися аби, коворкінги і хай-тек-інновації, які
поглинули парки, магазини і кофейні; перебудова міст і міських районів привела до
збільшення арендної плати і концентрації багатства в одних руках. Встановлено, що в
умовах глобальних викликів сучасності високотехнологічні агломерації (мегаміста)
виступають осереддям всіх проблем – економічних, с соціальних, культурних,
демографічних, еколіогчних. Зроблено спробу розділити міські агломерації на чотири групи
міст та виявити їх проблеми. Мегаміста як епіцентри економіки страждають від
економічних розколів, розколюються на маленькі зони багатих і великі зони бідних районів.
Визначено проблемні питання стратурно-функціональної моделі культурного урбанізму
міста, яка направлена на те, щоб вивести глобальний урбанізм на новий рівень
технічного, соціального, культурного прогресу і розвитку суспільства. Проанаплізовано
перспективи, до яких приведе вирішення проблем глобального урбанізму у контексті
розвитку концепції Просвітництва 2.0 і Четвертої промислової революції.
Ключові слова: глобальний урбанізм, міські
Четверта промислова революція, креативний клас.

Introduction. Relevance of the
research topic to solve the problems of
global cultural urbanism in the context
of the methodology of complexity is that
the world, which was created in the
conditions of globalization, instability,
uncertainty, information stochasticity,

агломерації,

урбаністична

криза,

is so complex and sensitive, that no
politicians
and
international
organizations are not able to solve its
problems and remake as the Western
European and Islamic world. Only
culture,
religion,
the
"New
Enlightenment
2.0,"
the
Fourth
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Industrial Revolution can bring global
cultural urbanism to a new level of
technical, social and cultural progress
and development. The understanding of
the complexity of the modern urban
world is helped by culture and religion
as factors of cultural progress, which
covers a variety of aspects and levels of
existence, which also entails the
development of technology, economy,
information technology, communication
means and ways of their development
[1].
The aim of the article is to develop
a structural and functional model of
global urbanization in the context of the
development of the Enlightenment 2.0
concept and the Fourth Industrial
Revolution
as
the
basis
for
understanding the problems of the
urban crisis, in which all countries and
peoples of the world are involved.
Therefore, the goal of the article is to
solve
the
problems
of
global
urbanization
by
developing
a
methodology of complexity that helps to
understand the deep connections of the
urban economic, social and cultural
organism and its components as a one
whole.
Literature Review. For the analysis
we use the work of Richard Florida "The
Rise of the Creative Class" (2018),
which introduces the concept of a new
economic class and gives it some
character, seeing in it a defining role in
the development of social, cultural and
social life, further economic progress of
the network.
Richard Florida claims that in the
future we will see an increase in the
creative component in various fields,
including economic and cultural [2].
Also to be mentioned is Richard
Florida's new work "The New Urban
Crisis: Now Our Cities Are Inequality,
Deepening Segregation, and Failing Tne
Middle Class – anf Wath We Can Do
About lt. (2019), in which he analyses
the model of global urbanization in the
context of the cultural, technological

and creative class development. His
main idea is to create a new inclusive
urbanism that would lead cities out of
crisis and promote an era of inclusive
prosperity, innovation and well-being
[3].
Аuthors have analyzed the work
"Come
On!
Capitalism,
shortsightedness, population and the
destruction of the planet. Report to the
Roman Club" (2019) by Ernst Ulrich
von Weizseker, Anders Wykman, which
looks at the deepening of the urban
crisis, to address the problems they
propose
a
new
concept
of
Enlightenment 2.0, which will lead to a
balance between man, nature, culture,
religion, economy, as well as the
sustainability of cities; all must adhere
to one mandatory condition - to
abandon
the
trajectory
of
unsustainable growth [4].
In the work by McAfee Andrew &
Brynolfsson Eric "Machine, platform,
crowd. How to Tame Our Future"
(2019), the authors insist on seeing the
opportunities of new technologies that
will lead to sustainable economic
development [5].
We are particularly interested in
Levitin Daniel's work "Structured
thinking. A clear mind in information
chaos" (2020), in which the author
proposes to look at the new world
through the eyes of innovators,
breakthrough technological ideas that
bring real technological breakthroughs
and show that our future will be quite
different, but for this we need to
develop
systemic
and
structural
thinking already today [6].
The article uses the author's ideas of
R. Andryukaitene,
V. Voronkova,
M. Kozlovts,
V. Nikitenko,
N. Kirichenko,
R. Oleksenko,
I. Ryzhova, T. Teslenko, A. Skull, in
which the problems of the development
of
digital
economy
and
digital
management, the development of smart
cities and technologies that also
support the formation of a creative
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class and increase the indices of
creativity, innovation are analyzed.
Research Methods. The leading
method to study the problems of global
urbanism is the system method, based
on which the understanding of objects,
objects, processes of the urban crisis
world as a process and genesis
multisystem. The systematic method
allows to show the integrity of the living
urban
space
and establish
the
functions and mechanisms of the
cultural urban organism with a focus
on cultural and industrial development.
The term "urban culture" as a system is
a concept of culturological character,
which requires the use of methods of
phenomenological,
hermeneutic,
symbolic analysis, because it is based
on the image and stylistics of the city,
the image of human existence and life,
a specific fashion of the culture of the
city. The development of the structural
and
functional
model
of
global
urbanism is connected with the city's
life and ontology, various facts of multicommunications between individuals,
dispositions
of
cultural
and
architectural monuments that make up
the image and rating of the city and its
components. If a city is a center of
cultural
monuments,
art
and
architecture, then increased attention
is paid to such objects as museums,
mosques, temples, synagogues, which
represent the samples of urban culture
and architecture in general [7].
The theory and methodology of
complexity includes the presence of
many interrelated parts of the city and
urban culture: visible part - obvious
complexity, which is based on simple
algorithms of problem solving; different
parts - the presence of a large number
of possible links between parts of a
single whole; dynamic visibility - the
presence of a large number of
simultaneous
cycles
of
feedback
between the parts; hidden complexity the presence of simultaneous cycles of
feedback, when small variations can

trigger huge changes and lead to
structural changes - an ordered way of
organizing elements in the city system
as a whole [8].
The theory and methodology of
analyzing chaos, which addresses the
problems of the urban crisis, is a quest
to study complex systems, which
includes the city, where a small change
in the superiors leads to great changes
later, and thus chaos is unexpected, so
only
systematic,
structural
and
synergetic thinking can understand the
full vulnerability of the system economic,
cultural,
environmental,
demographic [9]. The methodology of
analysis also includes mental-reflexive
multioperations of generalization, which
help to make transitions from single,
frequent and individual to general,
which helps to form a model of
development of symbols - images of
society, city, culture taking into
account praxiological functions and
evolutionary factors of development
[10].
Theoretical
Foundations.
The
development of culture in cities
contributes to the development of
models, sketches of order, hierarchies,
paradigms, standards, a system of
worldviews,
which
have
been
reproduced by mankind for centuries
and
millennia.
Cities
cover the
phenomena of society, existences,
economy, politics, religion, all aspects
of material culture as the signs and
environment of this or that culture,
including
material,
spiritual
and
religious culture, technology. Culture
includes the practice of personal selfimprovement and is characterized by
the interaction of culture and religion,
which represent the multi-phenomena
of individual, collective, social and state
life [8].
The development of urban culture is
determined by its functions, which are
as
follows:
1)
adaptive;
2)
communicative;
3)
integrative;
4)
socialization function. Culture in its
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incarnations forms within itself special
phenomena that are called subcultures
and are characterized by values, ideals,
norms, and meanings that distinguish
one nation from another. Culture is
based on a set of values and norms,
including language, law, politics, values
and attitudes, technology and material
culture
(urbanization,
technology,
science,
invention),
as
well
as
education, religious and philosophical
views (sacred areas, beliefs and norms,
prayers, taboos, holidays, rituals).
Under the basic values of the culture
of urban life are understood those that
form the basis of life (for example, life
comfort, social recognition, national
security, the basic values that are
defined
by
religion),
under
the
instrumental only those values that
matter as certain opportunities, the
means to provide basic values, because
Asian religions and spirituality have a
direct way to create synergies of urban
life, which includes the spiritual side,
moral positions related to positive social
connotations, because progress in cities
develops according to the principles of
solidarity,
respect
for
morality,
spirituality [4].
Results and Discussion. 1. It has
been established that under the global
challenges of our time, high-tech
agglomerations (megacities) remain the
focus of all problems – economic, social,
cultural, demographic, environmental.
An attempt was made to divide urban
agglomerations into 4 groups of cities
and find out their problems. Megacities,
as the epicenters of the economy, suffer
from economic splits, split into small
areas of lagoons and large areas of poor
districts, so "we should see the
possibilities of new technologies that
will lead to sustainable development of
the economy of cities [11].
As of today, 3.5 billion people –
almost half of the world population –
live in cities. It is expected that within
one or two decades the urban
population will increase 3 times, which

will constitute 85% of the world
population – 11–12 billion people. If in
1950 there were only two cities with
populations over 10 million – New York
and Tokyo, today there are 500 such
cities. Until 2025, the population of
China alone will have 200 cities with
populations in excess of one million.
"Current trends on earth have no
sustainability features, as economic
growth is associated with excessive
consumption of natural resources [4].
Under the global challenges of our
time,
high-tech
agglomerations
(megacities) remain the focus of all
problems - economic, social, cultural,
demographic, environmental. Every
tenth person, that is 840 million
people, lives in the wilderness of
urbanized cities, whose population is
equal to the number of the population
of the United States and the European
Union
together.
The
Brookings
Institution (USA) summarized ways to
estimate production volumes relative to
the population of large agglomerations
per capita. 300 agglomerations as the
most successful were divided into 4
groups of cities [11].
The first group includes the richest
and most economically successful
agglomerations in the world, which are
the largest centers of urbanism. These
are superstar cities such as New York,
London, Los Angeles, Paris, Singapore
and Hong Kong, San Francisco, Boston,
Washington DC, as well as a group of
resource-rich cities in the world that
are
developing.
The
volume
of
production per person in these cities is
45–94 thousand dollars. These more
than 100 agglomerations produce 16%
of world production and are home to
4%
of
the
world's
population,
contributing
to
the
sustainable
development of a large region of the
world [8].
The
second
group
includes
successful cities of the developed world,
which have the volume of production
per person in the section 30–45
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thousand dollars. Among them are
Barcelona, Berlin, Copenhagen, Madrid,
Melbourne, Mayami, Milan, Rome,
Seoul, Toronto, Vancouver, and Taipei.
These 100 agglomerations produce 11%
of the world's production and are home
to only 4% of the world's population.
The third group is formed by less
successful cities, where the production
volume varies within the range of 15-30
thousand dollars per person. This
group
includes
such
promising
industrial cities as Cardiff, Liverpool,
Naples, and cities that are developing –
Bangkok, Beijing, Bogota, Guadalajara,
Istanbul, Mexico City, Rio de Geneiro,
Sao Paulo, Shanghai. These 70
agglomerations produce about 9% of
world production and are home to 6%
of the world's population.
The fourth group consists of the
poorest cities, which have a production
volume of 4–15 thousand dollars per
person. These agglomerations are
mainly in the global south and include
the most urbanized regions of the world
such as Manila, Jakarta, Cairo,
Alexandria, Durban, Medellin, Kali,
Mumbai, Kolkata and Delhi, as well as
many other poor urbanized cities in
China.
These
more
than
30
agglomerations are home to 4.3% of the
world's population and produce 3% of
world production [12].
Approximately 500 million people in
the world live in the wilderness of
South and East Asia, 200 million in
sub-Saharan Africa and 110 million in
Latin America and the Caribbean. It
was expected that by 2020, the
population in the urban swarm would
increase
to
1
billion
people.
Urbanization is a consequence of the
fact that people are moving massively to
more stable regions.
The agglomerations of the first three
groups are characterized by significant
poverty and large gaps between rich
and poor, and it is the fourth group
that suffers most from economic
violence and loss. "To solve many of the

world's problems – cancer, genocide,
repression, poverty, abuse, unequal
distribution of resources and wealth,
climate change – creative thinking and
the formation of a creative class are
needed" [13].
2. The analysis of megacities as
epicenters of the economy, which grow
out of economic splits, was conducted.
Urban crisis and ways of solving global
challenges of agglomerations or big
cities were studied. The essence of the
urban crisis and the problems of global
challenges of agglomerations or large
cities are presented.
The problem of studying urbanism of
cities is that modern cities were
colonized by rich and successful people,
leaving far behind the inhabitants of
small villages and townships; hubs,
covorkings and high-tech innovations
have absorbed parks, stores and coffee
shops; restructuring of cities and urban
areas has led to uncontrolled increases
in rent and concentration of baggage in
one hands [14].
As the analysis shows, large cities
continue to attract their real estate
because they have a sustainable
economy based on knowledge and
innovation. The world's most expensive
real estate is located precisely in the
coastal zones of the oceans. However,
the largest cities and regions of the
world, such as New York, Amsterdam,
London,
Hamburg,
Copenhagen,
Venice, Tokyo, Shanghai, Calcutta, the
Delta of the River. Nile, Dhaka,
Bangkok, Jakarta and Manila may be
affected by an environmental disaster –
a 1 meter sea level rise. Of the 25 most
populated districts in the United States,
23 are located on the oceanfront [15].
Megacities as the epicenters of the
economy suffer from economic schisms:
large cities are divided into small areas
of luggage and educated districts,
located near the centers, subway lines,
where safe streets, wonderful public
schools, a cohesive social structure,
thriving
creative
elite
with
the
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advantages of urban cultural revival,
increasing creative class. Undoubtedly,
the creative class feels better in large
cities, it represents a cluster of talents
as an engine of innovation, economic
and cultural growth, contributing to the
concept of the creative personality as a
factor of creative economy in the
challenges of globalization [16].
On the other hand, suburbs or
problem areas are being formed where
the concentration of predominantly
urban poverty and poverty in most
suburbs of large cities is flourishing,
property inequality is prevalent, and
gentrification is flourishing when whites
return to cities and displace blacks.
Poverty arises as a result of the lack of
institutions that promote the formation
of people's creative energy, prevailing
migration to more stable regions,
underdeveloped technology in cities
that would promote the development of
intellectual professions, culture in
cities, while promoting information and
computer technology as an effective
factor in the digital economy and
business [17].
3. The problematic issues of the
structural and functional model of the
cultural urbanism of the city, which is
aimed at bringing the global urbanism
to a new level of technical, social and
cultural progress and development of
society, were identified 3. The way out
of the global crises of cities depends on
the
indices
of
technology
and
development of intellectual professions.
Technology indexes show that the
concept of urban success of urban
agglomerations is to develop a creative
class that would concentrate where
there is a well-paid job, there is a large
labor
market,
culture,
design,
informatics, smart technology [6].
For example, at the beginning of the
21st century, the creative class
increased to 40 million in the United
States
and
contributed
to
the
development of labor relations and
culture
as
a
whole.
Urban

agglomerations, according to R. Florida,
were the best in achieving three "T"
economic and cultural progress: 1)
technology; 2) talents 3) tolerance
regardless of gender, race, ethnicity,
sexual orientation, religion. In these
agglomerations were the best roads and
highways, bicycle paths, unique art and
music, flourished all kinds of religions,
were comfortable for living. However, as
Florida also believes, the limited
number of cities that enjoyed an
economy that was based on intellectual
professions, based on innovation,
knowledge and technology, talent
clusters,
economic
and
cultural
advantages, and the development of
digital technologies that would be
enriched with new opportunities for
digital development can have both
positive and negative consequences [5].
An example of a successful and
sustainable city is Copenhagen – the
capital of Denmark, which is developing
towards a regenerative city, aims to
become the first capital in the world
that does not produce carbon dioxide,
promotes integrated transport, green
architecture, centralized heating, wind
parks in and around the city, electric
transport, smart grids and efficient city
management,
developing
smart
technology, smart community and
smart culture, and "the work of data
and
algorithms
leads
to
better
predictions" [18].
It is also worth remembering the
sparsely populated Himalayan state of
Bhutan, which was practically isolated
from the world civilization until the 70s
of the last century. Modern Bhutan is a
ban on export logging, the development
of tourism, in which almost all willing
residents participate as guides, a
monthly pedestrian day, when private
traffic is prohibited on the roads.
According to the Constitution, all
Bhutanese are responsible for the
environment and, accordingly, the state
does not suffer from conflicts between
economic development and ecology,
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Conclusions
and
research
perspectives. The prospects to solve
the problems of global urbanization in
the context of the development of the
ideals of Enlightenment 2.0 and the
Fourth Industrial Revolution [22] are
analyzed. One of the challenges that we
face
is
how
to
make
urban
agglomerations create better conditions
for all. To address the vulnerability of
people in large cities, we need to
develop public and private partnerships
to protect our modern world, develop
cooperation between government and
industry, and encourage cooperation
with those responsible for managing
critical infrastructures in the world [5].
The urban crisis is deepening and
requires
large
investments
and
resources in order to invest in poorer
cities - from roads and highways to
investments in transport and various
types of economic, social and cultural
activities of people. The most effective
way to help those who need it is to
create the best shy places, direct
support in the form of housing
vouchers, creating a basic minimum
income, investing in education and
culture, creating a new creative middle
class, creating a financial elite,
developing superhouses and managing
almost the whole world [8]. Recovery
from the urban crisis will contribute
not only to the economic but also to the
cultural
recovery,
raising
living
standards, creating new economic and
cultural opportunities due to the sociocultural advantages of a country.
Richard Florida believes that "since a
crisis is an urban one, the solutions to
overcome the crisis should be urban"
[23].
The article is of great interest for
leaders and representatives of local selfgovernment, who intend to make
conditions to overcome the challenges
of large cities, reduce income inequality
and change statistical indicators for the
benefit of urban development. Only
prosperity, welfare, economic and

which have been established in other
countries. According to local experts, it
is possible to improve the indicators of
happiness through progress that does
not destroy traditions, culture and
Buddhist philosophy [19].
4. Homeostyle crisis as a dynamic
self-regulation of society and the basis
for recovery from the urban crisis.
The global economy that has led to
the urban crisis and the urban crisis,
which is based on a huge mega system
of superhubs and the collision between
the problems of economic, geopolitical,
financial,
cultural
and
human
development, the expansion of globality
trends
and
providing
ample
opportunities for more people The
vulnerability of the system that arises
as a result is manifested in the
increasing gap and opportunities,
profits and wealth, and social corrosion
of the system that is not self-regulating.
As a result, the system becomes
vulnerable and must lead itself to
homeostasis – a dimensional selfregulation in which the system is able
to support itself in the face of
unexpected problems, forming the
formation and development of a smart
community as a highly intelligent, hightech, highly intellectual community
[20].
In
order
to
develop
local
agglomerations with a high technology
index, a program or concept for
accelerating inclusive urbanization that
attracts innovation and creates wealth,
good
shy
places,
suggests
the
development of technologies that would
increase the urban agglomeration index
and contribute to the formation of
homeostasis as a dynamic selfregulation of society and the basis for
recovery from the urban crisis, as well
as better conditions for all. "Electronic
machines will be a harbinger of
extraordinary achievements and will
lead to sustainable urban development"
[21].
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cultural development can lead to an
increase in the indices of creativity,
technology, innovation caused by the
development of creative energy of
people.
It is necessary for this purpose:
1. Develop clusters such as engines
of economic growth that would create
great economic, social and cultural
benefits and opportunities caused by
the Fourth Industrial Revolution.
2. Invest in infrastructure that is
strategically supported by investments
in
certain
computer
and
communication technology development
clusters to stimulate the economy,
which will be the basis for the
development of digital culture.
3. To form a middle creative class, for
which to develop university education,
to invest in science, to increase the
number of intellectual shy places, to
promote the emergence of high-paid
intellectual, professional and creative
work, for which to turn low-paid work
in the service sector into the work of
the middle creative class.
4. Develop programs and activities
that promote growth and strengthen
rich, sustainable cities that are rapidly
urbanizing
and
facing
global
challenges.
5. Create cities and regions as
epicenters of innovation by improving
innovative urban ecosystems that drive
economic, social and cultural growth
and progress.
6. To develop information and
communication systems that will help
to quickly master the network, the
development of digital technologies to
make the city much more productive for
life, work and culture, contributing to
the index of technologies in leading
agglomerations and promoting the
formation of a creative class.
7. To overcome the digital barrier at
all levels of development, which will
ensure that cities have a basic
infrastructure to create economic and
cultural
opportunities,
common

prosperity, possible with the creation of
new models of cooperation, efficiency,
entrepreneurship.
8. 8. Cities must master all channels
of access to large databases. Big Data
will play a crucial role in the creation
and
accumulation
of
data
and
additional
opportunities
for
development, which is determined by
the data and shows the development of
the digital economy of cities such as
New York, London, Helsinki, Barcelona,
Amsterdam, which successfully find
creative ways to influence changes in
the economic and cultural policies of
cities.
9. Develop an innovative structure of
cities (local innovations) that seek
innovative solutions to a variety of city
problems.
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2020: ГІПЕРРЕАЛЬНІСТЬ ЧИ ГІПЕРСИМУЛЯКР?
С. В. Куцепал*
У статті доводиться, що 2020 рікперетворився на своєрідну точку біфуркації, що
актуалізувала зміну світоглядних та аксіологічних парадигм, визначила нові моделі
поведінки як людства загалом, так і окремого індивіда. Людство, що постійно жило
прагненнями майбутнього та плекало значну кількість планів, починаючи від планування
відпочинку на рік наперед і закінчуючи глобальними економічними та політичними
прогнозами на найближчі десятиліття, несподівано усвідомило, що є лише "тут і зараз",
лише сьогодні. Звичний прогнозований світ перетворився на стрічку Мьобіуса, де змішані
просторово-часові рамки, адже нікого вже не дивує факт одночасного перебування у двох,
а то й більше місцях – вдома та в офісі (інституті, університеті, школі тощо), при цьому
вони можуть бути й просторово віддаленими, знаходитися в різних містах, або навіть
країнах.
Виникає ситуація світоглядного та ідеологічного вакууму, коли звичні філософські
парадигми на кшталт різноманітних "-ізмів" не здатні репрезентувати реальність, що
стає все більш схожою на симулякр, копію, ерзац, втрачає звичні сенси.
Мета статті – дослідити сутність світоглядної, онтологічної та аксіологічної природи
сучасного соціуму та розкрити його особливості, виокремити найважливіші виклики,
перед якими опинилося людство у 2020 році, показати, що привабливий образ людининомада, що прагне постійних змін свого місцеперебування, виплеканий та
розтиражований філософією постмодерну, у пандемійно-карантинній реальності 2020
року трансформується у діджиталізованого номада, простором існування та діяльності
якого стає Інтернет.
Доведено, що віртуальні зв'язки та процеси перетворюються на гіперважливі та
реальні, характеризуються інтенсивними світоглядними, соціальними і культурними
трансформаціями.
Ключові слова: соціум, пандемія, реальність, віртуальна реальність, гіперреальність,
симулякр, номад.
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2020: HYPERREALITY OR HYPERSIMULAR
S. V. Kutsepal
The article proves that 2020 has become a kind of bifurcation point, which actualized the
change of worldviews and axiological paradigms, identified new patterns of behavior of
humanity both as a whole and the individual. Mankind, constantly living with the aspirations of
the future and cherishing a significant number of plans, from vacation planning for the year
ahead to global economic and political forecasts for the coming decades, suddenly realized that
there is only "here and now", only today.
The usual predicted world has turned into a Möbius strip, where the space-time frame is
mixed, because no one is surprised by the fact of simultaneous presence in two or even more
places - at home and in the office (institute, university, school, etc.), and they can be and
spatially remote, located in different cities or even countries. There is a situation of world outlook
and ideological vacuum, when the usual philosophical paradigms such as various "-isms" are not
able to represent reality, which is becoming more like a simulacrum, copy, ersatz, loses its usual
meaning.
The purpose of the article is to explore the essence of the ideological, ontological and
axiological nature of modern society and reveal its features, highlight the most important
challenges facing humanity in 2020, show that the attractive image of a nomadic man seeking
constant change of residence, nurtured and replicated postmodern, in the pandemic-quarantine
reality of 2020 is transformed into a digitalized nomad, the space of existence and activity of
which is the Internet.
Virtual connections and processes have been proved to become hyper-important and real,
characterized by intense ideological, social and cultural transformations.
It has been argued that epidemics and pandemics have haunted humanity throughout history,
however, the 2020 pandemic lacks a clearly defined spatial continuum, it is not localized in a
separate area. The threat of a modern pandemic is universal, no single country will be able to
counter it on its own, both efforts and resources must be plucked up to fight the disease.
Situations of global chaos and despair can be prevented by the combined efforts of countries,
peoples and certain groups of the population. A person is now required endurance, discipline and
self-discipline, sensitivity to others. This will help build new social connections and create a
picture of the world that corresponds to the realities of quarantine.
Keywords: society, pandemic, reality, virtual reality, hyperreality, simulacrum, nomad.

Постановка проблеми. Зазвичай
точкою відліку найрізноманітніших
змін та перспектив життєдіяльності
суспільства та людини прийнято
вважати
початок
століття
або
початок тисячоліття. Саме тому
людство з розмахом святкувало 2000
рік, позиціонуючи його не лише як
початок нового тисячоліття, а й "як
рубіж, за яким позначаються втома
від старих теорій та шалені спроби
побудови нових"[1: 100]. Калейдоскоп
образів нової ери, представлений
мислителями,
вражає
–
це
і"суспільство
споживання",
й
"інформаційне
суспільство",
і
"віртуальне
суспільство",
і
"діджиталізоване
суспільство",
"гіперсучасність",
"постсучасність"

тощо. Проте, всі ці моделі суспільства
нової
ери
базувалися
на
гіперіндивідуалізмі,
культі
споживання,
домінуванні
сфери
послуг над сферою виробництва,
практично необмеженій мобільності,
стрімкому
розвитку
новітніх
технологій,
які
покликані
трансформувати соціальні процеси,
породити нові соціальні рухи.
Тому не дивно, що два десятиліття
нової ери, коли стрімко розвивалися
технології,
а
ґаджети
стали
невід'ємною
умовою
існування
людини, її особистісного та кар'єрного
зростання, індивід перекладає на
техніку
значну
частину
своїх
функцій,
наслідком
чого
стає
розширення когнітивних горизонтів
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та
особистісної
автономії.
Вищезазначене
породжує
ілюзію
всемогутності
технологій,
і,
відповідно, могутності людини, яка
здатна
скористатися
тими
безмежними
можливостями,
які
гарантує їй технічний прогрес. Ця
ейфорія самовпевненості скінчилася
на початку 2020 року, коли людство
усвідомило загрозу пандемії і стало
зрозуміло, що ані техніка, ані статки,
ані соціальний статус не можуть
гарантувати безпеку.
Ступінь наукової розробленості.
Питання пандемії, її соціальних,
психологічних, економічних наслідків
вимагає комплексного та виваженого
підходу,
урахування
досягнень
представників
медичної,
соціокультурної,
правової
сфери.
Варто прислухатися і до думки
вірусологів та епідеміологів. У палітрі
оцінок сучасного стану суспільства та
можливих
наслідків
пандемії,
карантину, самоізоляції домінантна
роль належить саме представникам
медичної та психологічної галузі.
Проблематика пандемії загалом та
Covid-19
зокрема,
її
соціальні,
психологічні та світоглядні наслідки
репрезентована у розвідках таких
вчених:
Ф. Сеговія,
Дж. Мур,
С. Лінвіль, Й. Янг, В. Лі, К. Жанг,
Л. Жанг,
Т. Чонг,
Й. Ксянг,
Л. Гаврилюк, В. Голд, С. Робинсон,
С. Погорски,
С. Гали,
П. Ареан,
К. Холгрен,
Дж. Джордан,
М. Мануєль, Дж. Кукор, Б. Фармер,
С. Бедов, Н. Джаксик, М. Яковлевич,
І. Яковлевич.
Окреслення
невирішених
питань,
порушених
у
статті.
Недостатність висвітлення зазначеної
проблематики
у
соціальнофілософському
аспекті
актуалізує
тему
репрезентованої
розвідки.
Особливої
уваги
потребує
дослідження
світоглядних
трансформацій
особистості,
яка
потрапляє в рамки карантинних
обмежень,
а
тому
змушена

відмовлятися від звичної моделі
життя, від планів на майбутнє,
зосереджуючись
на
ситуації
виживання "тут і зараз".
Мета статті – дослідити сутність
світоглядної,
онтологічної
та
аксіологічної
природи
сучасного
соціуму та розкрити його особливості,
виокремити найважливіші виклики,
перед якими опинилося людство у
2020 році, довести, що привабливий
образ людини-номада, котрий прагне
постійних
змін
свого
місцеперебування, виплеканий та
розтиражований
філософією
постмодерну,
у
пандемійнокарантинній
реальності
2020
трансформується у діджиталізованого
номада, простором існування та
діяльності якого стає Інтернет.
Результати і дискусія. Якщо у XX
ст.
людство
не
лише
почало
підкорювати
космос,
винайшло
ядерну
зброю,
створило
безліч
вагомих відкриттів, а й переключило
фокус уваги на себе, точніше – на
модифікацію себе [2: 132], то ХХІ
століття – це ера стрімкого розвитку
техніки
та
технології,
адже
різноманітні ґаджети, без яких вже не
можливо уявити сучасну людину, не
лише суттєво покращили її життя (з
цим не варто сперечатися), проте
мали й певні негативні наслідки.
Достатньо
пригадати
тотальне
захоплення
селфі
та
прагнення
"виставити"
у
соціальні
мережі
найрізноматніші моменти приватного
життя
(від
готелю,
в
якому
відпочиває людина, чи театру, який
вона
відвідала,
до
страв,
які
споживала на сніданок чи вечерю).
Змінюється роль речей у соціальному
житті, останні вже оцінюються крізь
призму моди та престижу, тоді як
утилітарне значення речей відходить
на другий план, тобто знакова
сторона споживання домінує над
інструментальною функцією
речі.
Відбувається
процес
загальної
комерціалізації,
коли
все
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перетворюється на товар, набуває
статусу самостійної вартості.
Особливе значення при цьому має
оформлення, "подача", дизайн товару,
оскільки оригінально запакований
продукт суттєво відрізняється від
маси собі подібних, локалізується та
отримує
додаткове
значення.
Оригінальна дизайнерська подача
товару
детермінує
рекламну
компанію по його "просуванню" до
споживача, одночасно стає основою
символічного споживання.
Вищенаведене
пояснює,
чому
сучасний стан суспільства часто
визначають
як
"суспільство
споживання", головним міфом якого є
"міф володіння", коли, придбавши
певну
річ
або
товар,
людина
гарантовано
стане
щасливішою,
суттєво підвищить або в котре
підтвердить свій соціальний статус,
тобто речі постають медіаторами
соціальних інтеракцій.
Пересічна людина сьогодні існує в
символічному
топосі
реклами,
активно
споживає
нав'язані
рекламою нові смислові зв'язки та
щиро вважає себе дієвим агентом
споживання, не помічаючи того, що
всі її дії вже завчасно запрограмовані
знаково-символічним
впливом
реклами,
вдалим
використанням
маркетингових
технологій,
що
визначає нові поведінкові патерни,
зваблює певними цінностями, формує
специфічні
норми
споживання
товарів
та
послуг.
Зазначена
тенденція
проявляється
й
у
функціонуванні
фармацевтичного
ринку,
де
послуги
та
товари,
пропоновані
відповідними
рекламними дискурсами, не лише
сприймаються
індивідом,
а
й
підлаштовуються,
модифікуються
ним відповідно до власних потреб та
уподобань.
Наслідком цього стає нівелювання
дихотомії публічного та приватного
життя людини, розмивання кордонів
між
реальною
та
віртуальною

ідентичністю.
"Нові
технології
виявляють нерозкриту до цього часу
пластичність людського тіла, піддають
сумніву біологічну передвизначеність
статі, і змушують переосмислити, що
ми вважаємо межами людського у
світі не-людського" [2: 135]. Людство
тішиться думкою про можливість
перемоги над старістю та смертю,
подолання кінечності людського буття
завдяки
розвитку
технологій та
інноваціям у медичній галузі.
2020 рік кардинально змінює
ситуацію: звичний світ у вимірі
"минуле-теперішнє-майбутнє"
перестає
існувати,
вже
немає
впевненості
у
щасливому
майбутньому.
Більш
того,
саме
майбутнє
стає
проблематичним,
оскільки людство усвідомлює, що
існує
реальна
зовнішня
загроза
смертельної інфекційної хвороби, якій
потрібно
протистояти
разом.
Найстрашнішим
стає
розуміння
небезпеки
швидкого
поширення
епідемії саме внаслідок того, що
вважалося безперечним досягненням
останніх років – мобільності, розвитку
технологій,
масового
споживання
послуг
та
товарів,
прозорості
кордонів.
Епідемія
короновірусу
(Covid-19) розкрила ще один наслідок
глобалізації
–
стрімке
розповсюдження
захворювання,
завадити
якому не
можуть ні
просторові кордони, ні часові. Більш
того,
стало
очевидно,
що
для
зменшення швидкості та ареалу
розповсюдження
захворювання
необхідна міжнародна координація,
співпраця держав та урядів [3].
Кардинальних змін потребує як
соціальна сфера загалом, так і
поведінка кожної родини і окремого
індивіда,
адже
"вірус,
що
розповсюджується світом (Covid-19),
закликає
нас
приборкати
суто
людські
та
еволюційно
запрограмовані
імпульси
для
соціальних інтеракцій: бачити наших
друзів,
збиратися
разом
або
95

Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. Philosophical Sciences. Vol. 2 (88), 2020
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка.
Філософські науки. Вип. 2 (88), 2020

торкатися один одного" [4: 36]. Це
особливо гостро проявилося навесні
2020 р., коли більшість європейських
країн оголосили тотальний карантин і
громадяни позбавилися можливості
реального спілкування з рідними,
друзями,
колегами
по
роботі,
одногрупниками чи однокласниками.
Звісно, спасінням стали ґаджети,
завдяки яким підтримувався зв'язок,
проте, це більшою мірою все ж був
симулякр комунікації, позбавлений
тактильно-чуттєвих проявів.
Карантинні обмеження, ситуація
самоізоляції, лавина інформації ЗМІ зі
щоденними цифрами захворілих та
померлих від коронавірусу, розрив
звичних соціальних та (у багатьох
випадках) родинних зв'язків, втрата
звичних
форм
відпочинку,
недоступність спортивних закладів і
закладів
сфери
обслуговування
суттєво вплинули як на стан окремих
індивідів, так і на стан суспільства
загалом,що порушило його стабільний
стан.
"Динамічна
рівновага
в
суспільстві забезпечується за рахунок
світогляду суб'єктів, що формується у
соціальному просторі, якій включає
соціальну
групу
та
соціальну
взаємодію.
Соціальна
структура
надає людині відчуття свого місця у
соціумі, а в процесі соціальної
взаємодії встановлюються норми,
цінності та соціальні установки.
Соціальний
простір
і
світогляд
суб'єктів
взаємопов'язані
та
взаємозалежні. Світогляд формується
у соціальному просторі, а потім через
дії суб'єкта з реалізації соціального
інтересу повертається у соціальний
простір (П. Бергер, Т. Луман)" [4: 38].
У суспільстві різко збільшується
"градус тривожності", люди бояться
не лише і не стільки за себе, скільки
за своїх рідних – людей старшого
покоління,
які
автоматично
потрапляють
у
групу
ризику
внаслідок значної кількості хронічних
захворювань,
дітей,
які
не
усвідомлюють
всієї
повноти

небезпеки захворювання, а тому
часто нехтують запобіжними мірами,
родичів-медиків, що знаходяться у
самому
епіцентрі
небезпеки.
Збільшення рівня тривожності в
суспільстві
актуалізує
проблему
надання
психологічної
допомоги,
проте, далеко не кожна людина
визнає необхідність звернення саме
до
фахівця-психолога
або
психотерапевта, натомість шукаючи
розраду і пораду у соціальних
мережах.
Інформація
стосовно
захворювання на Covid-19, якою
переповнені соціальні мережі, ще
більше лякає пересічну людину,
закладаючи своєрідну "деструктивну
програму" перебігу подій.
У той же час у суспільстві
спостерігається значна кількість так
званих
"корона
скептиків",
які
спочатку категорично заперечували
сам
факт
існування
пандемії
(характерний
приклад
–
це
розтиражований
меседж
у
соцмережах "Чи є серед Ваших
знайомих хтось, хто захворів на
Covid-19? Чи є такі серед знайомих
Ваших знайомих?"), тепер риторика
змінилася, в існуванні пандемії та її
масштабах
вже
неможливо
сумніватися, тому черговий аргумент
– порівняння кількості смертей від
Covid-19 та інших захворювань
(онкологічних,
серцево-судинних,
сезонних інфекційних тощо). Такі
настрої та висловлювання не додають
впевненості
пересічному
члену
суспільства, сприяють збільшенню
тривоги
та
психологічного
напруження.
Соціальна ізоляція стала суворим
випробуванням
для
всього
суспільства.
Проте
особливо
вразливими виявилися люди похилого
віку,
які
не
завжди
вдало
справляються
з
сучасними
ґаджетами, а деякі з них взагалі не
мають
таких,
не
користуються
мережею Інтернет, тому опинилися
без підтримки рідних та друзів,
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змушені були обірвати соціальні
зв'язки, що сприяло збільшенню
депресії та тривоги [5; 6; 7]. Хоча, як
зауважив французький мислитель
А. Бадью, так звані "соціальні мережі"
не раз демонстрували, що вони є
першими – крім того, що на даний
момент вони збагачують найбільших
мільйонерів
–
розсадниками
чванливого
розумового
паралічу,
неконтрольованих чуток, відкриття
допотопних "інновацій", якщо не
замшілого мракобісся.
Реалією 2020 року стає карантин –
розділення
та
обмеження
пересування людей, які могли бути
інфікованими, з метою виявлення
наявності у них хвороби. Новацією
нинішньої осені в Україні є так
званий "карантин вихідного дня",
соціальне
сприйняття
якого
коливається
від
розуміння
необхідності
та
важливості
запровадження
до
категоричного
несприйняття, що супроводжується
відкритими протестами. Аргументами
протестуючих є економічні наслідки
введення карантину вихідного дня,
суттєві
втрати
для
малого
та
середнього
бізнесу,
відсутність
державної підтримки підприємців,
які змушені дотримуватися такого
виду карантину, втрачаючи до 60%
доходів. Проте, у будь-якому випадку,
запровадження карантину знижує
ризик
зараження інших
людей,
дозволяє знизити навантаження на
лікувальні заклади.
Варто розуміти, що карантин
відрізняється від ізоляції, проте все
одно
є
неприємним
соціальним
досвідом. Позбавившись можливості
реальної комунікації та родинної
взаємодії,
люди
похилого
віку
втратили можливість вести звичний
спосіб життя, пережили руйнування
традиційної картини світу, знайомі та
звичні
сенси
перетворилися
на
нонсенси.
Зазначимо,
що,
хоча
пенсіонери
й
позбавляються
можливості звичної взаємодії та

комунікації, проте, на відміну від
підприємців, мають стабільний дохід
у вигляді пенсії (розмір останньої
зараз обговорювати не будемо). Окрім
того,
представники
старшого
покоління
зазвичай
більше
прислухаються до вимог влади і
суворіше
дотримуються
норм
карантину, тому й не дивно, що
частіше можна зустріти молодь без
захисних засобів, ніж людей похилого
віку.
У період пандемії та карантину
суттєво загострюються фінансовоекономічні проблеми, реальністю стає
втрата
роботи
та
стабільного
заробітку, страх за своє фінансове
майбутнє, пригнічений психологічноемоційний стан. Багатьом довелося
терміново опановувати нові методи
та форми роботи, наприклад, перейти
від реального спілкування з учнями
чи студентами у шкільних або
університетських
аудиторіях
до
дистанційної форми навчання. Навіть
ті групи населення, що не втратили
роботи, мають змогу безпосередньо
спілкуватися з родиною і змогли
швидко пристосуватися до нових
умов,
відчувають
тривогу
від
дестабілізації діяльності соціальних
установ, переживають так зване
"колективне горе" [8].
Початок розповсюдження хвороби
характеризувався
й
негативним,
агресивним ставленням до тих, хто
захворів або повертався з районів,
уражених
хворобою.
Їх
стигматизували, боялися і намагалися
всіляко уникати. Стигматизація –
давно відомий соціальний процес,
проте
в
умовах
поширення
короновірусної інфекції він набуває
нових
аспектів,
адже
стигматизуються усі, хто має хоч
якесь
відношення
до
хвороби,
починаючи від родичів хворої людини
і
закінчуючи
медичними
працівниками."Проблема
стигматизації людей, що опинилися у
складній життєвій ситуації, сьогодні,
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в умовах глобальної пандемії, є
надзвичайно
актуальною.
Розповсюдження
захворювання,
породженого
вірусом
COVID-19,
створює безліч проблем, драматичних
ситуацій, страхів та тривоги, а
психологічні
переслідування,
стигматизація
людей,
що
стали
мішенню вірусу, суттєво ускладнюють
й без того непросту соціальну
ситуацію" [9].
Страх,
породжений
тяжкою
клінічною
картиною
захворювання,великою
кількістю
смертельних
випадків,
певними
соціальними
обмеженнями
та
можливістю юридичного покарання
за недотримання цих обмежень,
розчарування і недовіра до тих, хто
мав
протистояти
хворобі
і
не
справився
з
ситуацією,
море
інформації в медіа, не завжди
правдивої і перевіреної – все це
впливає
на
психологічний
та
соціальний настрій населення всіляко
уникати. Страх, породжений тяжкою
клінічною картиною захворювання
[10]. Сумно й соромно згадувати, яку
страшну
зустріч
влаштували
мешканці Нових Санжар українцям,
що повернулися з китайського міста
Ухань навесні 2020 року.
Варто зазначити, що процесам
стигматизації окремих індивідів або
груп досить часто сприяють й
повідомлення в засобах масової
інформації,
коли
постійно
наголошується на небезпеках та
ризиках спілкування з інфікованими
людьми
та
їхнім
найближчим
оточенням.
Згадаймо,яка
істерія
вирувала у соціальних мережах
навесні 2020 року, коли фіксувалися
ще поодинокі випадки захворювання,
а "сарафанне радіо" розповсюджувало
інформацію про місце проживання
або місцезнаходження людини, що
захворіла і існувала реальна загроза
своєрідного "хрестового походу" з
метою позбавлення від небезпечного
сусідства.

Пандемія 2020 змусила людство
по-новому
сприйняти
професію
лікаря, медика, зрозуміти соціальну
роль тих, хто кожного дня рятує
життя інших іноді навіть ціною
власного. Навесні 2020 соціальні
мережі
вражали
користувачів
фотографіями медичних працівників,
які
змушені
були
годинами
перебувати у захисних засобах і в
спеку, і в холод, через кожні шість
годин знову заходити в палати
інфікованих і рятувати життя інших.
В умовах, коли лікарів не вистачає,
суттєво збільшується соціальна роль
медичних сестер, які знаходяться біля
хворих, від їхньої майстерності та
людяності також суттєво залежить і
психологічний
стан
пацієнта,
і
емоційний стан родичів.
Перемогти страшний вірус можна
лише
об'єднанням,
а
не
стигматизацією
та
ворожим
ставленням до тих, хто захворів. На
жаль, сьогодні особливо помітним
став
дефіцит
людяності,
взаємодопомоги та підтримки. "Без
глобальної
солідарності,
емпатії,
співробітництва та єдності на усіх
рівнях, людство отримає поразку у
боротьбі з пандемією, стане її
жертвою" [11]. У цьому контексті
особливого
значення
набуває
діяльність
волонтерів
та
різноманітних
благодійних
організацій
та
фондів,
яким
завдячують життям сотні людей.
Неможливо переоцінити важливість
зусиль волонтерів та представників
благодійних фондів і організацій у
забезпеченні українських медиків
засобами
особистого
захисту,
а
лікарень – медичним обладнанням.
Варто згадати і про соціальну
ініціативу українських підприємців,
які
забезпечували
лікарів
безкоштовним харчування весною
2020 року, митців, які влаштовували
концерти біля лікарень на підтримку
медиків і людей, що боролися з
хворобою.
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Звісно,
епідемії
та
пандемії
переслідують людство протягом всієї
історії.
Але
пандемія
2020 року
позбавлена
чітко
визначеного
просторового континууму, вона не
локалізується на окремій території.
Загроза
сучасної
пандемії
універсальна, жодна окремо взята
країна не зможе самостійно їй
протистояти, необхідно об'єднувати
зусилля та ресурси для боротьби з
хворобою.
Запобігти
ситуації
всесвітнього хаосу та розпачу можна
об'єднаними
зусиллями
країн,
народів, окремих груп населення. Від
людини зараз вимагається витримка,
дисципліна
та
самодисципліна,
чуйність у ставленні до ближнього. Це
допоможе вибудувати нові соціальні
зв'язки та сформувати картину світу,
що відповідає карантинним реаліям.
Висновки
та
перспективи
дослідження. За всіма прикметами
2020 рік мав стати щасливим,
людство зустрічало його сповнене
планів та надій. Але вже перші місяці
2020 року показали не райдужні
перспективи.
Крізь
страхітливий
серпанок карантинних реалій інакше
стало сприйматися як соціальне, так
й індивідуальне буття людини. Звичні
сенси
та
образи
знівелювалися,
трансформувалися або й взагалі
зникли. Впевненість у могутності
науки і спроможності перемогти
коронавірус
швидкими
темпами
змінилася глибоким екзистенцій ним
розпачем та страхом за власне життя,
життя близьких. У цей жахливий мікс
тривоги, депресії, відчаю додався ще
один
інгредієнт
–
економічна
нестабільність, можливість втрати
роботи і відповідно, засобів до
існування. Реальність поступилась
місцем
симулякрам
такими
ж
швидкими темпами, як людство
перекочувало в онлайн, як відкрилися
віртуальні офіси, а школярі та
студенти перейшли на дистанційну
форму
навчання.
Віртуальна
реальність,
соціальні
мережі,

різноманітні
чати
стали
більш
безпечним прихистком для людини,
ніж реальні вулиці та парки.
Значна роль сьогодні належить
засобам масової інформації, адже в
ситуації
карантинних
обмежень
людина
змушена
більше
часу
проводити біля телевізора або у
соціальних
мережах.,
постійно
перебувати у стані "інформаційного
пресінгу". Від "тональності" меседжів,
які створюють та репрезентують
засоби масової інформації, залежить
психологічний клімат суспільства.
Домінування
лише
негативного
контенту новин сприяє поглибленню
стану тривоги та невизначеності,
загрожує
розвитком
депресивних
настроїв суспільства та прагненню
знайти
і
покарати
винних
у
розповсюдженні хвороби, тоді як
обнадійливі
новини
сприяють
зменшенню соціальної напруги.
Наостанок підкреслимо, що одним
із основних "уроків" 2020 року має
стати
усвідомлення
необхідності
об'єднання зусиль держав та народів,
оскільки надія на те, що закриті
кордони
можуть
вберегти
від
розповсюдження хвороби виявилася
марною. Навіть якщо буде створена
вакцина, здатна перемогти Covid-19,
вакцинація населення окремо взятої
країни не забезпечить подолання
небезпеки, тому розвинені країни
мають допомогти тим країнам, де
рівень економіки значно нижчий.
Звісно, все це закінчиться, проте
людство вже ніколи не буде таким,
яким воно зустрічало 2020 рік.
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COMPETITABILITY OF A PERSONALITY IN THE "POST" ERA
M. V. Ohorodniychuk*
Goal. Carrying out a theoretical and methodological analysis of the competitiveness of the
individual in the «Post» era, which is a complex socio-cultural process; unlocking the praxeological
potential of the individual for both self-growthand society as a whole. Method. During the
research such methods as analysis, synthesis, dialectical, systemic, structural and functional
were used. A synergistic methodological approach to competitiveness as a complex and open
system was applied. The theoretical basis of the study is the views of such foreign researchers
as I. Adizes, F. Fukuyama, K. Hales, and native ones such as V. Voronkova, O. Kyvliuk, V. Ilin,
V. Kutyrov. Results. The author argues that at the present stage of the world development,
competitiveness should not be simplified to adaptation or conformation. Indeed, the accelerated
dynamics of change entails both new threats that mankind has not yet encountered in history, as
well as new prospects for development, the power of which has not been realized yet. Such new
conditions of competitive prospect are the processes of technologicalization and informatization.
Scientific novelty. An attempt was made to consider the main factors of formation of
competitiveness of the individual in the Post era. It is determined that the main factor in this
process is the interaction of man and technology. During the study it was proved that no machine
is capable of replacing humans. Such signs of competitiveness of the individual as intellectual
potential, creativity and ingenuity are the key to victory in competition, and technology is a
means that is able to optimize human life. Attention is drawn to the fact that competitiveness at
the present stage of development of societies is formed at two levels - global and local. It is
substantiated that the individual alone is not able to curb the changes that are taking place in
the modern world, so it is necessary to create such relationships on the basis of organizational
culture, which provide an adequate level of its self-growth and the development of society as a
whole.
Keywords: personality, competitiveness, competitive personality, Post era, technology,
informatization, organizational culture.
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КОНКУРЕНТОСПОРОМОЖНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ В ЕПОХУ "ПОСТ"
М. В. Огороднійчук
Мета. Здійснення теоретико-методологічного аналізу конкурентоспроможності
особистості в епосі «пост», що постає складним соціокультурним процесом; розкриття
праксеологічного потенціалу особистості як для власного зростання, так і суспільства в
цілому. Методика. Під час дослідження використовувалися такі методи, як аналіз,
синтез, діалектичний, системний, структурно-функціональний. Застосовувався також
синергетичний методологічний підхід до конкурентоспроможності як складної і відкритої
системи. Теоретичною основою дослідження є погляди таких зарубіжних дослідників, як:
І. Адізес, Ф. Фукуяма, К. Хейлз, так і вітчизняних В. Воронкова, О. Кивлюк, В. Ільїн,
В. Кутирьов. Результати. Авторка доводить, що на сучасному етапі розвитку світу
конкурентоспроможність не варто спрощувати і зводити переважно до адаптації чи
пристосування. Дійсно прискорена динаміка змін таїть у собі як нові загрози, з якими
людство у своїй історії ще не стикалось, так і нові перспективи розвитку, потужності
яких ще не збагненні. Такими новими умовами конкурентної перспективи постають
процеси технологізації та інформатизації. Наукова новизна. Здійснена спроба
розглянути основні чинники формування конкурентоспроможності особистості в епоху
«пост». Визначено, що основним чинником в цьому процесі виступає взаємодія людини і
техніки. В процесі дослідження доведено, що жодна машина не здатна замінити людину.
Такі ознаки конкурентоспроможності особистості як інтелектуальний потенціал,
креативність та винахідливість виступають запорукою перемоги у конкурентній
боротьбі, а техніка засобом, який здатен оптимізувати життя людини. Акцентовано
увагу на тому, що конкурентоспроможність, на сучасному етапі розвитку суспільств,
формується на двох рівнях – глобальному та локальному. Обґрунтовано, що особистість
самотужки не здатна приборкати ті зміни, які відбуваються в сучасному світі, тому
вона з необхідністю створює на основі організаційної культури такі відносини, які
забезпечують відповідний рівень її самозростання, так і розвиток суспільства в цілому.
Ключові слова: особистість, конкурентоспроможність, конкурентоспроможна
особистість, епоха "пост", технологізація, інформатизація, організаційна культура.

Problem statement. The whole
contemporary
world
and
each
personality in particular are surviving a
period of considerable changes and
transformations. This is determined by
not only economic, political and social
shifts, but also by the challenges
threatening the people’s lives, by the
Covid 19 pandemic, for instance, and
also by another rapidly approaching
world economic crisis which requires
adequate responses of the whole world
community.
It is quite logical that today a
discussion is actively conducted both
on the global and the local levels, as to
the optimization of the society’s and of
each individual’s live. A contemporary
personality found oneself in the
epicenter of many events, even
challenges, which produce a particular
impact on his/her development.

For instance, in the conditions of the
quarantine of early 2020, when the
whole world community lives and works
under the online regime, a technically
unaware person turns out to be an
outsider. Such a person has a limited
circle of communication; he/she has no
adequate links with the surrounding
world. Today the social-philosophical
understanding of a personality is
especially relevant, specifically, of such
personal feature as competitiveness.
The
problem
of
a
competitive
personality formation acquires a special
importance, as only with such a
formulation of the question, it is
possible to find and denote the most
optimal ways both for the survival of
the mankind in general, and specifically
for each person.
Degree of scientific development.
To characterize the today’s stage of the
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development of our civilization, the
prefix ‘post-‘is rather frequently used. It
is filled with such meanings as
‘posthistory’, ‘postculture’, ‘postperson’,
‘postmankind’,
‘posteconomy,
‘postpolocy’, etc. The majority of
researchers, specifically V. Illyin [7],
V. Kutyryov [8], state, that the defining
feature of modern society is the
anthropological crisis, which radically
changes the way of existence and
development of a human being. Most
humanistic value systems, in their
opinion, are transformed into more
technological ones, which leads to the
emergence of a new type of a human
being – a posthuman.
American scholar F. Fukuyama in
his work "Out posthuman future" also
presents
rather
a
skeptical
consideration
of
the
onset
of
transhumanism as one of the currents
that defines modern society [12]. This
tendency, in his opinion, is dangerous
and even threatening for the further
development of the mankind. F.
Fukuyama claims that the interference
of technology in people's lives is likely
to dehumanize a human being himself.
According to K. Hales, in the conditions
of combination of a person and
technology, a posthuman appears; as a
result, the society enters a new phase
of its development – a socio-technical
one.
"In the posthuman, there are no
significant differences or absolute
distinctions between bodily existence
and computer simulation, between the
cybernetic
mechanism
and
the
biological organism, the teleology of
robots, and human goals" [14: 22].
Ukrainian researchers V. Voronkova
and O. Kyvliuk note that the use of
technology as a resource that easies out
human life, arranges the world around
it, signalizes the emergence of smart
culture [5]. Thus, the development of
modern society is conditioned by
technological
and
informational
progress, which, in our opinion,

provides new competitive advantages
for humans.
Outline of the unresolved issues
raised in the article. Taking into
account these concepts, we can also
state that the present, alongside with
the threats, at the same time opens up
for a person the limitless possibilities of
his/her self-realization.This, in its turn,
is enabled by a new wave of STR – the
information technological one, which is
accompanied by the digitalization of
society. Therefore, the aim of the article
is a socio-philosophical analysis of the
competitiveness of the individual in the
"post" era, which is a complex sociocultural process, the revealing of the
praxeological potential of the individual
both for his/her own growth and the
society as a whole.
Discussion and results. Prior to the
"post" era, a person was seen as a
unique creation of nature and oneself,
he/she
had
clearly
defined
life
guidelines and values that guided
his/her actions in the appropriate
direction, which in most cases was
progressive. A person was creating
culture, art, his/her personality and
individualty, etc. However, the present
period puts before the person new
requirements and new ways of his/her
self-realization.
It
is
worth
acknowledging the fact that a modern
person cannot imagine himself/herself
outside and without information and
communication
technologies.
They
became an important condition in the
process of his/her further development.
Their introduction has significantly
changed the place of a person in the
modern world, namely: values, his/her
moral integrity and individual stability,
his/her
world
perception
and
worldview. A person is ‘commited to’ the
information-signal environment, which,
in its turn, changes the attitude to
him/herself, other communicators, to
the world as a whole. According to
modern
researcher
E. Levchenyuk,
"Internet communication and active
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virtual life change the nature and
behavior of communicators. Therefore,
under such conditions, such factors
that influence the change of identity,
the development of the information
society
and
the
formation
of
information culture aquire fundamental
importance" [9: 157].
The very life of a modern person,
his/her development is determined by
change. As the famous and successful
writer, entrepreneur I. Adizes notes, life
is defined by the following triad:
"change – problems – solutions".
"Changes are happening faster and
faster, and everything around us is
intertwined in interdependences" [2:
29]. In fact, this applies to the life both
of an individual and of the society as a
whole. A contemporary person develops
in close cooperation with technique and
technologies, which should not be
considered only as a threat to the
further
development
of
culture,
spirituality,
etc.,
but,
first
and
foremost, as a means to be used in the
modern world. In this context, the
present is characterized by the
development of smart-culture, i.e. the
use of modern technologies in all
spheres of human life. "For now, the
information space is filled with
elements of various cultures and, as a
consequence,
has
unlimited
opportunities to influence people, their
place in the virtual environment and,
accordingly, is able to transform the
axiological systems of a personality" [9:
157]. That is, the content of the
information space is characterized by
the presence of a network culture,
which is the result of interaction of
many different people. Thus, of course,
under the influence of the culture of the
information space, a person's attitude
to the world and to other people
changes, there happens a reassessment
of values, ethical norms, which
transforms a person’s lifeworld. And
such changes can be recorded by a

person's acquisition of a new identity –
the electronic one.
Electronic identity, according to the
German researcher M. Fassler, is
formed
in
new
conditions
of
communication, in which a person
acquires special competitive features in
modern society, in particular, such
features as mobility and openness,
which directly depends on the number
of possible communications, as well as
on their content. The well-known
Russian
researcher,
neurolinguist
T. Chernihivska in her lecture "How the
Internet has changed our brain" notes
that "… modern technologies and life in
the virtual world have significantly
changed the ways information is
processed. The process of reading has
ceased to be purely linear, information
has
become
easily
and
quickly
accessible,
but
it
has
become
unreliable. Education in both schools
and universities is changing its
structure"
[https://infosila.ee/main/2207neyrolingvist-tatyana-chernigovskayakak-internet-vliyaet-na-nashmozg.html].
Both constructive and destructive
changes can be traced in the impact of
technology on human life. But the
important question in this is whether a
modern person is able to abandon
them. We think the answer will be
negative. As V. Bychkov remarks, and it
is difficult to disagree with this, "… like
it or not, but the future of art is in the
virtual world of network spaces" [4:
139].
This year, when the humanity has
switched to Online life, access to almost
all the world's major museums is free to
visit at any time of day, such as the
virtual doors open to the Louvre, the
Van Gogh Museum in the Netherlands,
the Dali Theater Museum, the British
Museum, the Galileo Museum, the
National Gallery of Art (USA). In
Ukraine, there are also many virtual
tours of museums, churches, palaces,
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in particular, a visit to the Church of
the
Holy
Spirit
in
Rohatyn,
Dnipropetrovsk
National
Historical
Museum named after D. Yavornytsky
and the palace of Cyril Rozumovsky in
Baturyn; you can walk along the
corridors of Ostroh Castle, and much
more can be seen without our leaving
home, thanks to modern information
and communication technologies.
Thus, in this aspect, a modern
person must not only adapt to fleeting
changes, but also subordinate them to
him/herself. It is worth remembering
that technology should not replace a
human being, it is, above all, a means
created by people to optimize their vital
functions in the new digital age. An
example of this is the organization of
educational process in Ukraine, which
is related to quarantine measures.
Although the current stage of
technology development has allowed
the world to be open to communication,
interaction, but physically we found
ourselves in a limited space. Thanks to
information
and
communication
technologies, work and studies can
continue without breaks. And the
person, who has mastered the logic of
organizing his/her life in the new
conditions, is competitive.
It is quite reasonable to state that
the beginning of the XXI century is
characterized by a new stage of
competition in all spheres of human
life. Significant changes in economic,
political, socio-cultural conditions are
taking
place,
which
necessarily
motivate
the
individual
to
comprehensive development, to the
formation of such a quality of her/his
own existence as competitiveness.
This accelerated dynamics requires
from the modern personality such
qualities as social responsibility, mobile
response to external changes, which, in
turn,
affirm
in
the
individual
independence
and
efficiency
in
decision-making,
willingness
to
communicate
in
a
competitive

environment, the ability to responsively
adapt to new conditions and situations,
the ability to take risks, etc. These are
personal traits which characterize this
individual as a competitive one in the
modern world. But it should be noted
that today the individual, forming such
a
level
of
development
as
competitiveness, can not be a kind of a
‘lone wolf’. He/she must necessarily
either create his/her own team or be a
part of it. According to Ukrainian
researchers in the field of forming a
new management paradigm, namely F.
Vlasenko, E. Levchenyuk, D. Tovmash,
"… absolute perfection does not exist,
so it has a rational and realistic
alternative – to create a complementary
team. The starting point in this strategy
is that the leader as a manager cannot
be perfect and ideal, so, realizing this, it
is necessary to move from tasks that
have no solutions to a completely
different
level
both
within
the
organization and in management
schools" [15: 36].
As can be seen from the above, the
authors quite successfully use the ideas
of the already mentioned I. Adizes. At
least one, namely the idea expressed in
the work "The ideal leader. Why can't
we become one and what results from
it?", in which the author points out that
ideal people, including leaders, do not
exist and cannot exist at all. Therefore,
at the present stage of development a
person can be qualified as a competitive
one if he/she is able to work in a team
and at the same time, this person
contributes both to his/her own
development and formation, and to the
team (group, society) as a whole [1].
It is believed that competitiveness
can be described as the ability and
dynamics of adaptation to changing
conditions.
"Management
of
the
competitiveness of the enterprise, the
efficiency of which should be ensured
both under the influence of improving
the organization of production, labor
and management, and the ability to
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adapt
to
contemporary
business
conditions"
[3:
133].
But
competitiveness, in our opinion, is not
just adaptation. Indeed, if we reduce
competitiveness only to adaptation,
then quite logically the question arises
about the innovativeness of both the
individual and the team as a whole,
which is the source of changes, which
become a competitive advantage that
brings to a new level of development a
personality, as well as a team, an
organization,
society,
etc.
"The
competitiveness of a person as the main
factor of activity is determined by
his/her ability to withstand negative
circumstances and lead change by
increasing his/her competencies and,
owing to active intelligence, to ensure
the innovative development of the
enterprise" [6: 135].
Therefore, to be competitive, a
person must always be ready for
change, use the acquired knowledge
and competencies. "If a person as an
employee of the enterprise does not
meet modern requirements as to
education, skills, culture, innovation,
initiative, the company cannot join the
ranks of innovative and intellectually
oriented market participants" [6: 135].
In fact, this confirms our view that the
modern individual is able to realize
his/her potential only in terms of
creating a complementary team which
can introduce a competitive reserve and
thus make a breakthrough in a
particular area of activity that will
ensure his/her success, recognition,
enrichment and more.
Competitiveness of an individual,
according to many researchers, is
realized due to such factors as
"intellectualization
of
society,
socialization of labor, psychological
adaptability to change, increase of
innovation in all spheres of life" [6:
135]. We can fully agree with the above
list of competitive factors that are
necessary at the present stage of
development of societies. But, in our

opinion, the development of information
technology is also worth adding, which
accelerates and can change the
structure and activity direction of the
industry, enterprise and so on. Besides,
no less important factor of competitive
advantage is the organizational culture,
which is the basis for the development
of the enterprise or the organization.
Thus, G. Zakharchyn and O. Yurynets
rightly note that "… today at the level of
individual
competitiveness,
and
eventually, of the competitiveness of the
enterprise, an important factor is the
organizational culture that strengthens
the sense of economic freedom, because
in the scale of values freedom takes
quite a special place in the modern
world"[6: 135].
So, emphasizing the creation of a
team as a subject of activity, we state
the fact that the people who are part of
this team are various: they are from
various cultures, profess different
religions, consequently, they have
various
values,
which
essentially
influences the organization of their
activities. Therefore, to create a
competitive team, the manager must
take into account these features in the
selection of employees. Therefore, in
view of this, it is necessary to involve
anthropologists who would provide
clear guidance on the characteristics of
a particular employee, pointing out
his/her advantages and disadvantages.
After all, the role of culture and religion
in the organization of activities has long
been proven, and, therefore, they can
be used as competitive advantages.
For a long time, resources have been
recognized as the main factor of
competitive advantage in production.
But, as we know, resources are
exhaustive, especially natural ones,
such as oil, gas, coal, etc., and as it
turned out, they do not have a longterm
perspective.
This
is
an
indisputable fact.
The fact is indisputable indeed, but
today, in connection with the global
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pandemic, we are observing slightly
different trends, as consumption has
declined, particularly in oil products.
Therefore, the raw material resource
has lost its competitive advantage for
other reasons that the world has not
yet encountered. The price on oil, which
was recorded on April 20, 2020,
became negative for the first time. On
that day, the price of WTI oil, with
delivery in May, on the New York
Mercantile Exchange was equal to "0"
dollars per barrel and later it "slumped"
to minus 37 dollars per barrel. This is
due to the fact that oil companies have
accumulated a surplus that they have
nowhere to store. This event will go
down in world history. Thus, resources
as a competitive advantage become a
thing
of
the
past
[https://zaxid.net/tsina_nafti_marki_wt
i_vpershe_v_istoriyi_stala_vidyemnoyu_
n1501158]. Today, new factors of
competition come to the fore. Among
them
are
the
processes
of
technologicalization,
informatization
and intellectualization of all spheres of
social
activity.
"…Intellectual
competitiveness,
which
partially
absorbed the essential characteristics
of
such
concepts
as
"financial
competitiveness",
"innovative
competitiveness",
"social
competitiveness",
"individual
competitiveness – competitiveness of
human capital" [11: 22].
Thus, the determining factor in
competition is human capital, and the
main
competitive
advantage
of
organizations
and
enterprises
is
organizational culture. In modern
philosophical literature there are many
definitions of organizational culture.
For example, G. Morgan notes that the
culture of the organization directly
reflects its essence and, at the same
time, provides the conditions for a
coherent
perception
of
reality.
"Organizational culture is such an
effective phenomenon through which
people together create and renew the

world" [10: 162]. Other researchers, in
particular, such as S. Gaiduchenko,
M. Novikova, O. Kharchyshyna, argue
that organizational culture is only an
attribute of the organization, which can
be
exposed
to
various
external
influences; organizational culture is a
product of the experience of social
groups, due to which the company can
function effectively [13: 148–151].
Organizational culture as a competitive
advantage, in our opinion, appears
primarily as a way to form relationships
and interactions between employees
within the collective body. That is, the
collective body becomes a kind of
homogeneous
organism,
in
the
presence of heterogeneous elements,
that act in harmony to achieve a
common
goal.
In
other
words,
organizational culture is a tool that
ensures the viability of the company,
determining the system of its priorities,
taking into account the values and
norms of behavior of all members of the
company, which will contribute to its
effective activity.
Competitiveness of the individual
and the enterprise or the company have
a dialectical nature of existence due to
such a factor as organizational culture.
On the one hand, at the personal level,
organizational culture promotes the
development of professional growth of a
particular employee, while necessarily
stimulating the satisfaction of the
employee's desire for professional selfgrowth, creativity manifestation and
activity.
Thus,
according
to
V.
Voronkova
and
O. Kivlyuk,
"professional growth presupposes the
creation of favorable conditions for selfimprovement and self-realization, for
changing the type of activity, improving
communication processes, mastering
new knowledge and gaining new
experience. As the level of competence
increases, the level of labor potential
grows too, as well as, consequently, the
possibility of using its intellectual
component as a competitive advantage"
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[5: 136]. And, on the other hand, the
growth of personal potential enables the
competitiveness of the enterprise. That
is, only at the expense of human capital
with the corresponding qualitative signs
the competitiveness of the whole
collective body is possible. For example,
such
signs
of
individual
competitiveness as knowledge, the
appropriate
level
of
intellectual
development are transformed at the
enterprise level into the intellectual
potential
of
the
enterprise;
the
appropriate level of development of the
employee’s own culture and values at
the enterprise level turns into the
functioning of organizational culture
and value system at the enterprise;
professional competence and creativity
at the collective level are transformed
into an intellectual resource and
innovative activity, which, in turn, will
ensure the efficiency of the company’s
or enterprise’s activity. V. Voronkova
rightly
notes
that
"professional
competence is the result of a collective
learning process, so at the enterprise
level it is considered as a collective
competence and belongs to those
components of human competitiveness
that form the intellectual resource of
the
enterprise
and
its
future
competitiveness" [5: 137]. V. Voronkova
rightly
notes
that
"professional
competence is the result of a collective
learning process, so at the enterprise
level it is considered as a collective
competence and belongs to those
components of human competitiveness
that form the intellectual resource of
the
enterprise
and
its
future
competitiveness" [5: 137].
So, human capital with its creativity,
ingenuity, creative potential of an
individual are the necessary main
competitive advantages for enterprises.
And it is owing to the organizational
culture that a person's system of values
at the enterprise level are transformed
into a system of values that are
professed by all members of the team

working at the enterprise. Therefore,
organizational culture is a form of
collective cognition that simultaneously
performs
several
functions,
in
particular, it is the expansion of the
competitive space, enabling each of the
market participants to find their special
place, and perhaps most importantly,
the balanceness of the competitive
space.
Thus, a modern person and all forms
of his/her collective coexistence (social
groups, society, world community) are
and develop under the pressure of
many challenges that humanity as a
whole has not yet faced in its history.
But they simultaneously act as new
conditions for personal development. At
the same time, the signs of individual
competitiveness, which we outlined
above, in the new digital age,
necessarily make this individual stable
and ready for any changes and
challenges. This becomes a special
value both for the person and for
enterprises, organizations, turning into
organizational adaptability.
These competitive advantages in
today's conditions are formed on two
levels simultaneously – global and local
ones.
At the global level, competitive
advantages are due to the processes of
technologicalization and informatization
of all spheres of the society’s activity; at
the local level, these are the features of
their implementation and use in
accordance with the culture, traditions
and values of this or that society.
Accordingly, the interaction of the
global and the local causes the
emergence
of
new
sources
of
competitive advantage, which have an
intangible nature.
For instance, talent, organizational
culture, innovative creative ideas,
professional competencies, which once
again confirm our view that the basis of
competitiveness at the present stage of
development of our civilization is
human capital, based on intelligence,
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knowledge, innovation capacity, ability
to work creatively, which no progressive
machine can replace. A person must
constantly improve his/her abilities,
which will ensure his/her development
and resistance to any changes and
transformations.
Conclusions and directions for future
research. The changes that characterize
the beginning of the XXI century are
taking place in all spheres of social life.
The challenges produced by these
changes motivate both the individual
and the society as a whole to further
progressive development, to forming
such a property of their existence as
competitiveness. The development of
the latter is due to many factors,
namely:
to
the
level
of
technologicalization and informatization
of society, without which the modern
society does not imagine its existence,
because they are both catalysts for
these changes. Competition as such
and success in competition directly
depend on changes, on the ability of an
individual not only to adapt and adjust
oneself, but also, using his/her
intellectual potential, creativity and
ingenuity, to become a determining
factor in these changes. But the
individual is not able to tame the ‘wind
of change’ all alone, for this it is
necessary to create on the basis of
organizational culture such production
relations
that
shape
the
competitiveness of the corporation, the
company,
which
will
allow
the
development of both the individual and
the society as a whole.
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ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК ФАКТОР КОНФЛІКТОГЕННОСТІ:
СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ РАКУРС
М. П. Препотенська*
Статтю присвячено дослідженню феномену толерантності у дискурсивних
практиках внутрішнього і зовнішнього діалогу та в сучасному медіа-просторі. Виявлено
такі межі толерантності, за якими вона здатна перетворюватися у свою
протилежність: витіснення внутрішнього конфлікту та псевдо-толерантність у
маніпулятивному впливі. Встановлено, що однією з меж толерантності виступає також
конформізм, який тільки "приміряє одяг" толерантності, а в дійсності є її симулякром і
виявляє безпринципність тих співрозмовників, які ігнорують прояви зла та неправди з
боку опонента заради самозбереження. Продемонстровано, як в сучасній медіакомунікації нарощується конфліктогенність шляхом інноваційних ІКТ, які, розпалюючи
риторику ворожнечі, розгортають перманентні батли мережевих ботів і тролів.
Зазначено, що даний процес потребує інформаційної альтернативи: морального
цензурування та творення духовно збагачених інформаційних ресурсів. Стверджується,
що віртуальна комунікація, як і живе спілкування, потребує високого рівня емоційного
інтелекту співрозмовників, коректного ставлення до опонентів та поміркованого
мислемовлення. Виявлено, що надмірна толерантність у соціальних макровимірах в наш
час антропологічної кризи, глобалізації, інформатизації та віртуалізації життя
перетворюється у свою протилежність, призводячи до асоціальних явищ за умови
потурання девіантній поведінці певних верств населення. З'ясовано, що захищені
окремими законами про толерантність відносно себе з боку держави, деякі представники
соціальних меншин періодично виявляють асоціальні наміри та ігнорують правовий
порядок держав. Вочевидь політика толерантного мультикультуралізму переживає
кризу в наш час і потребує всебічної кореляції заради істинної толерантності в
суспільстві. Враховуючи те, що загалом сучасне людство і, зокрема, учнівська молодь
занурені у конфліктогенний простір віртуальної комунікації, нагальним завданням
сьогодення постає необхідність інноваційної освіти у сфері еристики. Широке включення
еристики в освітні програми надасть реальні перспективи виховання навичок критичного
мислення і толерантності учасників освітнього процесу та всебічних соціальних практик
сьогодення.
Ключові слова: толерантність, межі толерантності, конфліктогенність, внутрішній
діалог, зовнішній діалог, медіа-простір, еристика
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TOLERANCE AS A FACTOR OF CONFLICT:
SOCIAL AND PHILOSOPHICAL PERSPECTIVE
M. Р. Prepotenska
The article is devoted to the study of the phenomenon of tolerance in the discursive practices of
internal and external dialogue and in the modern media space. The limits of tolerance by which it is
able to turn into its opposite, such as the displacement of internal conflict and pseudo-tolerance in
manipulative influence, have been identified. It has been established that one of the limits of
tolerance is also conformism, which only "tries on the clothes" of tolerance, but in reality is its
simulacrum and reveals the unprincipledness of those interlocutors who ignore the manifestations of
evil and untruth on the part of the opponent for self-preservation. It is demonstrated how in modern
media communication conflict is increased through innovative ICTs, which, inciting the rhetoric of
hatred, deploy permanent battles of network bots and trolls. It is noted that this process requires an
information alternative: moral censorship and the creation of spiritually enriched information
resources. It is argued that virtual communication, like live communication, requires a high level of
emotional intelligence of interlocutors, correct attitude towards opponents and moderate thinking. It is
revealed that excessive tolerance in social macro-dimensions in our time of anthropological crisis,
globalization, informatization and virtualization of life turns into its opposite, leading to antisocial
phenomena under the condition of indulging in deviant behavior of certain segments of the
population. It was found that protected by certain laws on tolerance towards themselves by the state,
some representatives of social minorities periodically show antisocial intentions and ignore the legal
order of states. Obviously, the policy of tolerant multiculturalism is experiencing a crisis in our time
and needs a comprehensive correlation for the sake of true tolerance in society. Given the fact that
modern humanity in general and, in particular, students are immersed in the conflict-generating
space of virtual communication, the urgent task today is the need for innovative education in the field
of heuristics. The broad inclusion of heuristics in educational programs will provide real prospects for
the education of critical thinking skills and tolerance of participants in the educational process and
comprehensive social practices of today.
Key words: tolerance, limits of tolerance, conflict potential, internal dialogue, external
dialogue, media space, eristics

Постановка проблеми. Ми живемо
в епоху перманентних соціальних
катаклізмів, гібридних воєн, зіткнень
кардинально протилежних позицій у
медіа-просторі та навали спаму і
заангажованих меседжів у Мережі. В
цій атмосфері час пригадати пафос
толерантності – як світогляду, політики
і практики терпимості до ближнього
свого.
Адже
саме
не-терпимість,
незгода і ворожість соціальних гравців
мікро-і-макро-рівнів породжують як
побутові лайки, так і глобальні
конфлікти сьогодення. Проте, на наш
погляд, й сама толерантність може
ставати викликом і каталізатором
ворожості.
Оскільки
сучасний
інформаційний
простір
вочевидь
заповнено мовою ворожості, тому
актуальним
завданням
постає
осмислення
толерантності
в

індивідуальному
та
суспільному
вимірах.
Серед чисельних визначень суті
толерантності приєднаємося до тих, що
відштовхуються від етимології слова.
Латинське
"tolero"
перекладається
буквально як "тримати", "терпіти",
"нести" (якусь важку ношу, і тому –
терпіти).
Англійське
"tolerance"
доповнюється
предикатом
"припускати". У французів поняття має
відтінок значення поваги до свободи
іншого,
в
іспанців
–
здатність
визнавати
чужі
переконання,
у
китайців бути толерантним означає
залишатися великодушним, а в арабів
– виявляти співчуття. Ці приклади
долають
стереотип
щодо
суто
медичного
походження
поняття
толерантності, де воно тлумачиться в
імунному контексті, а абсолютна
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толерантність
організму
знаменує
собою летальність. Проте, незважаючи
на таке специфічне
використання
поняття в окремій сфері, воно
підкидає слушну ідею, що існує
перспектива
надмірності
у
властивостях, яка за певних обставин
стає
руйнівною
силою.
Також
зазначимо, що поняття толерантності
використовується і в математиці, де
воно
символізує
рефлексивні,
симетричні відношення величин. Цей
нюанс може бути також досить
знаковим для розгляду перспектив
симетричного діалогу.
У рефлексії щодо толерантності
треба враховувати, що історично
сформувалися певні "етапи осмислення
толерантності:
міфологічний,
античний,
релігійний,
реформаторський,
секулярний,
науково-суспільний" [1: 284]. Проте на
будь-якому з етапів вочевидь присутні
комунікант та реципієнт, які входять у
взаємодію. Тому найбільш актуальним
підходом, на нашу думку, буде розгляд
проблем толерантності через сталі
комунікативні дискурси: внутрішній
діалог, міжособистісний діалог та
медійний вимір спілкування.
Аналіз досліджень і публікацій.
Оглядаючи соціально-філософські та
філософсько-комунікативні
засади
толерантності, ми знаходимо потужну
рефлексію з цього приводу майже в
усіх
провідних
мислителів.
Від
Сократа, Платона, Аристотеля, Сенеки,
Цицерона йдуть традиції розгляду
мистецтва переконання і мистецтва
толерантного
спілкування,
з
продуманими
аргументами
і
дотриманням поваги до опонентів,
обґрунтування цінності пошуку істини
всупереч софістичним хитруванням, де
співрозмовник
зневажався,
виступаючи
"предметом"
впливу.
Доречно
пригадати
видатний
кантівський моральний імператив,
розмисли Гегеля про діалектику і
логіку, які повинні існувати у людській
взаємодії на базі розуму, а не хибних

емоцій, заклик Ф. Бекона долати
"ідолів"
розуму
заради
чистоти
мислення,
гуманні
педагогічні
настанови Ж.-Ж. Руссо про намагання
бачити в людині, в дитині, зокрема, не
ціль примусового виховання, а людину,
до якої потрібно шукати продуманий
індивідуальний підхід. Персоналізм
М. Бердяєва, філософська антропологія
М. Шелера,
праці
В. Соловйова,
І. Ільїна, Е. Фромма просякнуті ідеями
гуманного ставлення до себе, до інших
і до світу загалом. Відзначимо й
аксіологічні настанови Г. Маркузе і
Пітера П. Ніколсона про цінність "метив-собі"
та
"блага-в-собі",
що
затверджували
багатовимірність
людської особистості й необхідність
самоповаги та терпимості до ближніх.
Важливу
грань
у
контексті
толерантності
обґрунтовано
в
екзистенційно-феноменологічному
підході (Е. Гуссерль, М. Гайдеґґер, Ж.П. Сартр,
К. Ясперс):
філософи
зазначали, що у спілкуванні з іншим
кожний співрозмовник сприймає свого
комуніканта саме як "Іншого", себто,
"іншість", "інакшість" є спільним
фактором для співрозмовників, тож,
шкодячи Іншому, ми шкодимо самим
собі.
Макрорівень толерантності, який
особливо актуалізувався в умовах
мультикультуралізму
(Європа)
і
політики "плавильного казана" (США)
та становлення ліберальної демократії
на тлі нарощування міждержавних,
міжрелігійних, міжетнічних конфліктів,
поставив перед філософією та всією
гуманітаристикою завдання створити
нову
методологічну
стратегію
толерантності.
Її
ефективним
втіленням можна вважати, зокрема,
німецьку комунікативну філософію –
етику
дискурсу,
обґрунтовану
в
роботах
К.-А. Апеля та Ю. Габермаса. Вчені
визначили
необхідність
широкого
публічного простору для громадського
суспільства, аби громадяни мали змогу
широко й відкрито обговорювати
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нагальні проблеми соціального життя.
Учасники комунікативної дії мають
бути
вільними
від
політичного
шантажу, маніпуляцій і заборон та
дотримуватися
взаємоповаги,
толерантності.
За
цих
умов
народжується
"резервуар
простих
взаємодій" [2] – безпосередній активізм
громад, що суттєво впливає на
загальнодержавні процеси. Вже на
початку ХХІ ст. стало очевидним, що
толерантність повинна бути певним
чином лимітована у налагодженні
комунікації з фанатичними носіями
агресивних ідей і радикальних рухів
[3], що мистецтву толерантності треба
вчити змалку [4], а терпимість у світі з
глибокими протиріччями має "дуже
суперечливу територію між простим
терпінням і прийняттям інших" [5].
Мета статті. Незважаючи на
велику увагу до проблем толерантності,
залишається
поки
що
мало
розробленою
тема
когнітивноекзистенційних меж толерантності, які
в постмодернову епоху мозаїчної
культури
і
пост-правди
стають
тригерами
комунікативних
трансформацій
та
згодом
–
передумовою соціальних перетворень.
Отже,
окреслимо
значення
толерантності
у
комунікативних
дискурсах як терпимість до чужої
думки і до загальної інакшості
оточення
чи
окремих
його
представників. Визначимо, як саме
дискурсивна толерантність виявляє
свої межі та переходить за них,
перетворюючись у протилежне.
Виклад
основного
матеріалу.
Межі
толерантністі
у
внутрішньому діалозі. Внутрішній
діалог (авторефлексія) кожної людини
являє собою першопочатковий дискурс
комунікації з собою і світом. Це можуть
бути слова, фрази, ідеї, переконання,
адресовані
начебто
уявному
співрозмовникові, своєму "іншому Я",
alter ego. Механізм внутрішнього
мислемовлення
багато
у
чому
залишається
загадковим
й
мало

дослідженим досі, зокрема, у площині
філософії, хоча в історії науки
присутня низка поглядів на те, з ким
саме "розмовляє" людина у просторі
внутрішнього
світу.
Здебільшого
психологи характеризують процес як
роботу свідомості і самосвідомості у
форматі
автокомунікації,
де
"спілкуються" голоси суб-особистостей.
Найбільш конструктивним засобом
раціонального
упорядкування
зазначеного
дискурсу
виступає
психосинтез. Спираючись на класичні
традиції психоситензу Р. Асаджолі, Том
Йоуменс
пропонує
навіть
12
спеціальних технік для вдосконалення
внутрішнього діалогу й тим самим –
для загального вдосконалення людини
в її самооцінці та життєвих цілях [6].
Схожі поради, особливо у сенсі
"розтотожнення" особистості зі своїми
морфологічними
вимірами
у
внутрішньому діалозі, знаходимо у
вченні Г. Гурджиєва [7]. Найбільш
популярну
систему
роботи
з
внутрішнім
діалогом
демонструє
система НЛП, на основі котрої вже
розроблено тисячі ремейків. Широко
відомо, що серцевиною НЛП для
саморозвитку є позитивне твердження,
афірмація, яка вербалізує та візуалізує
суть провідної мети [8].
Слід
також
пригадати
й
логотерапію
В. Франкла,
де
внутрішній діалог тлумачиться, як
"найінтимніша розмова" з совістю чи
навіть із самим Богом [9]. Зрештою, в
усіх
названих
посиланнях
екстраполюється думка про те, що
внутрішній діалог вартий окремої
уваги
та
вимагає
свідомого
позитивного конструювання.
Проте
майже
кожна
людина
періодично сперечається сама з
собою і входить у внутрішній
конфлікт зі своїм "іншим Я" та ігнорує
ресурси позитивної трансформації.
Інколи причинами можуть бути
низький рівень емоційного інтелекту,
психологічна
безграмотність,
або
навіть
звичка
до
інвективної
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поведінки на кшталт ролі Жертви. У
такому випадку вочевидь внутрішній
конфлікт, внутрішня не-толерантність
виривається
назовні
й
екстраполюється у незадоволення
іншими
та
світом.
Окремим
моментом подібного сценарію є засіб
психологічного захисту – витіснення
(репресія)
негативного
змісту
внутрішнього діалогу, яке ще з часів
З. Фройда тлумачиться як примусове
видалення зі сфери свідомого тяжких
думок
та
переживань
шляхом
"забування" або перемикання уваги
на інші сфери [10]. Але необміркована
травмуюча ситуація продовжує жити
у
підсвідомому
та
закономірно
викликає
спалахи компенсаторної
агресії суб'єкта.
Отже, внутрішній діалог потребує
зусиль
задля
позитивної
трансформації
та
побудови
конструктивних
стосунків
і
комунікації людей. Наголосимо ще
раз, що ігнорування чи витіснення
внутрішнього конфлікту не може бути
ефективним засобом його подолання,
оскільки паростки конфлікту рано чи
пізно проростають назовні, і такого
роду
"толерантність"
до
своїх
внутрішніх проблем їх ніяк не
вирішує.
Зауважимо,
що
опція
витіснення нерідко перекидається й
на міжособистісну комунікацію.
Толерантність
у
міжособистісному діалозі. Діалог –
основна форма спілкування людей,
який займає майже 80 % життєвого
часу,
здавна
ставав
предметом
філософських
міркувань.
Ще
в
античності діалог розглядався як
провідний спосіб обміну думками і
знайдення істини, де можливі не
тільки щира комунікація,
а й
маніпулятивний
вплив,
зокрема,
софістичний. Протягом століть у
філософії склалася ціла теорія діалогу
– діалогіка, основні ідеї котрої
доречно згадати. Йдеться насамперед
про ставлення до іншого не як до
засобу досягнення власних цілей, а як

до повноцінного суб’єкта, відповідно
проголошується
цінність
рівноправного відкритого діалогу.
Яскраво про це писав М. Бубер,
підкреслюючи,
що
тільки
у
спілкуванні на рівні "Я – Ти" на
відміну від безособистісного "Я –
Воно"
людина
по-справжньому
зустрічається з Іншим і розгортає
інтерсуб’єктивність. В іншому разі
один із співрозмовників може просто
удавати участь в діалозі, а насправді
–
нав'язувати
власний
монолог,
здійснювати своєрідне вербальне і
психологічне насилля: "Замаскований
монолог
–
це
дискусія
для
самомилування,
заради
самоствердження, де кожний вважає
себе
абсолютною
та
законною
величиною, а іншого – відносною та
сумнівною" [11].
Цей аспект варто враховувати у
контексті
ін-толерантності.
Адже
часто-густо порушення толерантності
пов'язується суто з агресивними
меседжами. Проте навіть такі досить
поширені
речі, як невміння чи
небажання слухати і монологізм
промовців, засвідчують відхилення
від толерантних, етичних норм. Тому
в освітніх курсах з психології і
риторики вкрай важливо вчити не
тільки красномовно говорити, а й
активно,
неупереджено
слухати.
Активне слухання зрештою – це
такий прояв толерантності, який
забезпечує "єдину у світі розкіш –
розкіш
людського
спілкування",
кажучи словами А.-С. Екзюпері. Тоді
може втілюватися навіть "магія
слова", яку П. Флоренський тлумачив
як
процес
каріокінезису,
коли
змістовні, духовні й проникливі
слова, думки «входять» в іншу людину
та породжують "дроблення сенсів",
нові й нові асоціації та відкриття,
акумулюючи почуття
і розум [12].
Про це писав і М. Бахтін: "…при
зустрічі з іншим дух виявляє свої
межі та ущільнюється в душу, ...інші
дарують мені мене як щось ціле і
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визначене" [13: 80]. В такому діалозі,
можна сказати, вмикається поліфонія
"голосів"
світу,
і
люди
здатні
оперувати інтелектом, смислами та
емоціями на базі власного досвіду й
усього засвоєного ними культурного
надбання.
Проте
зазвичай
на
заваді
повноцінного
діалогу
стоять
комунікативні бар’єри, які люди не
завжди усвідомлюють. Дратуючими
факторами можуть ставати імідж,
вік,
статус,
національність
співрозмовника,
гендерна
належність, манера говорити і багато
чого іншого, що здатне викликати
спонтанну неприязнь. Існують й
архетипові конфлікти у родинних
стосунках,
в
етнічних
групах,
субкультурах, в буденних ситуаціях
натовпу,
черг,
занадто
довгого
очікування тощо. Якщо внутрішнє
незадоволення
не
береться
під
контроль, межі толерантності помітно
порушуються. Додамо до цього також
широко
відомий
у
психології
"трикутник Карпмана", згідно якому
людина
періодично
грає
маніпулятивні
ролі: Переслідувач,
Рятівник або Жертва [14]. У цьому
випадку корекція спілкування в бік
толерантності може здійснюватися за
умови високого рівня емоційного
інтелекту співрозмовників, осягнення
деструктивної рольової ситуації та
мотивації для її зміни.
Але
існує
й
інша
межа
толерантності, що виявляється у
спілкуванні конформістів. Люди, які
бояться конфліктів і не вміють
ефективно сперечатися, грають у
толерантність,
намагаючись
нейтралізувати
будь-які
гострі
ситуації, аби не сваритися й не
витрачати нерви. Звісно, існують
"спекулятивні"
теми
розмов
на
кшталт політики чи релігії, де дійсно,
істину
зазвичай
вкрай
складно
відшукати,
тому
ігнорування
подібних тем інколи стає найкращим
виходом з суперечки. Проте й у

принципових питаннях конформісти
зазвичай
виявляють
надмірну
"толерантність",
"нейтралітет",
обходячи власні думки і настрої, а
інколи – й гідність. Про такий підхід
сказав М. Уолцер як про "милостиву
байдужість до відмінностей" під
девізом: "нехай цвітуть усі квіти" [15:
25]. Тож дуже тонкою є межа між
толерантністю та її порушенням у
деяких
ситуаціях:
соціальної
несправедливості, обра́з, аморальної
поведінки, маніпулятивного впливу. У
разі
конформізму
й
удаваної
байдужості про толерантність не
йдеться, адже це насправді – "вбивча"
байдужість,
хибна
толерантність.
Отже, доходимо думки, що вочевидь
у
контексті
толерантності
надважливим є аксіологічний аспект.
Можуть бути розбіжними цінності
особи, але вічні цінності, де на
першому місті стоїть цінність життя,
вимагають активного ставлення до
себе, інколи – й виборювання.
Проблема – у зрушенні вічних
цінностей для багатьох сучасників,
які перебувають у полоні цінностей
хибних.
Особливо
гостро
це
виявляється у сучасному медіапросторі, де толерантність давно
стала анахронізмом.
Проблеми
медіатолерантності. З розвитком ЗМІ та
Інтернету
комунікація
зазнала
кардинальних
змін
у
бік
конфліктогенності. Назвемо тільки
деякі чинники: інформаційна атака,
можливість глобального спілкування,
але
й
можливість
глобальних
маніпуляцій, фейк-ньюс і спам,
миттєвість і лаконізм повідомлень,
розгортання соціальних мереж та
потенційних
міжконтинентальних
контактів для кожного користувача,
конкуренція медіа за новизну і
сенсаційність, безсоромне втручання
рекламних повідомлень у будь-які
медіа-наративи
тощо.
Здається,
сьогодні нічого неможливо утаїти, але
водночас інколи складно осягнути, де
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правдиві повідомлення, а де – брехня,
замаскована під правду. Недарма
наша епоха вже отримала додаткову
метафоричну
назву
Пост-правда.
Боротьба за владу на світовій арені, у
кожній країні, регіоні та місцевості,
повсюдне
втілення
принципу
"розділяй та володарюй", відповідне
поділення електорату на "за" і "проти"
наповнюють
інформаційний
світ
вибухами ненависті, нескінченним
брудом у показових суперечках
прихильників тих чи інших сил. Як не
сумно, але треба констатувати, що й
сучасна журналістика здебільшого
стала комерційним товаром, тож
безоглядно вірити слову з газети,
екрану ТБ чи монітора ПК не варто.
У медіа-просторі панують нескінченні
сутички,
словесні
баталії,
що
підігруються
і
спонсоруються
господарями
ботоферм,
рушіями
подій. Як слушно зазначає А. Кулик,
спостерігається
"цілий
пласт
негативних
явищ,
зокрема,
можливості безневинно та анонімно
критикувати,
поливати
брудом,
ображати людину
по
той
бік
монітора,
виявляти
різні
типи кібербулінгу" [16].
Можна
помітити
своєрідну
ланцюгову реакцію в інтерактивній
комунікації, коли певні подія або
меседж
чіпляють
за
живе
користувачів,
і
вони
наче
заряджаються
й
заражаються
енергією
агресії,
ресентименту,
нарощують специфічну абсцентну,
обсесивну лексику. Нерідко бурхливі
лайки в Мережі являють собою
штучно створений шум, який сьогодні
іменують влучним англіцизмом Hype.
Окрім цього, вже напрацьована
низка
комунікативних
маніпулятивних
технологій:
розпалювання ботами і тролями
ворожнечі, або навпаки – створення
штучного
ажіотажу,
удаваних
прихильностей: клікбейкинг (слова і
фрази у заголовках, що одразу б’ють
по
почуттях),
астротурфінг

(творення штучної масової підтримки
ідеї
чи
персони),
сокпаппетінг
(нарощування ажіотажу), холіварінг
(перепалка з опонентами у режимі
нон стоп). Говорити про толерантність
начебто
зайве
при
наявності
тотальної риторики ворожості. Проте
методами гальмування конфліктності
можуть стати не менш продумані
мережеві матеріали іншого ґатунку.
Зазначимо, що останнім часом у
Мережі
поширюється
феномен
блогерства. Багато хто з блогерів має
сміливість
висловлювати
власні,
незаангажовані ідеї та дотримуватися
при
цьому
культурних
норм,
толерантності, хоча, звісно, є й
протилежні приклади. Не завадило б
розробникам ресурсів ввести хоч
якісь обмеження на агресію. На
телебаченні і радіо "запікуюють"
нецензурні вирази, в Ютубі, Фейсбуці,
Інстаграмі "забанюють" матеріали, які
вочевидь пропагують, насильство,
ксенофобію
і
закликають
до
терористичних дій, проте окремі
меседжі
з
низькою
лексикою
продовжують
вільно
гуляти
просторами Інтернету, виховуючи
при тому молодь – міленіумів і
покоління Z, які зростали разом з
Інтернетом і сприймають мережеві
тексти як само по собі зрозуміле, як
буденний
взірець
комунікації.
Недарма
вживання
мату
у
безпосередньому спілкуванні людей
на наших очах долає табуйованість та
стає чи не пересічним засобом зв’язку
слів у реченнях.
Отже, медіапростір потребує чесної
журналістики,
неупереджених
матеріалів,
можливостей
толерантного
діалогу.
Необхідно
певним чином гальмувати порушення
цензурної мови та очевидні прояви
булінгу, мобінгу, тролінгу, агресивні
меседжі. Це ставить ребром питання
цензури, а вона у свою чергу може
поставити під сумнів право на
свободу слова. Тому "чищення" медіапростору
заради
більшої
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толерантності – дуже непроста задача
для
спеціалістів
різних
сфер,
політиків, журналістів, блогерів.
Еристика як освітня потреба
часу. Нагальною потребою постає в
системі освіти створення спецкурсів з
протидії медіа-маніпуляціям задля
виховання критичного, аналітичного
мислення З давніх часів розвитку
гуманітаристики
в
класичних
університетах у системі тривіуму і
квадріуму наук викладали риторику
та її складову – еристику, мистецтво
суперечки. Незважаючи на майже
вікову перерву у навчанні риториці
на теренах нашої країни, як і в інших
державах, що були республіками
СРСР,
протягом
останніх
років
предмет, хоч і повільно, але поступово
повертається у навчальні програми
закладів вищої освіти, шкіл і гімназій.
Еристика чітко розділяє технології
переконання
на
"дозволені"
та
"недозволені" прийоми, етичні та
маніпулятивні. Доречно пригадати
деякі правила еристики: правило
Сократа (став влучні питання замість
прокламацій),
правило
Паскаля
(виявляй повагу до опонента і до
себе), правило Гомера (вибудовуй
аргументи у траєкторії сильний –
слабкий – найсильніший
аргумент).
Толерантна суперечка передбачає
подібні знання і навички, холодний
розум, контроль над емоціями, вміння
йти на поступки, а головне – бачити в
опоненті не ворога, а людину з
протилежними поглядами, яка має
законне право на власну думку.
Додамо до цього й деякі алгоритми
трансформації конфліктних ситуацій
у толерантне спілкування: уникати
хибних узагальнень (на кшталт виразу
"ти – як усі"), прямих обвинувачень ("з
твої провини... "), не грати у
мовчанку або пряму обструкцію. Слід
свідомо вибирати стратегії поведінки:
відхід від конфлікту, співпрацю або
компроміс.
І
хоча
конфлікт –
закономірне
і
навіть
місцями
необхідне виявлення діалектичної

природи світу і людини, його болісні й
небезпечні моменти можна і потрібно
перетворювати
у
конструктивне
толерантне спілкування.
Висновки.
У
своїй
науковій
розвідці ми розглянули когнітивноекзистенційні межі толерантності у
таких комунікативних дискурсах, як
внутрішній діалог, міжособистісне
спілкування
і
медіа-вимір
комунікації. Визнали певні межі
толерантності, парадокс переходу
толерантності
у
байдужість
чи
приховану агресію, коли моральний
вияв перетворюється в аморальний. У
дискурсі внутрішнього діалогу такими
стають
явища
внутрішнього
конфлікту та його ігнорування або
витіснення,
що
породжують
міжособистісні компенсаторні колізії.
У міжособистісному діалозі межі
толерантності
маркуються
через
маніпулятивні впливи та конформізм.
Риторика маніпуляцій, зокрема, в
"трикутнику"
Переслідувач –
Рятівник – Жертва,
навіть
при
зовнішній толерантності по суті є
психологічним
насильством.
Конформізм,
який
також
може
"приміряти одяг" толерантності, в
дійсності виявляє безпринципність та
слабкість духу угодника, який ігнорує
зло
заради
самозбереження,
породжує ін-толерантність.
Надмірна
толерантність
у
соціальних
макровимірах
перетворюється
у
свою
протилежність,
коли
відбувається
потурання
девіантній
поведінці
певних верств населення. Адже
захищені окремими законами про
толерантність відносно себе з боку
держави,
деякі
представники
меншин
періодично
виявляють
асоціальні наміри, не вписуються у
правовий порядок держав. Подібні
випадки
потребують
адекватних
реакцій та відповідних законодавчих
дій. Вочевидь політика толерантного
мультикультуралізму переживає кризу
в наш час і потребує всебічної
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кореляції
заради
істинної
толерантності в суспільстві.
Ми відзначили вкрай агресивний
контент медіа-простору й окремо –
агональність комунікантів у Мережі.
Штучні ЗМІ та Інтернет–технології
розпалюють
риторику
ворожнечі,
розгортають далекі від толерантності
батли ботів, тролів, заангажованих
спікерів. Віртуальна комунікація, як і
живе
спілкування,
потребує
емоційного
інтелекту
співрозмовників, поваги до опонентів
та поміркованого мислемовлення.
Враховуючи, що сучасне покоління
більшу частину доби занурено саме у
віртуальний
вимір
спілкування,
постає нагальна задача інноваційної
освіти у сфері еристики. Саме
еристика як навчальна дисципліна
здатна
прищепити
навички
конструктивної суперечки заради
пошуку
істини,
а
не
заради
меркантильних
цілей
чи
самоствердження за рахунок інших,
виховати аналітичне мислення і
повагу до вічних цінностей як
найвищого виміру толерантності.
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understand the basis of most medical macros. It is indicated that such "quanta" in the history of mankind
were epidemics, diseases, today Covid -19, arising from the predatory strategy of environmental
management. Revealed its destructive impact on the spiritual life of society, its basic component of
education. In the context of this goal, the main directions of the crisis that is emerging now are revealed.
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decline in the practical training of future specialists, due to the transition to distance learning. Attention is
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ВПЛИВ COVID-19 НА ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОГО СВІТУ СТУДЕНТІВ В
УМОВАХ КРИЗИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
О. П. Пунченко, О. В. Цира
У статті виокремлено як основні трансформаційні процеси сучасного світу – перехід до
нового цивілізаційного устрою – інформаційного та глобалізаційні процеси, які
розгорнулися
наприкінці
ХХ
століття.
У
концентрованій
стислій
формі
охарактеризовано основні підходи до розуміння сутності та основних напрямів
глобалізації. Зазначено, що теоретичні концепти цього процесу враховували прагнення
суб'єктивного чинника, природні чинники не прогнозувалися. Ця однобічність у поясненні
глобалізації була сприйнята лише тоді, коли на шляху цього процесу виник "підводний
риф" – Covid-19.
Covid-19 пояснений як природний патоген, як глобальний "квант" негативного впливу
на сферу матеріального та духовного виробництва. Поняття "квант" у статті
використовується для дослідження та розуміння основи більшості макроутворень
медичного характеру. Зазначено, що такими "квантами" в історії людства були епідемії,
хвороби, сьогодні Covid-19, що виникають із хижацької стратегії природокористування.
Розкрито його руйнівний вплив на духовне життя суспільства, його базову складову
освіти. У контексті поставленої мети розкрито основні напрями кризової ситуації, яка
складається зараз. До них віднесено та отримано об'єктивне обґрунтування: зниження
рівня особистісного знання; спад практичної підготовки майбутніх спеціалістів, у зв'язку з
переходом на дистанційну форму навчання. Акцентовано увагу на складності
формування
світогляду
через
розірвання
зв'язку
викладача
та
студента.
Охарактеризовано труднощі з формуванням менталітету, пояснено сутність
ментального поля, виокремлено його складові. Підкреслено порушення проблеми
взаємовідносин освіти та моральності.
Ключові слова: глобалізація, цивілізація, Covid-19, квант, духовність,
дистанційне навчання, світогляд, національна самосвідомість, менталітет.

Introduction. The modern world of
social relations is in a new stage of
intensive changes when there is a largescale deployment of socio-tectonic
shifts and faults in all spheres of
human existence. These changes are
due to the establishment of the
information society: the collapse of the
USSR and an attempt to form a
unipolar world, which the United States
has abandoned today due to the
emergence of strong "players" in this
arena – China and Russia; global
change and development of complex
economic
and
financial
systems;
increased
political
and
military
instability;
greed,
environmental
management strategies and others.
These problems reflect a sharp bias in
the development of modern civilization,
clarification
of
its
essence
and
directional
arrows,
and
also
demonstrate the fact that the modern

освіта,

world is woven of contradictions and
conflicts, fluttering in contrasts in all
spheres of life, regardless of countries
and peoples.
These
intensive
changes
and
negative processes have been further
exacerbated by the theory and practice
of globalization. But the theoretical
constructs of this process were onesided, they painted well the future of
mankind, took into account the actions
and interests of the subjective factor,
and natural factors, their influence on
the fate of mankind, were not taken
into account. And as a reminder of
ignoring natural factors, humanity in
2019 faced the coronavirus pandemic,
which swept almost the entire world.
Covid-19 acted as a global "quantum" of
negative impact on all spheres of
human activity, brought chaos to the
economy, financial sphere, revived the
beneficiary (in particular, in Ukraine),
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revealed the new significance of the
workforce for a number of EU
countries.
But the coronavirus pandemic has
had a particularly negative impact on
the spiritual life of mankind, in which
the priority today belongs to education,
since a person of the future is formed in
the educational space: his intellect,
innovative type of thinking, knowledge,
information
resources,
worldview,
national identity, mentality, tolerance,
humanism and others components of
the human spiritual world.
The
methodological
research
toolkit for the stated problem based on
an integrated approach, which is due to
its
interdisciplinary
nature.
The
methodology reflects a wide selection
and adaptation of scientific methods
and forms in their unity for a true
representation of the problem under
study. It is based on analysis, historical
and logical, description, philosophical
criticism, systemic and synergetic
approaches,
abstraction,
and
generalization.
Purpose of the article: to reveal the
coronavirus pandemic as a global
"quantum" of negative impact on
education, which is the core of the
formation of the spiritual world for the
future specialist.
Results and discussion. The global
processes of the restructuring of the
civilizational existence of mankind,
which have unfolded in the modern
world, have shown that "humanity has
entered a fundamentally new phase of
its historical development, which is
characterized by the transition from
fragmentation of world socio-political
and economic ties in their unity,
integrity, globality ... Since then, these
changes have steadily increased and
were most clearly manifested in the
second half of the 20th century. Now
they are happening so quickly that the
world community does not have time to
react to them and does not even have
time
to
sufficiently
theoretically

comprehend and realize the essence of
what is happening" [1; 18]. The modern
global
world,
according
to
A. Chumakov, – is "a set of natural and
social systems, consisting of the geo-,
bio- and socio-sphere of the planet
Earth" [1:14]. The doctrine of the triosphere is reflected in the article by
Academician A. Ursul "V.I. Vernadsky
and Global Research", which notes that
global problems affect the entire
spectrum, and this is "permissions to
assert the formation of a global cluster
of scientific knowledge" [2: 8-10] on the
problems of the globalizing world.
To confirm this thesis, let us turn to
the substantiation of the globalization
essence.
Several studies of the
formation for globalization refer to the
discovery of America by Columbus. But
the scientific interpretation of this
process, the substantiation of its
essence belongs to the science of the
twentieth century, starting with the
work
of
H. Mackinder
(1904).
"Geographical axis of the Earth", in
which he filled the concept of globalism
with geographical content, based on the
colonial
aspirations
of
developed
countries, and determined the nature of
the coming twentieth century [3].
Since the 80th of this century,
globalization
processes
began
to
personify the arrow of the direction of
the mankind civilizational development.
In 1992, Robertson in his work
"Globalization" formulates the essence
of this concept, as a process of the
formation of the world in the form of a
single social space, manifests its
essence in various cultural and
ideological concepts" [4: 330].
After this work, each of the
researchers of globalization included
economic, financial, and ideological
problems, as well as problems of
internal
self-determination,
the
formation of priorities and a new system
of values in a single social space. This is
manifested in the works of A. Apadurai,
W. Beck, I. Wallerstein, E. Giddens, M.
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Castells, N. Luhmann, F. Fukuyama, J.
Habermas, S. Huntington, M. Elbrow [5,
6, 7, 8, 9, 10]. In the post-Soviet space,
A. Anokhin, V. Voronkova, A. Zelenkov,
V. Inozemtsev, V. Lukashevich, I. Kefeli,
A. Sosnin,
V. Stepin,
A. Utkin,
A. Chumakov, V. Yakovets and many
others [11; 12; 13; 14; 15; 17; 12; 1; 18].
The multidimensionality of the
phenomenon content "globalization did
not allow to give a universal, its clear
definition. So, V. Beck includes in this
definition
not
only
a
set
of
transnational factors, but also science,
culture, and human self-awareness" [5].
Analysis of studies by I. Wallerstein,
K. Ohmae,
J. Neisbit,
D. Rosenau,
V. Inozemtsev and others shows that
they pay special attention to the
determining
status
of
objective
transformations of the globalizing world
in the sphere of material, economic and
financial relations, based on the
intellectualization of the world market,
the constantly growing influence of
transnational capital and TNCs.
Justifying
the
concept
of
"globalization", V. Lukashevich writes
that "globalization is an objective social
process, which the content is the
growing
interconnection
and
interdependence of national economies,
national political and social systems,
national cultures, as well as the
interaction
of
man
and
the
environment. Globalization is based on
the development of world markets,
services, labour, capital" [15: 15].
The ideas of globalization in the field
of
socio-political,
scientific,
institutional,
and
informationcommunicative relations appear in the
concepts of D. Held, F. Fukuyama,
M. Castells, Z. Brzezinski.
The
relationship
between
globalization and civilization appears in
the
works of
S. Huntington,
V.
Yakovets, I. Kefelli [17; 10; 12], which
draws
special
attention
to
the
importance
of
the
transnational
cultural formation and civilizational

spaces, which radically change the
processes of individual and collective
socialization.
Not
specifying
the
components
of
globalization,
V. Anokhina presents it like the
"heavenly
law"
of
Confucius,
"Leviathan" by Hobbes, noting that
"globalization manifests itself in the
need for all-inclusiveness and the
complex nature of changes that lead to
the formation of a global network
interactions at different levels of the
social system" [11: 152].
Summarizing the above points of
view on the globalization essence, it can
be noted that it acts as an objective,
universal social phenomenon in which
geopolitical, geo-economic, geo-finance,
geo-civilizational,
geo-cultural
processes are combined, interrelated
and mutually intertwined with each
other. Therefore, it is argued that the
globalization integration goal is the
formation of the general planetary
reality of mankind on the basis of
objective principles and rules for the
formation of a new world order, the
integration of economic, political,
financial and cultural systems, the
acceleration of the exchange of goods
and services, the free international
movement of capital and labour.
All
the
globalization
concepts
represent it beautifully and utopianly,
but few pay attention to its allembracing, immoral nature. In the latter
aspect, the work of S. Huntington "The
Clash of Civilizations" and the work of
A. Chumakov "Global world: clash of
interests" [10; 1], which reveal microfractures, tectonic shifts in the world
social system and substantiate the forms
and methods of destruction for the
contradictions of the globalizing world.
But a common drawback of all
globalization concepts is that they leave
in the shadows the problem of survival
for
the
main
implementer
of
globalization projects – a person. It is
seen either as a component of the
labour market or in the prism of
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environmental issues. However, a
strategy for the survival of both man
and society in the context of
globalization is not presented.
To include the substantiation of the
survival strategy in the globalization
processes mankind will need something
extraordinary in the structure of social
ties. And on the way of the global peace
there was a rock, a "pitfall", which the
world stumbled upon – Сovid-19. Of
course, humanity has experienced many
epidemics, various diseases, natural and
social upheavals. A year before the
coronavirus pandemic, P.A. Vodopyanov
(Belarus) and V. Krisachenko (Ukraine)
in his work "The Strategy of the
Existence of Mankind" (2018) reveal
these shocks of the existing on specific
facts, in different parts of the world,
predict future epidemics based on the
violation of the co-evolutionary processes
of the relationship between nature and
humanity. They write: "These and other
diseases are caused by the growing
pollution of the environment, as a result
of which the rate and speed of biological
evolution change, and therefore it can be
assumed that infectious diseases will
grow at an exponential rate. Even a
cursory and brief excursion into the vital
aspects of epidemiological diseases leads
to the conclusion that today there is a
real threat to human civilization.
Advances in medicine cannot replace this
undoubted fact that a person is not able
to change the laws of evolution of the
biosphere without prejudice to himself"
[19: 221]. A year after the release of their
work, the COVID-19 epidemic broke out
in the world. Their prediction came true.
But this work is an SOS in the ocean of
globalization work. If they did not take in
the implementation of the concept of
sustainable development approved by the
UN, then the theorists of globalization
will either be sceptical about this work,
or they will not be interested at all.
Сovid-19 appeared as a global
"quantum" of negative impact on socioeconomic,
co-evolutionary,
medical

processes, as a response of nature to the
attitude of man towards, as it's revenge
on man for its predatory strategy of
environmental
management
and
warnings about the need to radically
change this strategy. Quantum is used to
explore and understand the foundations
of most macro features. And no matter
what theoretical constructs are put
forward by researchers of modern global
processes of human development: if they
did not turn their views on its future,
nature, and human life itself always
adjust these processes. The coronavirus
pandemic today gives the right to argue
that the interrelation of objective and
subjective factors is often not considered
in different globalization concepts. If to
natural disasters that occur in different
forms
–
tsunamis,
tornadoes,
earthquakes, volcanic eruptions and
others, humanity has already partially
adapted and reconciled, despite the fact
that they take human lives, destroy
material and spiritual values, then to
social the cataclysms that are generated
by humanity are difficult to adapt. Here
all the negative of the subjective factor is
in charge: craving for power; domination
over other people and entire nations,
manifested
in
slavery,
colonial
oppression; hatred; envy; venality;
deception: greed; cruelty. It is this factor
that has given rise to a whole range of
global problems that require urgent
solutions.
The coronavirus pandemic has
sharply exacerbated the rhythm of
people's adaptation to the conditions of
life in the global world. And in the
collapse conditions of the usual forms
of life organization, people have learned
to somehow survive, to adapt to an
unstable, indefinite, non-guaranteed
existence. This adaptation has become
a natural reaction to the negativism of
globalization
processes,
and
the
coronavirus pandemic has brought not
just social chaos to the rhythm of life,
but has grown into social fear,
knocking down the entire process of
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material, informational and spiritual
production. And the problem of selforganization for social production
arises. The theoretical constructs of
this self-organization are laid down in a
synergistic
approach.
From
the
standpoint of its application, "selforganization can be defined as the
emergence of a new whole formed by
the coordinated behaviour for the
constituent elements of the original
environment. The defining point in selforganization is the emergence of a
possibilities set for further selection
through
large-scale
fluctuations.
Development,
understood
as
spontaneous natural self-organization,
can be associated with a stable pattern
only as a transition from one relatively
stable systems to others, and at the
level of the development successive
phases of a nonlinear dynamic process,
a transition is made to the next choice
of stable structures, and the other
scenario enters into chaos" [13: 29].
Covid-19 sharply exacerbated the
unevenness but not the linearity of
development,
increased
the
impossibility of self-organization for the
social system in order to bring it out of
chaos into order, showed that today
this system is in a state of stagnation,
turning into stagnation. And the good
ideas of the globalists to turn a large
and immense world, which contains
more than 2000 peoples, into a "global
village" turned out to be a utopia. The
coronavirus pandemic has rejected a
significant portion of the peoples on the
outskirts of this "global village".
In what areas of human activity did
Covid-19 inflict the most tangible
blows, while showing the one-sidedness
of various globalization projects?
This, in terms of the economy, was
reflected in a sharp drop in the GDP of
the developed countries of the world;
finance; from the labour market, and, of
course, from the spiritual production
sphere. Today, experts say that in 2-3
years the countries will return to GDP

growth, financial problems will stabilize,
the market of working sons will enter the
usual rut, material difficulties and
hardships will be overcome.
However, the sphere of spiritual
production will not recover quickly.
Spirituality is the "litmus paper" that
distinguishes us today from past
generations. It has a multidimensional
nature; its dimensions are found in all
phenomena of material and spiritual
culture. It was not for nothing that
Protagoras argued that "man is the
measure of all things" [20: 107].
Spirituality includes a person in various
social processes, thereby defining their
people's peace of mind, reveals the
creative meanings of social dynamics.
Spirituality is a special consistency
of the human activity meanings in the
system of social life. It is dynamic in the
nature of development, in the forms of
its manifestation, and especially in the
formation of "The concept of spiritual
being, writes V. Yazikovich, based on
the interpretation of spirituality as the
highest human ability, a source of
meaning
and
personal
selfdetermination.
Consciously
transforming reality, a person builds a
sphere of moral, artistic, and religious
values over nature and the social world
...
Unlike
intellect,
spirit
and
spirituality are related to a specific
person" [21: 132]. Spiritual valuesact
for a person in the process of his
cognitive and practical activity as the
initial worldview, methodological and
axiological guidelines, norms, and
attitudes that set the perspective and
horizon
of
perception
and
transformation of reality. "Spirituality
expresses the human-creative potential
of an individual. It directs this potential
in the channel of its activity, which
expresses its purposefulness, gives this
activity
a
constructive,
creative
character ... Structurally, spirituality
can be represented based on such an
understanding of its essence and
subject as a system of spiritual values
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(beliefs,
principles,
ideals)
and
corresponding them of spiritual needs
and interests, feelings, emotions,
experiences"[29: 23].
With the education formation in the
structure of spiritual production, it
becomes its basic strategic component,
and appears as a special value sphere,
the tasks of which were associated with
the systematization and methodological
transfer of accumulated theoretical
knowledge by mankind to the next
generations, as well as the formation of
the spiritual development of the
individual. Having turned at the end of
the twentieth century into a megatrend
of social development during the
transition to the third wave of
civilization - informational, education
appeared as an epistemological and
axiological component of information
production. And it has become more
tangible that without education, society
will not be able to resolve positively the
problems complex and contradictions
that have developed in its existence.
"Education is a kind of "Ariadne's
thread", which in critical epochs, like
modern ones, mankind clearly feels its
physical and spiritual insecurity,
experiencing a deep cultural and
intellectual crisis, helps not only to
understand, but also to substantiate
the
architectonics
of
modern
civilizational dynamics" [23: 36]. And
the coronavirus pandemic has dealt an
overly sensitive blow to education.
Today it is moving into a state of
stagnation, and this is the path of its
transition into stagnation, the path of a
rollback from the demands of the Club
of Rome Jubilee Report (2018) "Come
On! Capitalism, myopia, population,
destruction of the planet", which
reflects
the
call
for
a
"new
Enlightenment". In the opinion of the
authors of this report, education should
actively use the abilities of each itself
individual and help others learn: it
should cite in universal values, focus

on the sustainability of the subject's
knowledge; cultivate integral thinking.
These education requirements are
voiced in the materials of the Beijing
Philosophical
Congress
(2018)
"Learning to be human". And today, the
rapid development of computerization,
informatization, space and military
technology and other types of technical
and technological process push their
creator – an educated person – into the
"shadow" with even greater force. But
everyone
understands
that
these
achievements are nothing more than a
"shadow" of his intellect, thinking, the
implementation of the ideas of its
spiritual perfection. It is an actively
being and only thanks to its activity the
civilization type is reproduced and
changed. Training of such a person who
meets the requirements of the modern
information market is entrusted to
education. Its main task is to form the
intelligence of a specialist – a person
with flexible thinking, capable of
restructuring to meet the requirements
that are constantly changing. Therefore,
a transition to a new education
paradigm is necessary, which can be
explicated as follows. "The noosphereinformation paradigm is a qualitatively
new formation level of the innovative
type of students thinking based on the
information resources of society and
which on the basis of creative
methodology and the modern science
achievements
contributes
to
the
formation of a new level for individual
and social intelligence" [23: 313].
Despite the fact that today it is
difficult to objectively represent the level
of the new civilizational development of
mankind, it is difficult to determine the
noospheric power of this education
paradigm, it is difficult to predict its
results in relation to what mankind
expects more, nevertheless it can be
argued that such an understanding of
the new education paradigm expresses
the fact that what is implicit in it. And it
contains four basic components –
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noospherization
of
education,
its
intellectualization, informational content,
and a humanistic vector. And all the
components of this paradigm have been
negatively influenced by Covid-19 on
their development. What does it consist
in?
First, the level of the student's
personal knowledge is sharply reduced.
The online system does not allow to
objectively determine the level of this
knowledge. The result of such training
will be a decrease in the intelligence of
the future specialist, the level of his
qualifications. The grades given to
students at the end of the academic
year in distance learning, in connection
with the coronavirus pandemic, do not
reflect the real knowledge and level of
training of a specialist, let alone his
practical training. But we send
graduates to the market of information
resources, this is an intellectual
product (whether it is a European or
domestic market). "Information market,
writes M. Zarenin is a sphere of
commodity exchange on a commercial
basis with products of intellectual
labour ... in accordance with market
supply and demand" [24: 73]. It is good
if our graduates are in demand, and not
be certified unemployed.
Secondly, we lose control of the
forming process the student's spiritual
world. The educational system of
Ukraine is being transferred to distance
education, but this system is not ready
for it. Previously, neither the Ministry of
Education and Science of Ukraine, nor
the rectors of institutions seriously
trained the teaching staff for this form
of
education.
Several
higher
educational institutions have weak
technical support and there is no
software for this form of education.
There are no special laboratories at the
departments for conducting classes
remotely. The basis of the pedagogical
process was laid on the teacher's home
computer. He contacts students a little,
reads short lectures (on the zoom

system only 40 minutes is free, and
then the teacher pays for it) and notes
the literature that must be used to
study the subject. We all know how to
use a computer, but can everyone do
high-quality distance learning? If it is a
little easier for teachers of technical
disciplines, they use graphs, diagrams,
formulas when reading a subject, do
not reflect the formation processes of
the spiritual world, a student, then
social sciences, especially philosophy, it
is difficult in the context of the
coronavirus pandemic to identify the
spiritual world of a student with the
spiritual world of society.
To switch to distance learning,
Ukraine had to adopt the experience of
other countries, for example, in China.
Back in 2007. President Hu said that in
the country, "distance learning will help
build an educational society in which all
citizens have the opportunity to learn
throughout their lives. From 2003 to
2007, the central government and local
authorities allocated at least 10 billion
yuan (US $ 1 billion) for the organization
of modern distance learning" [25: 252].
And how much the Ministry of Education
and Science of Ukraine allocated for this
process is a secret that is difficult to
calculate rationally if the institutions
were not ready to switch to this form of
education.
Thirdly, it is known that all
transformations in the system of social
relations are combined with serious
changes in the people outlook. A
worldview is not only a way of a person's
spiritual orientation in the surrounding
reality. It is also a certain view of the
world, of oneself, of one's place in this
world. The solution to the forming
problem a student's worldview lies in the
philosophical plane. The philosophical
worldview is a kind of the civilization
sociocultural measure of a person and
society. But the formation of such a
worldview presupposes, first of all, work
with a living person. This work allows us
to see the form of movement in his
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opinion, to clarify it, to correlate, to reveal
the challenges of positive doubts about
the truth. We knew the methods and
subtleties of the formation of a
worldview, we had a lot of scientific
developments. Now, through the system
of distance education, we lose confidence
in an objective assessment of the
student's worldview. The computer
severed the live connection with the
student. And the conclusion is rather
unpleasant: we are losing the real
process of forming a person's worldview
and his quality as a specialist.
Together with the formation of a
worldview, we lose the ability to manage
the formation process of national
identity, patriotic education of students
in its various forms. For nationalistminded groups, this is not a problem;
they have their own ideology of the
formation processes of both national
self-awareness and patriotic love for the
Motherland, and higher educational
institutions
have
their
own
methodology. However, the worldview,
patriotism,
and
national
selfawareness, neither the computer nor
the television do not do this. An
analysis of television programs shows
that
there
are
programs
like
"Razdolbai", "Sissy", "Mamahohotala",
"Oh, yes master", and then, westerns,
propaganda of the force cult, violence,
sex. And what kind of worldview,
patriotism, national identity is formed
by TV. The state does not exercise due
supervision
over
the
quality
of
broadcast information.
Fourth, a difficult situation has
developed with the mentality formation
as a manifestation of mentality in the
individual
consciousness.
"The
mentality, notes V. Yazikovich, is a
characteristic set of ideas, value
orientations, life attitudes of a certain
group of people (ethnos, nation, sociocultural group). Mentality is a deep
structure of culture, rooted in the
psyche, perception and behaviour of
people" [21: 91]. Usually, a person does

not notice the peculiarities of his
mentality, mental attitudes for his seem
most likely self-evident, natural for the
special area of his being. From a
psychological point of view, the
mentality displays nostalgia for the
attitudes that were formed by its social
group, way of life, traditions, when a
person is poisoned into the bosom of
another culture, another mental field.
Thus, the content of the mentality
(mental field) consists of mental
complexes that orient people to their
living conditions. The mental field
determines the perception of the world
and himself by a person of a certain
culture, its purpose as the highest
degree of nature development for its
transformation, the meaning and
purpose of his life. The mentality of
these
attitudes
complements
the
worldview foundations of the individual.
The mentality is embodied in the
national character of the people,
determines its main features and
manifestations in various forms. Along
with such features as sincerity,
openness, tolerance, traditionalism,
endurance,
resilience,
disinterestedness,
collectivism,
humanity, diligence for the good of the
country and others have sharply
decreased in their manifestation, that
is, we can talk about problems of a
spiritual and moral nature, and in
general - about the decline of
personality culture. G.-V.-F. Hegel
argued that the culture of a person is
directly related to the level of his
education, and the latter is impossible
outside the state of morality, when the
individual becomes a subject, that is,
develops personally. "An uneducated
person submits to the power of the
strength and confidence of nature ...,
but an educated person who is
internally strong wants to be herself in
everything that he does" [26: 255]. The
problem of the relationship between
education and morality of a person is
also seen in the following thought:
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"ignorant people find pleasure in
reasoning and condemnation, it is
difficult to know the good and its inner
necessity. Education, which begins,
always begins with condemnation,
completed education sees the positive
in everything" [26: 292].
Hence, the tasks of education for the
mentality formation are in purposeful
efforts to educate students, to improve
their spiritual and moral potential.
However, for the social sciences, the
negative impact of Covid-19 also lies in
the fact that the transition to distance
learning is giving rise to the rapid
development of technocratic ideas.
These ideas in education will surely
steam themselves, proving that the
miracle of the twentieth century - the
computer,
television
and
nanotechnology, solve all the problems
of material and spiritual production,
turn a person into a biological being
and the era of technocracy and
transhumanism is coming.
Undoubtedly, the loss of education
cannot be measured, and Covid-19
appeared as a cliff through which the
spirituality of both man and society
collapsed.
However,
in
the
coronavirus
pandemic, one can also find positive for
the development of lifelong education
through its distance form. It will
undoubtedly revive its content, the
methodology for the increment of
knowledge. Continuing education is a
specific thought process that is
personalized and determined by the
spiritual needs of the individual. This
process should not be chaotic, it needs
to be controlled, and of course, the
distance form of education will provide
effective assistance to the individual in
their independent growth of knowledge.
Conclusion. Undoubtedly, humanity
will survive the coronavirus pandemic,
as
it
has
experienced
various
epidemics,
diseases,
and
wars.
However, scars will remain on his body
as a memory of human sacrifice, of the

financial and economic crisis, of the
decline in the spiritual world of
mankind. The pandemic introduced a
significant negative into education as a
basic
component
of
spiritual
production.
For
education,
they
appeared in its complete translation
into a distance form, which means, first
of all, the severing of the living
connection between the teacher and the
student. This is, firstly. Secondly, the
reins of government and the formation
of
ideological,
intellectual,
and
innovative attitudes and the student
mentality were disrupted. The quality of
theoretical and practical training of the
future specialist has decreased, and his
personal knowledge is falling. Excited
Co-evolutionary strategy, which reflects
the relationship between nature and
society,
the
formation
of
the
environmental consciousness of the
graduate goes to the annals. Sometimes
stresses of a natural and social nature
gave humanity the opportunity to grow
wiser in relations with it. However,
humanity will grow wiser, having
survived the coronavirus pandemic, in
its relationship with nature, its
predatory attitude towards it will
change, and having revived like a
Phoenix from the ashes, his mind will
receive a victory of inner spiritual
wealth over material wealth - a question
for the future.
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ФІЛОСОФСЬКЕ ОСМИСЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ЦИФРОВОГО
ПОКОЛІННЯ: ПОСТМОДЕРНИЙ ДИСКУРС
О. В. Сарнавська*, Т. В. Яковишина**, Т. А. Шадюк***
У статті досліджуються особливості формування особистості, її ідентичності та
самоідентичності в умовах нового культурного простору; аналізуються досягнення,
виклики цифрової культури, її переваги та ризики у формуванні життєвого світу
молодого покоління; переосмислюється філософська спадщина постмодерного дискурсу,
зокрема, його французька школа. Предметом дослідження є філософське осмислення
ідентичностей особистості цифрового покоління у постмодерному дискурсі. У статті
розрізняються поняття віртуальної й реальної ідентичностей, що сукупно виявляють
себе у життєвому світі особистості. Теоретична платформа дослідження ґрунтується
на культурологічних та антропологічних аспектах впливу інформаційно-комп’ютерних
технологій на формування особистості, усвідомлення й ствердження людиною себе в
сучасному світі. У роботі використана методологія М. Серра. Підґрунтя наукової розвідки
доповнили праці дослідників соціального конструктивізму Дж. Міда, Ч. Кулі, І. Гофмана,
Т. Лукмана, К. Гергена та ін., які акцентують увагу на формуванні різноманітних "Яобразів" в мережевому просторі. Науковою новизною запропонованої статті є аналіз
філософського та педагогічного доробку французького філософа М. Серра. Аргументовано
наявність у науковій спадщині відомого сучасника вчення про особливі характеристики
сучасної молодої людини, яку автор називає "дівчинка-хлопчик-з-пальчик" на тлі
формування простору цифрової культури. Окрім того, вивчення теоретичних констант
М. Серра дало можливість окреслити ознаки третьої інформаційної революції,
узагальнити та актуалізувати філософську рефлексію щодо самоідентифікації
*
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особистості в її життєвому світі, що є фактично світом цифрової культури з
притаманними їй інформаційно-комунікаційними технологіями. На основі аналізу доробку
сучасного філософа М. Серра був виявлений та осмислений зв'язок між стрімкими
досягненнями інформаційної революції та культурою цифрового покоління. Акцентується
увага авторів на особливостях конструювання ідентичності особистості в сучасному
віртуальному комунікативному просторі та усвідомлення впливу віртуальної
ідентичності на реальну особистість в умовах інформаційного суспільства. Встановлено,
що віртуальна ідентичність може мати множинний характер та виражена переважно
через самопрезентацію, водночас є важливим компонентом автентичності як
самобутності сучасної особистості.
Ключові слова: особистість, життєвий світ, ідентичність, цифрове покоління,
цифрова культура, віртуалізація, комунікація, постмодерн.

PHILOSOPHICFL COMPREHENSION OF THE DIGITAL GENERATION
PERSONALITY: POSTMODERN DISCOURSE
O. V. Sarnavska, T. V. Yakovyshyna, T. A. Shadiuk
The subject of the study is the philosophical comprehension of the digital generation identities
in postmodern discourse. The article distinguishes between the concepts of virtual and real
identities, which in total reveal themselves in the human life world. The theoretical platform of the
research is based on culturological and anthropological aspects regarding the influence of digital
technologies on the personality growth, self-awareness and self-affirmation in the modern world.
The Michele Serres’s methodology is used in the work. The foundations of the research were
supplemented by the works of social constructionists such as J. Mead, C. Cooley, I. Hoffman,
T. Lukman, K. Gergen, and others, who emphasize the developing of various "I-images" in the
network space. The scientific originality of this article is the analysis of Michele Serres’s
philosophical and pedagogical achievements. It is argued that philosopher’s scientific heritage
includes a doctrine about some of the specific personal features of the modern networked
generation called "girl / boy-with-a-finger", that denotes the agility with which the fingers of digikids dash over the touch screens of their mobile devices. In addition, the study of M. Serres’s
theory made it possible to outline the signs of the third information revolution, generalize and
actualize the philosophical reflection on self-identification in human life world, which is actually
the world of digital culture. The link between the rapid achievements of the information revolution
on the one hand and the culture of the digital generation on the other hand was discovered and
confirmed basing on the analysis M. Serres’s viewpoints. The authors pay attention to the
peculiarities of the individual identity constructing in the modern virtual communicative space
and to the impact of virtual identity on the real personality in the information society. It is
established that virtual identity can be multiple and expressed mainly through selfrepresentation, and at the same time it is an important component of authenticity as the identity
of the modern personality.
Key words: personality, life world, identity, digital generation, digital culture, virtualization,
communication, postmodern.

Постановка
проблеми.
Дослідження проблем ідентичності у
розрізі автентичності сучасної молоді
є насьогодні достатньо популярним у
полі гуманітарного дискурсу. Разом з
тим,
необхідно
зауважити,
що
питання розвитку особистості мають
бути
інтегровані
в
широкий

філософський,
психологічний
та
педагогічний контекст, у якому
особистість виступає як культурний
об'єкт, що формується під впливом
самотворення та самодетермінації в її
життєвому світі, перебуваючи в
комунікативному
просторі
інформаційного суспільства. Саме ці
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аспекти обумовлюють актуальність
обраної
теми
дослідження,
що
дозволяє уявити й випробувати нові
концептуальні
виміри
зазначеної
проблематики у таких інтелектуалів
сучасності, як М. Серр. Філософські
погляди
М. Серра
вирізняються
критичним і водночас оптимістичним
осмисленням перспектив розвитку
культурного
простору
сучасної
молодої людини в умовах стрімкого
домінування
інформаційних
технологій
глобалізованого
світу.
Творчість цього мислителя є яскравим
зразком перебування в ситуації часу,
пульсуючого відчуття реальності, що
задана
новими
параметрами
світосприйняття.
Необхідність
звернення
до
філософської
спадщини
М. Серра
викликано тим, що важливою темою,
порушеною в останніх дослідженнях
мислителя,
стали
особливості
культури цифрового покоління, яке
зростає та формується у світі
інформаційного
суспільства,
вражаючому й стрімко мінливому. Це
покоління кардинально відрізняється
від попереднього, того, яке на
сьогодні є не дідами-прадідами, а
всього лише батьками сучасних
хлопців та дівчат. М. Серр наводить
такий гіпотетичний приклад: якби
нинішній студент, для прикладу,
захотів розказати про своє життя
студентові початку 90-х ХХ ст.,
останній категорично не зрозумів би
його. Цілком очевидно, що такі звиклі
та буденні слова сучасності як
"інтернет",
"соціальні
мережі",
"віртуальний світ" тощо змусили би
того студента із 90-х розгубитися.
Однак час іде, відбувається стрімка
інформаційна революція, той студент
дорослішає, створює сім'ю і саме в
його
життя
вривається
лавина
новітніх досягнень. І от людей вже
середнього віку, саме тих, котрі на
початку
90-тих
ХХ
ст.
були
студентами, М. Серр називає такими,

котрі залишили нинішній культурний
простір без нагляду.
Аналіз останніх досліджень і
публікацій.
Особливості
третьої
інформаційної революції та її впливу
на
становлення
й
розвиток
особистості
аналізуються
дослідниками за допомогою понять та
феноменів
віртуалізації:
простір
уявного
(Ж. Лакан,
М. Фуко,
Ж. Дерріда),
простір
симулякрів
(Ж. Бодрійяр,
Ж. Дельоз),
альтернативні світи (Дж. Сулер). До
кола вчених, які зробили вагомий
внесок
у
вивчення
проблеми
неоднозначності здобутків третьої
інформаційної революції, віднесемо
М. Кастельса,
Й. Масуду,
О. Тоффлера,
Д. Белла,
С. Ґантінгтона,
З. Баумана,
Е. Гідденса, Р. Дарендорфа та ін.
Серед
вітчизняного
доробку
заслуговують на увагу: монографія М.
Заковоротної "Ідентичність людини.
Соціально-філософські
аспекти",
дисертація Г. Скорик "Людина в
інформаційному суспільстві: проблема
ідентифікації".
Культурологічні
та
антропологічні
аспекти
впливу
інформаційно-комп’ютерних
технологій
на
формування
особистості,
на
усвідомлення
людиною себе, в тому числі як
цифрової людини, досліджуються Гі
Дебором, Е. Гідденсом, Ф. Уебстером,
П. Слотердайком,
П. Віріліо,
П. Бурдьє, А. Сантіні, К. Скіннером.
Зазначені
наукові
розвідки
доповнюють
праці
дослідників
соціального
конструктивізму
Дж. Міда,
Ч. Кулі,
І. Гофмана,
Т. Лукмана, К. Гергена та ін., які
акцентують увагу на формуванні
різноманітних
"Я-образів"
в
мережевому просторі. Психологічні
аспекти
вивчення
певних
особистісних
характеристик
покоління інтернету стали предметом
дослідження багатьох відомих учених,
зокрема: збіднення емоційної сфери
через
відсутність
тілесної
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представленості в мережі (Д. Ганн,
Х. Петрі);
особливостей
інтелектуально-пізнавальної
сфери
(Г. Грезійон,
К. Кердиллан),
мотиваційної сфери користувачів
(О. Смислова,
П. Тейлор),
змін
уявлення про новочасну ідентичність
особистості (З. Бауман, Е. Гідденс,
Ч. Тейлор, Н. Бурлакова, Л. Гудков,
О. Крилов, О. Соколова).
Виділення не вирішених раніше
частин
загальної
проблеми.
Запорукою
успіху
філософськопсихологічних
та
педагогічних
досліджень простору людського буття
є необхідність постійного звернення
до
проблем
особистості
та
особливостей філософської рефлексії
її життєвого світу. Філософські та
психолого-педагогічні
розвідки
М. Серра спрямовані на створення
антропологічної парадигми, в основі
якої
знаходяться
культурологічні
конструкції,
що
набувають
подальшого розвитку та інтерпретації
глобального
контексту
культуротворення, репрезентованого,
зокрема, цифровою культурою з її
новітніми
інформаційнокомунікаційними технологіями.
Метою статті є аналіз аспектів
впливу
культури
часу
третьої
інформаційної
революції
на
формування
особистості
у
філософському дискурсі М. Серра,
дослідження
особливостей
конструювання
ідентичності
особистості в сучасному віртуальному
комунікативному
просторі
та
усвідомлення
впливу
"віртуальної
ідентичності" на реальну особистість в
умовах інформаційного суспільства.
Визначена авторами мета може
бути
реалізована
через
низку
завдань:
аналіз
особливостей
здобутків інформаційної революції
сучасної
культури,
зокрема
у
просторовому, часовому й власне
людському вимірах, та діагностика
їхнього
впливу
на
формування

особистості цифрового покоління та
організацію її життєвого світу.
Виклад основного матеріалу.
Мішель Серр (1930–2019) – видатний
сучасний
французький
філософ,
письменник та педагог, увага якого
була зосереджена на проблемах
культури, філософії науки, психології
та педагогіки тощо. Мислитель був
представником
неораціоналізму
–
напряму в європейській філософії,
який враховує характер розвитку
інформаційного
простору
XXI
століття, намагаючись знайти точки
перетину постмодерністської думки
та
постнекласичного
знання,
дослідження взаємовпливів котрих
має значну традицію [1: 163].
Звертаючись до класичного розуміння
філософії як любові до мудрості і
знання, учений обґрунтовує власні
культурологічні
погляди,
наголошуючи на тому, що філософія
ніколи не виступала проти знання,
водночас підходить по-новому до
традиційних
проблем
філософії
науки, а також пробує віднайти
точки
перетину
філософського,
культурологічного, психологічного і
педагогічного знання на прикладі
аналізу
особливостей
сучасного
цифрового покоління та особистості
зокрема.
Дослідження становлення світової
культури достеменно довели, що у
першому тисячолітті до нашої ери
відбулася
перша
інформаційна
революція, пов'язана з винайденням
письма.
Завдяки
пергаменту,
папірусу, глиняним дощечкам письмо
стало
першим
по-справжньому
революційним
зовнішнім
носієм
інформації.
Власне,
зміна
у
співвідношенні інформації та її носія
стала
причиною
цивілізаційних
зрушень, до яких М. Серр відносить
громадську
організацію
міст;
винайдення
грошей
і
поняття
вартості речей; розвиток геометрії та
математики
в
цілому;
появу
монотеїстичних релігій, в основі яких
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лежать
священні
тексти.
Результативність першої революції,
переконаний
М. Серр,
є
фундаментальною
та
дозволяє
резюмувати: наша цивілізація стала
прямим
наслідком
розвитку
писемності [4: 29].
Друга інформаційна революція (XV
століття) відбулася у зв'язку з
винайденням
книгодрукування.
Визначальними,
як
переконаний
М. Серр, для неї стали такі зміни:
переворот у комерції, пов'язаний із
друком чеків, банкнот; розвиток
експериментальної
науки;
криза
релігії,
адже
видрукувана
та
зрозуміла Біблія стає доступною для
вільного коментування; зародження
та стрімкий розвиток капіталізму та
нові відкриття у галузі теоретичної і
практичної педагогіки.
М. Серр стверджує, що в умовах
сьогодення ми стали свідками та
маємо можливість проаналізувати
особливості
наступної
третьої
інформаційної
революції,
яка
призведе до таких змін: стрімка
глобалізація; масштабність наукових
відкриттів; критичне переосмислення
та нові пошуки в академічній
педагогіці; глибока криза релігій, а
можливо й духовності загалом.
Конструювання
людської
реальності
потребувало
аналізу
М. Серром значення винаходу та
масового використання комп'ютера
як
приладу,
який
зберігає,
опрацьовує, передає та приймає
інформацію. Це фактично означає
створення
універсального
інструменту, оскільки комп'ютер не
просто має здатність виконувати
будь-які завдання, а й імітує якості
всього в світі, а також і самого світу.
Саме цей винахід та його послідовні
модифікації
знаменують
собою
інформаційну
революцію,
яку
французький філософ розглядає у
трьох
аспектах:
часовому,
просторовому і, власне, людському.
Зазначимо, що М. Серр із оптимізмом

аналізував сьогодення, змінене та
перетворене утвердженням цифрової
ери.
Зокрема,
саме
перемога
інформації над класичними знаннями
принесла
рішучу
демократизацію
інтелектуальної сфери. Особливо ці
зміни торкнулися сфери способів
трансляції
знань.
Якщо
раніше
знання продукувалися педагогами в
стінах аудиторій, то зараз із появою
інтернету знання перестало бути
елітарним,
трансформувавшись
у
загальнодоступне.
Таке
епістемологічне
зрушення
–
від
ієрархічної культури обраних до
"мозаїчної"
культури,
на
думку
філософа, передбачає "презумпцію
компетентності" [5]. Таким чином,
продукується більше сфер пізнання,
аніж самого знання. При цьому
накопичення
знань
стає
більш
важливим, аніж їх верифікація.
Завдяки
виникненню
нових
інформаційних
технологій
стали
можливими
зміни,
пов'язані
із
просторовими
характеристиками
буття людини. Ці зміни відбулися, на
думку філософа, саме у другій
половині ХХ сторіччя, коли людина
знову у своїй історії масово залишає
село, переміщаючись в урбанізований
простір. Отож, життєвий простір
змінився, а разом із ним змінилося й
буття-у-світі, яке довго, спираючись
на
авторитет
М. Хайдеггера,
вважалося незмінним. Цікавим стало
те, що село із простору тяжкої праці
стає тереном заміської прогулянки та
відпочинку, "аркадською ідилією" [4:
17]. Тому молода людина розглядає
природу як пасторальну картинку,
туристичний об'єкт, місце розваги або
ж тло для чудового селфі. Дійсний
простір
перестає
бути
життєво
необхідним і навіть легко замінюється
штучним.
З
огляду
на
просторову
ідентифікацію людини, порушується
водночас питання життєвого світу
людини. У цілому в сучасному
дискурсі філософії культури людська
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особистість розглядається у колі
створеного нею життєвого світу, адже
людина завжди вкорінена в бутті.
М. Серр пропонував розглянути цей
аспект
на
такому
конкретному
прикладі.
Одним
із
способів
вкорінення людини у просторі є
звичайна адреса, яка, до того ж, має
політичну, географічну, юридичну,
фінансову ідентичність. В умовах
сьогодення молодь на запитання про
адресу називає свій e-mail або ж
адресну
сторінку
у
соціальних
мережах. Адреса із назвою міста та
вулиці, номеру будинку відходить у
минуле, дійсно, чи може вмістити у
себе цілий світ стара тісна поштова
скринька?! Але саме стара адреса
була символом вкоріненості особи в
площину фінансового буття (туди
приходили, наприклад, документи
про податки), юридичну площину: на
неї приходили повістки, запрошення
на вибори тощо. Таким чином, стара
адреса виступала втіленням закону.
Зміна простору починає вимагати
зміни
закону
та
законності.
Електронних же адрес у сучасної
молоді декілька, й більше того, деякі з
них знаходяться під вигаданими, не
справжніми іменами-ніками, мають
різне призначення тощо. Саме тому,
"змінивши
простір,
ми
тепер
перебуваємо в просторі без політики,
законів, релігій, навіть статі" [5].
Відтак
життєвий
простір
трансформувався, а разом із ним
незворотньо змінилося і "буття-усвіті". У сучасному просторі немає ані
центру, ані периферії. "Інформаційні
технології
зовсім
не
скоротили
відстань, у дійсності вони перенесли
нас із одного простору в інший, із
евклідового
в
топологічний,
де
відстані не існує" – так уважав
М. Серр [4: 14]. Час і простір тепер –
закономірності ментального ряду, у
них
і
між
ними
можливі
безперешкодні переміщення, адже
все знаходиться по сусідству з усім.

На
тлі
цивілізаційних
змін
закономірно
спостерігаються
вражаючі зміни і у самій людині.
Нині "людина – це багаторівневе
явище,
що
складається
із
найрізноманітніших
елементів
і
властивостей"
[6].
Раніше
постулювалося,
що
частини
людського
тіла
мають
сталі,
з
антропологічної точки зору, функції,
які й визначають, власне, саму
людину. Мішель Серр переконує, що
людське тіло постійно виходить за
свої межі, спрямовуючись назовні.
"Візьмемо, наприклад, пам'ять, –
міркував філософ, – спочатку вона
перейшла
на
папір,
потім
на
друкарський верстат, далі – на
комп’ютер ...". Чи є для нас подібні
втрати
функцій
самого
тіла
катастрофою? І, якщо ми втрачаємо
щось, то цікаво знати, що ж ми
набуваємо? Відповідаючи на це
питання, М. Серр стверджував, що
ще ніколи в історії людства тіло так
легко не звільнялося для нових
надбань і нових функцій. На думку
філософа,
людська
істота
має
унікальну здатність, якої не має
жодна тварина: будь-яка частина
людського тіла, виконуючи ту чи іншу
функцію, має дивовижний дар її
втрачати. В результаті М. Серр дає
своє визначення: людина – це
тварина, тіло якої щось втрачає [2].
Таким чином, він проєктує нові обрії
горизонти
позатілесної,
позафункціональної
ідентифікації
людини.
Більше
того,
М. Серр
був
переконаний,
що
епоха
Нової
Людини, прихід якої передбачили
філософи
Відродження,
Просвітництва, а також Ф. Ніцше,
вже
наступила.
Однією
із
вирішальних
характеристик
особистості нової людини філософ
називає зниження уваги, здатності
концентруватися й втрату пам'яті,
адже завдяки доступності інформації
у молоді зникає потреба утримувати її
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великі обсяги в голові. Отож, на
прикладі лише одного покоління ми
спостерігаємо
явище
втрати
важливості фундаментальної ознаки
людського мозку та й особистості в
цілому. Чи є така втрата властивості
запам'ятовування
катастрофічною
для людини? М. Серр із властивим
йому оптимізмом запевняє, що ні,
позаяк людство вже не вперше її
втрачало. Дійсно, в дописемний
період уся інформація, усі знання
зберігалися за допомогою вражаючої
пам'яті жерців, шаманів, а пізніше –
античних
аедів.
Юнак-ефеб,
закінчуючи
афінську
школу,
напам'ять декламує Геродота, Есхіла,
Езопа, Софокла. Навіть Сократ не
залишив по собі жодного авторського
писемного тексту, виступаючи чи не
останнім
захисником
форпосту
людської пам'яті та усного слова. Уже
під
час
другої
інформаційної
революції
із
виникненням
книгодрукування
та
широким
розповсюдженням книги стрімкого
розвитку набувають науки, що стає
беззаперечним
досягненням
цієї
епохи, незважаючи на зниження
функціональності людської пам’яті.
М. Серр підкреслював, що кожного
разу, втрачаючи потребу та здатність
до
запам'ятовування,
людство
створює новий інструмент, у якому
об'єктивована
ця
функція.
Спираючись
на
досягнення
нейробіології, філософ запевняє, що
нові
технології
активують
та
розвивають зовсім інші зони кори
головного мозку, відмінні від тих, що
іррадіюються при прочитуванні та
запам'ятовуванні
тексту.
Відтак
мозок
продовжує
розвиватися,
еволюціонувати,
і
робить
це
аналогічно, як і тисячі років тому при
переході від усної мови до письма,
адже пам'ять слід розуміти в двох
аспектах – у суб'єктивному (власна
пам'ять) та об'єктивному (пам’ять
носія). У такий спосіб, продовжував
філософ, письмо та книгодрукування

є видами пам'яті, тому ми, нинішні
люди, маємо новий й справді кращий
вид пам’яті, ніж наші попередники.
Окрім того, ми втрачаємо пам'ять у
суб’єктивному
сенсі,
але
вона
втілюється
та
реалізується
в
об'єктивному, а об'єкти згодом вже
еволюціонують замість нашого тіла.
Пам’ять стає незалежною від носія, а,
отже, попередній спосіб мислення,
попередні наука, політика, релігія та
культура теж змінюються відповідно
[2]. Загалом, зміщуючи акценти із
суб’єктивної до об'єктивної сторін
людського буття, мислитель закладає
передумови позитивного дискурсу
людської
ситуації,
лексично
позбавленого
пафосу
загроз
і
попереджень,
неухильно
її
виправдовуючи.
Філософ із оптимізмом вдивлявся у
майбутнє
покоління
"дівчатокхлопчиків-з-пальчик", названих так
за вміння одним пальцем набирати
повідомлення,
якому
пророкував
довге (100 і більше років) життя,
насичене,
й
іноді
перенасичене
інформацією,
де
молодь
має
дивовижне
вміння
легко
та
невимушено приборкувати натиск
цієї
інформації,
сортувати
її,
розкладати на певні полички й
вправно
використовувати
у
необхідних ситуаціях. Це покоління
пристосовує
мову
до
потреб
віртуальної
комунікації,
трансформуючи її й створюючи нові
слова, у відповідності до потреб
опанування
цінностями
масової
цифрової культури з її трендами.
Головними ознаками особистості
сучасної
молодої
людини
є
розширення
когнітивних
компетенцій, але зменшення обсягів
довготривалої пам'яті; збагачення
мовлення та комунікації, однак й
зростання відчуженості й самотності;
релігійна
свобода
та
моральна
розкутість,
проте
й
втрата
авторитетів та розмитість ціннісних
орієнтацій [5]. Одна з найголовніших
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компетенцій
сучасного
молодого
покоління
–
це
здатність
до
критичного мислення. На початку
нашого століття Умберто Еко писав
про те, що сьогодні всі люди діляться
на дві групи: тих, хто дивиться
телевізор,
і
тих,
хто
"читає"
комп'ютер. Ті, хто дивиться телевізор,
часто не готові критично мислити,
дискутувати, аналізувати. Критичне
мислення – це, образно кажучи,
"читання
комп'ютера",
робота
з
різними
джерелами
і
бажання
сформувати власну точку зору. При
цьому задіюються зовсім інші зони
мозку, аніж під час читання книги.
Це
цілком
підтверджується
сучасними
гуманітарними
дослідженнями, в яких аналізуються
чинники активації раніше "сплячих"
зон мозку, умови їх розвитку і
успішного функціонування [3]. Такі
обставини закріплюють оптимістичну
впевненість стосовно еволюційних
здатностей людини пристосовуватись
до світу нею ж і створеного.
Цілком логічною є наступна думка
М. Серра: "Мозок еволюціонує так
само, як зробив це колись при
переході від усного мовлення до
письма. Що робили нейрони мозку до
винаходу
письма?
Когнітивні
здібності людини не стабільні, і це
дуже цікаво. У будь-якому випадку,
це моя відповідь тим буркотунам, які
звинувачують "хлопчика-з-пальчик" у
відсутності
пам'яті
й
здатності
синтезувати. Вони судять з позицій
своїх когнітивних компетенцій, не
визнаючи,
що
мозок
фізично
еволюціонує"
[5].
Ці
теоретичні
константи
дають
можливість
окреслити: вирішальна компетенція –
це вміння вчитися упродовж усього
життя.
Когнітивні компетенції є особливо
актуальними з огляду на стан
сучасної
освіти.
Університети
переживають потрясіння, оскільки
знання, що стало доступним всюди і в
будь-який
час,
втратило
свій

колишній статус. Мас-медіа і реклама
тепер
виконують
не
лише
інформаційну,
але
й
освітню
функцію.
Цінність
інформації
перестала бути такою вже унікальною
цінністю, вона доступна всім. Якщо
раніше вчителі викладали знання, то
сьогодні мають презентувати себе і як
носія знань, і як особистість, адже
лише в такий спосіб реальний вчитель
із простору академічної аудиторії
здатен конкурувати із віртуальним з
екранного простору. Тому порада
М. Серра "залишатися собою" може
розумітися як бути особистістю,
надихати власним прикладом й
посутньо
бути
наставником.
Завдання професора – навчити
студента мислити й аналізувати,
змістовно оцінювати опрацьовану
інформацію, якісно її застосовувати,
комунікувати, виходити за межі
існуючих парадигм, бачити нові
рішення, аналізувати. Завдання ж
сучасного університету – створити
можливості та простір для вільного і
якісного розвитку громади студентів і
викладачів,
простору
нової
комунікаційної культури.
Дослідницька
увага
філософа
також була сконцентрована й на
іншій
важливій
ознаці
третьої
інформаційної
революції
–
актуалізації гендерних питань і, як
виявилося, проблем, адже гендерна
методологія, започаткувавши нову
парадигму мислення, де в центрі
уваги
опинилась
стать
людини,
вивела
на
авансцену
суспільствознавства
нові
якості
людського існування. Ці проблеми
виявились універсальними, оскільки
стать
(не
тільки в особистому
значенні, але й у значенні гендера) –
універсальна
характеристика
людського буття. Така банальна
істина ігнорувалась, як з'ясувалося за
нового
погляду
на
речі,
в
традиційному суспільствознавстві, де
"стать"
і
"людина"
виглядали
відірваними одне від одного. У
142

Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. Philosophical Sciences. Vol. 2 (88), 2020
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка.
Філософські науки. Вип. 2 (88), 2020

віртуальному просторі з'явились нові
умови
для
вияву
гендерних
особливостей. Представник покоління
"дівчинка/хлопчик-з-пальчик" одного
разу спробував спочатку приміряти
нік, аватарку, змоделювати голос, а
потім й роль, поведінку протилежної
статі. Такі експерименти раніше були
заборонені, а іноді й небезпечні. У
просторі інтернету можливості для
пошуків
ідентичності
значно
розширились. Віртуальний світ став
частиною життєвого світу особи. У
цьому комунікативному просторі нове
молоде покоління є відкритішим,
щирішим та сміливішим, вільним від
шаблонів, заборон та стереотипів.
Покоління
"дівчинка/хлопчик-зпальчик" розповідає про свої плани,
ділиться своїми страхами, мріями та
переживаннями, коментує події та
вчинки, залишає відгуки одне для
одного та одне про одного, радиться
між собою, обмінюючись досвідом, і
все
це
відкрито
для
інших
користувачів
інтернетпростору,
утворюючи нові спільноти, в яких
відсутні такі соціальні статуси, як
національність,
приналежність
до
певної релігії та загалом таке поняття
як
"чужий".
Таким
чином,
універсалізація гендерного виміру
додає
можливостей
до
самоідентифікації
особистості
в
умовах мережевого спілкування.
У віртуальному просторі інтернету
комунікативні
процеси
мають
узагальнений
характер,
однак
реалізуються
переважно
в
безособистісній
формі.
Співрозмовник має вибір надати про
себе
неповну
інформацію,
як
правдиві, так і неправдиві дані про
свій вік, соціальний статус. Це може
бути
цікавим
експериментом,
спробою приміряти нові ролі, адже
представник
покоління
"дівчинка/хлопчик-з-пальчик"
морально та психологічно вільний від
вимоги репрезентувати в процесі
віртуальної комунікації самого себе,

створюючи образ "Я" на власний
розсуд. М. Серр зауважував, що за
цим
явищем
дійсно
криється
розмитість певних моральних засад
комунікації, адже цим дітям ніколи
не доводилось замислюватись про
необхідність моралі, вже не кажучи
про те, щоб вистраждувати саму
потребу в ній, але ж очевидними
стають саме психологічні здобутки у
спілкуванні та в створенні власної
культурної особистісної ідентичності
[6].
Безсумнівною
перевагою
є
можливість створювати у мережевому
середовищі все нові та нові варіанти
ідентичності за власним вибором й
уподобаннями, дозволяючи молоді
грати
власною
ідентичністю,
змінювати її, відкрито проявляти
уявлення про свій внутрішній світ,
нехай і часто-густо суперечливий.
Автор проте розуміє, що на теренах
віртуального
простору
самоідентифікація
особистості
покоління
"дівчинки/хлопчика-зпальчик"
реалізується
виключно
самопрезентацією, можливості якої
потенційно необмежені (за винятком
тілесного чинника). Це означає, що
єдиною реальністю особистості у
віртуальному просторі комунікації є
реальність самопрезентації.
Висновки.
Відтворення
теоретичних констант французького
філософа М. Серра дало можливість
встановити, що нинішня актуалізація
філософської
рефлексії
щодо
самоідентифікації
особистості
в
умовах
натиску
інформаційнокомунікаційних
технологій
відбувається з урахуванням динаміки
й
типології
загально-історичного
контексту технологічних ефектів і
відповідних
особистісних
трансформацій та метаморфоз у її
життєвому світі.
Особливості особистості сучасного
цифрового покоління визначаються
розширенням
когнітивної
й
епістемологічної
сфер,
що
супроводжується розвитком нових
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культурних компетенцій: здатністю
до критичного мислення й умінням
вчитися впродовж всього життя. При
цьому
підкреслюється
значний
еволюційний потенціал людини, що в
теорії мислителя виступає вагомим
аргументом
у
підтримку
оптимістичного бачення майбутнього
нових поколінь.
Окрім
того,
М. Серром
аналізуються часові й просторові
характеристики людського буття як
такі, що дедалі більше постають
топологічними
величинами
ментального
ряду,
що
характеризуються
передусім
неперервністю
і
компактністю.
Паралельно можна спостерігати появу
позатілесних і позафункціональних
вимірів людської ідентифікації, що
відбувається в умовах об'єктивації як
уречевлення
людського
буття,
опосередкування
й
навіть
перенесення
класично
людських
функцій
на
реагенти
цифрової
культури.
Віртуальний простір комунікації
визначається
як
сфера
експериментальної
ідентифікації
сучасної
особистості,
в
якій
гендерний
вимір
набуває
абстрактності,
абсолютизується.
Водночас
М. Серр
не
схильний
протиставляти реальну і віртуальну
ідентичності,
вважаючи
останню
складовою
частиною
нинішньої
реальності й, – висловлюючись у
термінах герменевтики, – життєвого
світу людини. Вплив віртуальної
ідентичності на реальну особистість в
просторі
цифрової
культури
є
переважним
з
точки
зору
впорядкування її життєвого світу та
формування пріоритетних шляхів
комунікації. Слідуючи за логікою
М. Серра, у межах можливостей
цифрової
культури
віртуальна
ідентичність особистості здійснюється
як самопрезентація, що може мати
множинний характер і є важливим

компонентом
автентичності
як
самобутності сучасної особистості.
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The article presents a socio-philosophical analysis of the functioning of advertising in the
urban socio-cultural space in the following aspects: socio-cultural: advertising as an agent of
influence on the spiritual culture of the individual and society, as a spatial dominant of modern
urban architectural environment; anthropological: advertising as a tool for experiencing the city;
social: advertising as an agent of the formation of consumer attitudes of city residents and a tool
of communication, especially in terms of the establishment of «tablet consciousness». It is revealed
how the visualization of advertising images, the saturation of the urban information space with
audio messages of advertising content form the culture of the individual primarily due to the
repetitive nature of their translation. Amplification information flows, increasing the share of
advertising messages, the actual totalization of advertising in the urban socio-cultural space
encourage the use of various control and restrictive means to prevent the dominance of
advertising in it. The opposite reaction is to the «invasion» through different cultural strata, in
particular through street art.
A special way of human existence is the formation of identity (urban, rural) through his
experience of local connection with the settlement where he lives or lived, and thus the
expression of feelings of belonging to the responsibility for the common destiny. Appeal to the
markers of the uniqueness of the city, the creation of stereotypical images, the use of official
symbols, logos, attributes, legendary images in advertising affect the emotional component of the
formation of urban identity. The city's experience through advertising is, first, through social
advertising, which proclaims the meanings and values of both national and local identities, ie the
values of «local patriotism» and which proclaims the meanings and values of coexistence
(solidarity, subsidiarity, ecological and public security and etc.), and secondly, commercial, which
uses as a tool the humanitarian, social, communal and economic problems of the city.
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РЕКЛАМА У СУЧАСНОМУ МІСЬКОМУ ПРОСТОРІ:
СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ
В. М. Слюсар, В. О. Коваль
У статті здійснено соціально-філософський аналіз функціонування реклами у міському
соціокультурному просторі у таких аспектах соціокультурному: реклама як агент
впливу на духовну культуру індивіда та суспільства, просторова домінанта сучасного
міського архітектурного середовища; антропологічному: реклама як інструмент
переживання міста; соціальному: реклама як агент формування споживацьких
установок жителів міста та інструмент комунікації, особливо в умовах утвердження
«планшетної» свідомості. Охарактеризовано, яким чином візуалізація рекламних образів,
насичення міського інформаційного простору аудіоповідомленнями рекламного змісту
формують культуру індивіда передусім це відбувається через повторювальний характер
їх трансляції. Посилення інформаційних потоків, збільшення частки рекламних
повідомлень, фактична тоталізація реклами в міському соціокультурному просторі
спонукають застосовувати різні контролюючі та обмежувальні засоби з метою
запобігання домінуванню реклами в ньому. Зворотною реакцією є її «вторгнення» через
різні культурні шари, зокрема через стріт-арт.
Особливим способом існування людини є формування ідентичності (міської, сільської)
через переживання нею локального зв’язку з населеним пунктом, де вона проживає чи
проживала, а відтак і вияву почуттів співпричетності з відповідальністю за спільну
долю. Апеляція до маркерів унікальності міста, створення стереотипних образів,
використання офіційних символів, логотипів, атрибутів, легендарних образів в рекламі
впливають на емоційну складову формування міської ідентичності. Переживання міста
засобами реклами відбувається, по-перше, через соціальну рекламу, яка проголошує
смисли та цінності як національної, так і локальної ідентичностей, тобто цінності
«місцевого патріотизму» та смисли й цінності співжиття (солідарності, субсидіарності,
екологічної та громадської безпеки тощо), по-друге, комерційну, яка у якості інструменту
використовує гуманітарні, соціальні, комунальні та економічні проблеми міста.
Ключові слова: символічний обмін, симулякр, суспільство споживання, інформаційний
простір, урбаністика, філософія реклами, комунікативна діяльність.

Introduction of the issue. Modern
globalization
processes
with
accompanying
urbanization
and
unification lead to transformations of
communicative,
cultural
and
architectural urban space. This is
observed, on the one hand, the
expansion of urban space, and on the
other
hand,
the
totalization
of
advertising with the introduction of
various forms and types, especially in
relation to outdoor advertising. At the
same time, totalization significantly
reduces the visual perception of ads as
advertising, so they, in fact, dissolve in
the flow of information, create a special
emotional background and become a

routine component of urban space. And
this, in turn, highlights the need for
professionals involved in the production
and distribution of advertising, to use
tools to invade advertising in the urban
space,
changing
the
established
historical
architectural
landscape.
Changes in the socio-cultural space
under these conditions both determine
the quality and lifestyle of residents, the
image of the city, and affect the psychophysiological health of consumers of
advertising. Thus, scientists are faced
with the problem of understanding the
processes of totalization of the presence
of advertising in the modern urban
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space and forecasting its social
consequences.
Current state
of the
issue.
Advertising as a social phenomenon is
the subject of scientific research in the
field of social communications and
philosophy. If in the former the content,
forms and methods of advertising are
studied first of all, in the latter –
advertising in the context of the
relationship
"person
–
world".
Currently,
research
in
the
interdisciplinary plane, which reflects
both practical and theoretical aspects of
this social phenomenon. Sociologist
Iryna Chudovska-Kandyba researched
the
socio-cultural
dimensions
of
advertising practices, revealed their
symbolic, mythological, asciological,
ideological, rational and irrational
articulation [19]; Maksym Karpovets
made a philosophical understanding of
the city as a specific, complex and
ambiguous phenomenon of culture and
as a world of human existence [9];
Volodymyr Stetsenko revealed the
content and forms of integration of
information and advertising objects into
the urban space [14]; Anna Chmil
analyzed the current state of society,
the characteristic feature of which is
the loss of a sense of reality, the
implementation of the principle of
simulation and hyperreality of codes
that begin to control people [17]. The
researches of the Russian philosopher
Galina
Gornova
devoted
to
the
problems
of urban
identity
are
meaningful [8]. An important issue in
the study of advertising as a social
phenomenon is compliance with the
principle of objectivity, the pitfalls of
scandal (appeal to the sensational
lexicon, actively used in the media) and
inflation (perception of advertising by
the researcher through the prism of
everyday life).
The purpose of the article is a
socio-philosophical analysis of the
peculiarities of the functioning of

advertising in the urban socio-cultural
space.
Results
and
discussion.
The
information space of modern society is
characterized by an increase in
advertising, its introduction into the
context of everyday life of individuals.
Advertising at the same time has its
own objectivity, and gives objectivity to
other persons and / or things, and the
thing itself, which is presented in
advertising, acquires its existence in it
[18, p. 54-55]. Advertising is a social
action which, according to Iryna
Chudovska-Kandyba, both forms and
"sterilizes" tastes, that is, having a
creative
character,
it
produces
stereotypes; has a positive axiological
orientation, generating a backlash of
the subject; advertising invades the
field of culture, «being an» uninvited
guest «in it, is a component of mass
communication, and at the same time
an independent entity, to some extent
ensures the existence of the media
reality [19, p. 10-11]. Currently, there
are a large number of forms of
advertising that can be classified into
such groups as information and
advertising materials; exhibitions, fairs,
presentations, seminars; advertising in
periodicals; direct mail advertising
(direct mail); word of mouth; outdoor
advertising; radio advertising; television
advertising; advertising on computer
networks [10]. The processes of
digitalization, the establishment of
«tablet consciousness», the widespread
use of social networks significantly
increase the inclusion of the individual
in the information space. The urban
«humanitarian environment» differs
from other settlements in that it begins
with neighbors and passers-by, and
therefore, on the one hand, the
inhabitants of the modern city, with
whom the individual meets on the
street, in transport, at work, in public
places, are specific, and on the other
hand,
they
retain
a
kind
of
"abstractness", which is anonymity and
148

Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. Philosophical Sciences. Vol. 2 (88), 2020
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка.
Філософські науки. Вип. 2 (88), 2020

does not involve acquaintance [7,
p. 23]. The information space is a
universal space that covers almost all
residents of the city and maintains this
state of relations. Thus, advertising as a
component of the information space,
outlines its presence in the daily life of
the individual, forms attitudes to
consumption, objectifies reality, affects
the value system of the individual and
society.
The problem of functioning of
advertising in urban space in the
context of the relationship «person –
world» can be considered in the
following
aspects:
socio-cultural:
advertising as an agent of influence on
the spiritual culture of the individual
and society, as a spatial dominant of
modern
urban
architectural
environment;
anthropological:
advertising as a tool for experiencing
the city; social: advertising as an agent
of the formation of consumer attitudes
of city residents and a tool of
communication, especially in terms of
the
establishment
of
«tablet
consciousness».
Advertising
as
an
agent
of
influence on the spiritual culture of
the individual and society, as a
spatial dominant of the modern
urban architectural environment.
Visualization of advertising images,
saturation of the information space
with audio messages of advertising
content form the culture of the
individual primarily due
to the
repetitive nature of their broadcast.
One of the primary tasks of advertising:
to acquaint potential consumers with
information about the product, and the
desire to reach as large an audience as
possible actualizes the need to optimize
the communication mechanism. This
determines the length of time for visual
advertising and the number of locations
depending on the population of the city,
the compactness of living, the intensity
of movement in specific places, the
coverage of the audience of audio

messages. This causes a situation in
which the same consumers as objects
of advertising receive the same
advertising message several times,
which, in turn, becomes an agent of
influence on the individual information
space,
causing
a
corresponding
reaction. It can be argued that in the
modern
information
society
the
functional purpose of advertising is
complicated not only by the influence of
culture on the daily life of the
individual, to form an individual culture
of consumption, but also seeks to
expand, improve, correlate the world of
things, expand the spiritual culture of
society. binds new rules, affects the
aesthetic and information culture. Myth
in advertising, in essence, acts as a
kind of simulacrum in the phenomenon
of «simulation of life», ie a person's
lifestyle with a large number of
information flows in which it is
included, does not allow him to receive
real experiences, emotions, feelings and
others. therefore, the deficit of the latter
is made up, as it were, by a riot of
fantasy, fiction, fiction, a kind of
imitation of life, and not a process of
active, saturated with various events of
life [12, p. 82].
Of course, this reaction depends
primarily on his system of values,
attitudes. However, it should be noted
that the increase in the number of
advertisements, a significant increase
in the number of advertising channels,
minimization
of
inter-subject
communication links within urban
locations, in which a particular
message is updated and objectified,
requires advertisers to total the
distribution of a particular message.
This is done by increasing its repetition,
and then there is a violent intrusion
into the information space. In cities,
this is due to an increase in advertising
space, due to an increase in the
number of billboards, billboards, city
formats
(city
lights,
lightboxes,
scrollers, trivia, metro lights, stop
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pavilions) and other architectural
forms. These forms significantly change
the architectural landscape, change the
socio-cultural space of the city. As
Halyna Fesenko notes, "culture is seen
as a platform of the city that provides
spiritual
development,
economic
growth, social stability… Cultural space
of the city appears as mastered by man,
in certain parameters significant for
him value-semantic world" [15, p. 258].
The strengthening of the effect of
repetition leads to the stereotyping of
advertising images, signs, symbols, an
organic combination of their meanings
with those existing in the individual,
which were formed by traditional
methods in the process of deobjectification of culture. The functional
purpose of advertising products as
elements of culture is significantly
increasing, going beyond the primary commercial to promote goods on the
market.
The
main
strategy
of
advertising in modern consumer society
is the formation of the individual's
attitude to freely dispose of their own
lives with the right to surround
themselves with things that determine
his daily life and allow him to
experience a sense of satisfaction from
it. Thus, in the apt words of Jean
Baudrillard, we are "ushers in an era in
which advertising will assume moral
responsibility for society as a body,
replacing puritanical morality with a
hedonism
founded
purely
on
satisfaction"
[2,
p. 185].
Image
advertising generally loses its utilitarian
orientation, creating a simulacrum of
goods or services sold by a commercial
organization. Such advertising is aimed
at the brand, to master which the
individual directs the realization of their
own essential forces, and its material
manifestation for him is increasingly of
secondary importance. It can be argued
that in the modern city, advertising is
part of the urban culture of creativity,
one
of
the
forms
of
creative
communication.

The desire to prevent the totalization
of advertising space, the physical
restriction of the location of advertising
structures leads to a change in
advertising formats, in particular to the
spread of dynamic advertising in cities,
ie advertising on pillars, scrollers, trivia
and digital screens. These advertising
forms are essentially markers that
divide the architectural space of the city
into traditional archaic and modern.
Quite different from the repetition of
the form of distribution of advertising in
the urban space is viral advertising, the
feature of which is that the channel of
its distribution is the consumers
themselves, who share with others
through modern digital technologies of
interpersonal
communication,
especially through social networks.
Built on the basis of human desires
and aspirations to share with others
interesting information in their opinion,
advertising thus appears as a cultural
product, which is channeled through
individual
attitudes:
everyone
disseminates exactly the information
that reflects their own interests,
establishing temporary connections
with others, even on the basis of
anonymity,
whose
interests
also
coincide. In this context, in our opinion,
the content and form of viral
advertising
is
important.
Such
advertising can be aimed at the
actualization of both lowly human
feelings, including ridicule, excitement,
and sympathy, empathy, aesthetic
pleasure. The specifics of the spread of
viral video advertising, in contrast to
other forms, in the urban information
space is its short duration, aimed at
saving consumer time, focusing on the
dynamism of life of the city, especially
the metropolis. One way to relay such
advertising is to release two versions:
the original and a short version, which
contains a "virus", ie the main message,
which causes emotional experience.
Given the lack of clear methodologies
for implementing the strategy of the
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«viral» advertising campaign, its share
in
the
information
space
is
insignificant, mainly used in social
advertising or commercial image, which
appeals to values.
In general, the share of advertising
(primarily social) that appeals to values
is insignificant, reaching about 0,5% of
the share of all advertising in Ukraine,
which correlates with global trends.
Moreover, as Inna Stashchuk notes,
"being inseparable from the visual
environment of the city, it must
compete favorably with other means of
communication" [13, p. 161]. We can
talk about the trend according to which
advertising
that
appeals
to
the
consumer in the long run, especially
social, which appeals to values, is
displaced from the urban cultural
space,
is
commercialized.
The
conditions for its preservation are
control over the advertising market and
economic preferences for advertising
organizations, the search for more
effective channels and strategies for its
implementation. We note, in particular,
the extremely low effectiveness of
instructive
messages
of
social
advertising, such as messages about
the rules of quarantine during the
pandemic COVID-19. Lack of direct
interaction, as in the messages of social
advertising that cause concern (they
usually provide contacts for which the
addressee can apply), monologue onevector translation of meanings and
values can not compete in the
information flow.
One of the main principles of modern
outdoor advertising in the urban space
is the accentuation, the separation of a
particular advertising message from the
flow of similar. The implementation of
this principle involves the production of
original texts and images, as well as the
use of creative technologies of message
transmission, including due to a
change in the architectural landscape.
The
architectural
monuments

themselves "dissolve" in the polyphony
of advertising images and slogans.
Unlike audio or Internet advertising,
which exists in space from a few
seconds to several hours, outdoor
advertising is usually placed for a
period of one month or longer. Outdoor
advertising is interpreted as "graphic,
textual or other information of an
advertising nature, which is placed on
special temporary and / or stationary
structures located in the open, as well
as on the external surfaces of buildings,
structures, street equipment, over the
carriageway of streets and roads. or on
themselves" [14, p. 155]. It reveals in
the conditions of totalization its
distribution as a component of everyday
space. It has a static nature, can not
quickly adapt to the moods, changing
needs and desires of consumers.
As
mentioned
above,
the
strengthening of information flows,
increasing the share of advertising
messages, the actual totalization of
advertising in the urban socio-cultural
space encourage the use of various
control and restrictive means to prevent
the dominance of advertising in it. The
most radical methods were a total ban
on outdoor advertising in Sao Paulo,
Grenoble. This, in turn, encourages
advertising both to seek new forms of
implementation and to "invade" through
different cultural strata. The most
popular today is street art. This street
art on the one hand as a communicator
expresses the artistic position of the
author, and on the other – a platform
for advertising. In the form of graffiti,
painting with the involvement of social
networks, commercial companies direct
advertising activities to a specific
segment of society – young people,
especially
representatives
of
subcultures. In fact, with the help of
advertisers, the symbolic capital owned
by artists is converted into economic
capital.
Advertising
as
a
tool
for
experiencing the city. A special way of
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human existence is the formation of
identity (urban, rural) through his
experience of local connection with the
settlement where he lives or lived, and
thus the expression of feelings of
belonging to the responsibility for the
common destiny. Of course, the
experience is not formal, but depends
primarily on the historical and cultural
conditions, traditions, rules established
in the city and the emotional ability of
the individual to experience. It is the
inclusion in the socio-cultural space of
the city that actualizes such feelings in
him. As Maksym Karpovets rightly
remarks, "in the urban reality the
experience of the individual appears
more as an all-consuming totality,
absorbing
various
fragmentary
impressions, random signals and things
of the objective reality of the city… Man
feels the influence of the city more in
most cases «receives» the city than
"creates" it" [9, p. 188]. The subjective
experience of the city, the experience of
the cognitive component of urban
identity (this is mediated by the living
conditions of the individual in the city,
the influence of images formed by the
media) is its affective component [8,
p. 14]. Advertising is an effective means
of producing these images. It is
common to use the phrases "for the
first time in the city…", "to the attention
of all residents of the city…", "the only
one in the city", etc. in advertising
affect
precisely
the
emotional
component of the formation of urban
identity. A feature of advertising as a
tool for experiencing the city is its
ability to bring things closer. It, in the
words of Walter Benjamin, is a
«mercantile look into the core of things»,
which destroys the free space of
contemplation and brings us things at a
dangerous distance [3, p. 63]. Thanks
to clear advertising visualization, a
stable idea is formed that any thing
that can be mastered by a consumerresident of the city, is at a distance of
one stop by public transport.

The experience of the city shows a
tendency to appear and establish at the
level of communities (communities)
spatial interest of residents, which is
expressed in concern for their own
environment, in the formation of the
need for comfort not only their own
microenvironment, but also urban. In
fact, this is aimed, first, social
advertising,
which
proclaims
the
meanings and values of both national
and local identities, ie the values of
"local patriotism" and which proclaims
the meanings and values of coexistence
(solidarity, subsidiarity, environmental
and public security, etc.), as well as
commercial and political advertising,
which uses as a tool the humanitarian,
social,
communal
and
economic
problems of the city, appeals to the
feeling of the city. In this context, the
spread of this type of commercial
advertising as branded elements of
improvement ("street furniture"), which
have practical application, and also
contain advertising messages (often in
the form of an advertiser's logo) and
value-meaning message of the city
experience.
Advertising as an agent of the
formation of consumer attitudes of
city residents and a tool of
communication in the conditions of
the
establishment
of
"tablet
consciousness".
The
potential
consumer of advertising due to the
significant saturation of the urban
socio-cultural space with advertising
messages reacts poorly to them,
highlighting the need for advertisers,
first, ways to forcibly invade its various
forms and types in the urban
landscape, and secondly to influence
consumer attitudes. Increasing the
saturation of information flows in the
urban space to focus on advertising
messages encourages advertisers to
clarify the forms of their broadcast,
while the content recedes into the
background. Consequently, consumer
attitudes to form and brand, in fact to
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the image of the product, rather than to
its materialization, are also actualized.
In fact, advertising is a tool of
"simularization" described by Jean
Baudrillard. In turn, his theoretical
postulates were confirmed in the works
of advertising practitioner David Ogilvy,
who stressed that when choosing a
product from three brands (he gives the
example of whiskey) consumers do not
use their quality characteristics, and
image, ie the consumer is not sold
goods , and brand image [3, p. 14]. The
totalization of advertising in the urban
space actualizes in a person who has
fallen into the «simulated» reality of
«things-functions»,
its
functional
characteristics. Thus, everyday life, the
human environment by means of
advertising forms attitudes in the
system «task - solution», and the
compactness of the social organization
of the city adds the connotations of
«rational compaction». At the same
time,
the
connection
between
advertising symbols and reality, goods
and services that are advertised is
destroyed and dies. As noted by Anna
Chmil,
"symbols
that
have
a
concentrated expression in the code,
become
completely
indeterminate,
relative to the realities of the world",
and the exchange between them is
already relative to each other without
appeal to reality [17, p. 258].
The focus of advertising, as a rule, is
an individual with a set of needs to
meet
the
advertised
product.
Advertising in an urbanized society is a
tool for forming a qualitatively new type
of social relationships that form the
illusion of wealth, and in which the
"other" is exactly the same object of
consumption as the «I-myself». In this
case,
despite
the
existence
of
competition between brands, the task of
any advertising is primarily to stimulate
thirst for consumption, the motivational
marker of which is a sense of
prosperity. In fact, says Erich Fromm,
advertising unites competing firms,

because the buyer has only a dubious
privilege of choosing between several
competing brands, he is deprived of the
opportunity to realize their real needs
and dictate the relevant requirements
to manufacturers [16, p. 190]. The very
motives
of
the
consumer
are
unrecognizable, even when he realizes
that it is an advertising influence. This
is especially true of the suggested idea
of freedom of choice, which is expressed
in the fact that the addressee
voluntarily wants what he, in fact,
absolutely does not want [10, p. 75].
The effect of the illusion of prosperity
is exacerbated by the feeling of
uncertainty, which is formed in a
situation of inability to determine
whether advertising and polls really
affect the will of people, as it is
unknown what would happen if there
were no advertising or surveys [6, p.
87]. Jean Baudrillard emphasizes that
this
state
of
uncertainty
("new
uncertainty"), unlike the previous ones,
arises not from a lack of information,
but from its excess.
The nature of communication in
such a consumer society is also
changing. It comes to the forefront of
receiving from other subjects of
communication the expected benefits,
manipulative exchange of them. As
Jean Baudrillard noted, the latter goes
from a very complex household and
dozens of its technical slaves to "urban
equipment» and all the material
machinery of communications and
professional services, to the constant
spectacle of glorifying the object in
advertising and in hundreds of
everyday messages, coming from the
media, filled with meaningless pockets
of vaguely obsessive gadgets and
symbolic psychodramas that offer night
themes that haunt us even in our
dreams [1, p. 9]. In communication,
advertising messages not only convey
information to a potential buyer, they
together form a space for objectifying
the needs and desires of the individual.
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The limited physical space of the city
condenses the advertising space, which
displaces
other
forms
of
communication, and in which the
abandoned city dweller irrevocably and
uncritically perceives the content of
messages, forming their own culture of
consumption. It is based on an illusory
focus on mastering objects, Fromm's
focus on "to have". Advertising by
means of communication forms the
illusion of accessibility of consumer
goods.
Part of this illusion is the festive
nature
of
advertising.
As
Jean
Baudrillard noted, in our modern
society, especially in cities, we are
constantly surrounded by light and
images that blackmail us with feelings
of prestige and narcissism, affective
attachment and forced correlation, an
atmosphere of cold, purely formal,
though exciting celebration, imitation of
giving, where the process of purchase
and consumption is glorified, colored,
played out and stolen [2, p. 193].
Through
the
festive
content
of
advertising,
society
sees
itself,
assimilating its image. In this way,
advertising, which is totally in the
urban
space, essentially
controls
consumption, not its object.
Another component of the illusion of
accessibility is the cult of lightness
inherent in the individual carrier of the
"tablet consciousness" as one of its
basic meaningful life attitudes. It is
characterized by the promotion to the
rank of an idol of "comprehensive
relief", the essence of which is to focus
on minimizing efforts and maximizing
«high»,
on
bodily
pleasure
and
convenience, which determine the main
directions of scientific and technological
development and its commercialization,
forming a sense of accessibility. The
peculiarity of the cult of lightness in the
«tablet
consciousness»
can
be
determined
by
the
feeling
of
omnipresence of information and the
ability
to
quickly
establish

communicative connections [5, p. 5758]. Under these conditions, the
prevailing
consumer
attitude
to
information, which is expressed in the
consumption
of
information
of
advertising content for the sake of
information (dependence in the form of
the need for unfiltered non-selective
continuous
receipt),
mostly
entertaining.
Conclusions and prospects for
further research.
Advertising in the urban sociocultural space is characterized by
totalization of distribution based on the
principle of repetition, acts as an agent
of influence on the spiritual culture of
the individual and society, is part of
urban culture, one of the forms of
creative communication and spatial
dominant
of
modern
urban
architectural environment. Advertising
is a tool for experiencing the city as a
concern for the urban environment, a
tool for forming consumer attitudes of
city residents through the formation of
a qualitatively new type of social
relationships based on the illusion of
prosperity.
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ФІЛОСОФІЯ ГРИ В ІММАНУЇЛА КАНТА І ФРІДРІХА ШІЛЛЕРА
Я. М. Білик*
Метою статті є філософське осмислення поняття гри, яке належить до групи
традиційних і найдавніших у філософії. Поняття гри зустрічаємо вже у Геракліта,
Демокріта, Платона, Арістотеля, кініків, стоїків, неоплатоніків. Через багатовікову
традицію різноманітного використання це поняття приходить до сучасної філософії, а
також широко використовується поза її межами – в соціології, психології, економіці та
інших науках. Однак дуже рідко проблематика гри сама ставала предметом
філософського аналізу.
Гра займає особливе місце в кантівській філософії. Іммануїл Кант залишається одним
з тих небагатьох філософів, які зробили сам ігровий феномен предметом спеціальної
філософської рефлексії. Гра у славетного німецького філософа є гармонійною основою всіх
пізнавальних властивостей людини та особливим, "оживляючим чинником душі". За
Кантом саме сутнісні властивості гри роблять взагалі можливим процес пізнання; адже
гра гармонізує пізнавальні здібності суб’єкта; ігрові прояви спрямовують його на предмет.
Гра розглядалася Кантом як підґрунтя існування трансцендентальної естетики. Їй
притаманні системність і впорядкованість, але вона також є проявом свободи
особистості. Гра є корелятом суб’єктивності, вона інтерпретується Кантом також як
медіатор, що поєднує світ суб’єктивного з об’єктивним, зовнішнього з внутрішнім.
Філософія Фрідріха Шіллера продовжує традицію кантівської філософії гри. Завдяки
ігровому феномену в особистості поєднуються реальність і форма, необхідність і
випадковість, пасивність і свобода, а людська сутність досягає свого логічного завершення.
Розглянута в онтологічному плані, гра постає необхідною основою культури. Поняття гри
в філософських побудовах Фрідріха Шіллера органічно поєднує в собі змістовне та
формальне, раціональне й чуттєве. Саме гра фактично постає тим фактором, що
створив і продовжує створювати людину як особистість та соціальну високоморальну
істоту, піднімаючи її над фізичним світом природи. Саме гра ("естетична гра")
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інтерпретується філософом як маніфестація справжньої сутності людини. Саме в грі і
через гру людина стає особистістю, творить себе та свою суб’єктивність.
Ключові слова: гра, філософія, лудологія, суб'єкт пізнання, знання, естетика, Кант,
Шіллер.

PHILOSOPHY OF GAME IN IMMANUEL KANT’S AND FRIEDRICH
SCHILLER’S WORKS
Y. M. Bilyk
The goal of this article is philosophical comprehension of a notion of game. This notion belongs
to a group of the traditional and the oldest notions in philosophy. Heraclitus, Democritus, Plato,
Aristotle, cynics, stoics, neoplatonics have already had the notion of game. This notion comes to
the contemporary philosophy through the many ages of the tradition of various usage; this notion
is widely used beyond it - in sociology, economics, psychology and so on. But the very
problematics of game didn't often become an object of a philosophical analyse.
Game takes a special place in Kant’s philosophy. Immanuel Kant is one of few philosophers
who made the very game phenomenon an object of special philosophical reflection. In the doctrine
of the outstanding German philosopher is a harmonious base for all cognitive qualities of a
human and a special factor, "which inspirits souls". According to Immanuel Kant, essential
qualities of game make a process of cognition possible; as game harmonizes cognitive skills of a
subject; game displays direct it to an object. Game was studied by Kant as a base for
transcendental esthetics. Its features are consistency and arrangement, but it also displays
freedom of personality. Game is a correlate of subjectivity; it is interpreted by Kant as a mediator
which unites the world of the subjective with the objective, the outside with the inside Friedrich
Schiller’s philosophy continues the tradition of Kant’s philosophy of game. Reality and a form,
necessity and chance, passivity and freedom are combined for personality, and human essence
reaches its logical conclusion due to game. When game is analyzed in ontological terms, it is a
necessary base for culture. The notion of game in Friedrich Schiller’s philosophical works
organically combines contents and a form, the rational and the sensual. In fact, game is that
factor which created and has created a human as personality and a social principled creature,
raising it above the physical world of nature. Game ("esthetical game") is interpreted by Friedrich
Schiller as manifestation of true human essence. A human becomes personality, creates himself
and his subjectivity in game and through game.
Key words: game, philosophy, ludology, subject of cognition, knowledge, esthetics, Kant,
Schiller.

Постановка
проблеми.
Насамперед
слід
зазначити,
що
Іммануїл
Кант
був
першим
з
філософів Нового часу, хто після
досить тривалої перерви (на декілька
століть) виявив інтерес до поняття
гри в філософії. Він також повернув
до
арсеналу
філософії
активне
використання
більшої
частини
традиційного
лудологічного
інструментарію.
Послідовник
Іммануїла Канта у філософських
дослідженнях
Фрідріх
Шіллер,

залишаючись
кантіанцем,
запропонував певну переорієнтацію
осмислення гри.
Ступінь наукової розробленості.
Філософи Нового часу, відмовившись
від значної частини традиційного
філософського спадку Середньовіччя
та Ренесансу, певний час взагалі не
відчували потреби у використанні
лудологічного
інструментарію
в
філософії, що, як відомо, частково
було пов’язано з деяким суттєвими
змінами
загальної
тематики
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досліджень. Іммануїл Кант, виходячи
з
центральних
засад
його
філософської системи – проблем
суб’єктивності, а також принципово
нової теорії пізнання, на нашу думку,
не міг не повернутись до активного
використання
лудологічного
інструментарію. Отже, саме від
філософії І. Канта [4] бере в Новий
час
свій
початок
одна
з
найвпливовіших
традицій
сприйняття
і
використання
лудологічний ідей в філософії, а
також за її межами.
Важаємо, що філософія Іммануїла
Канта вимагає сучасного осмислення,
особливо її лудологічна компонента.
Філософські дослідження Фрідріха
Шіллера взагалі залишаються поза
увагою філософів.
Цією публікацією ми продовжуємо
традицію
історико-філософського
дослідження
лудологічної
проблематики [1].
Окреслення
невирішених
питань,
порушених
у
статті.
Вагомою є й та обставина, що саме
Іммануїл Кант після тривалої паузи
зробив гру предметом й інструментом
філософського дослідження, а також
окреслив предметне поле значень
цього поняття. Тому не випадково, що
саме на кантівську філософію, як на
основне джерело побудови своїх
концепцій посилались і посилаються
багато
дослідників
на
теренах
сучасної філософії, теології, психології
та
соціології.
Саме
кантівська
філософія постає основою сучасної
філософії гри. Особливе місце займає
гра
в
кантівській
концепції
суб’єктивного.
І. Кант
також
залишається одним з тих небагатьох
філософів, які зробили сам ігровий
феномен предметом філософської
рефлексії.
Метоюю
дослідження
є
філософський аналіз особливостей
використання
лудологічного
інструментарію
в
філософських

розбудовах
Іммануїла
Канта
і
Фрідріха Шіллера.
Виклад основного матеріалу.
Поняття гри може бути справедливо
зарахованим до групи найбільш
традиційних і давніх серед понять
філософії. Воно вже досить активно
використовувалось
різними
філософами доби античності. Так,
лудологічні поняття ми постійно
знаходимо у роботах доволі різних
представників
античних
філософських шкіл як важливий
інструментарій
першочергово
в
онтологічних розбудовах (Геракліт,
Платон, Арістотель, Плотін). Подібні
лудологічні інтерпретації були також
репрезентовані в осмисленні природи
людини
і
суспільних
відносин
(насамперед Платон, стоїки, кініки,
неоплатоніки), а також природи самої
філософії – тут слід передусім згадати
Сократа і Демокріта [1].
Середньовічна
філософія,
спираючись
на
переосмислений
спадок
платонівської
й
арістотелівської
традицій,
також
першочергово
передбачала
використання
лудологічного
інструментарію
у
власних
онтологічних побудовах (насамперед
Августин, Еріугена), а також в
осмисленні взаємовідносин філософії
і теології (Климент Олександрійський,
Еріугена). Дещо пізніше дослідження
природи
родових
сутностей
(відповідно
до
здобутків
арістотелівської традиції) привело до
фундації
та
розбудови
поняття
екзистенції, яке сприймалось як таке,
що має лудологічну природу (Альберт
Великий). Однак найбільшою мірою
на
формування
кантівських
і
шіллерівських лудологічних уявлень
вплинули епістемологічні концепції
Івана
Дамаскіна
та
Ісидора
Севільського.
Таким чином, через багатовікову
традицію
різноманітного,
різнопланового
використання
поняття
гри
було
поступово
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сприйнято представниками сучасної
філософії. Крім того, зараз воно
досить широко використовується і за
межами філософії – в математиці,
прикладних
науках
(зокрема,
військових), соціології,
психології,
економіці та інших. Разом з тим, слід
визнати,
що
порівняно
нечасто
проблематика гри сама ставала
предметом детального філософського
аналізу.
Одразу слід зазначити, що гра
відігравала особливе місце в філософії
Іммануїла Канта. Більше того, Кант
може
вважатись
одним
з
тих
небагатьох представників західної
філософії загалом, яким вдалось
зробили
сам
ігровий
феномен
предметом спеціальної філософської
рефлексії. У всі періоди довголітньої
творчості І. Канта лудологічні (ігрові)
проблеми відігравали значну роль в
його філософуванні. І це наклало
суттєвий відбиток на всю його
філософію.
Хоч Іммануїл Кант був не першим
серед філософів Нового часу, хто
почав послідовно використовувати
поняття гри, однак були й суттєві
відмінності кантівського розуміння
гри від того, як гра сприймалась його
попередниками. Кант досліджував
ігровий
феномен
переважно
в
контексті
гносеологічної
проблематики, яка була найбільш
актуальною для його філософських
пошуків. Прийнято вважати, що
І. Кант
свідомо
обмежував
усю
множину лудологічних феноменів у
філософських дослідженнях тільки
суб’єктом та сферою його свідомості.
Досліджуючи
філософську
спадщину
І. Канта,
не
важко
помітити,
що
онтологічна
характеристика ігрового феномену
для нього не була по-справжньому
актуальною. На відміну від більшості
своїх античних і середньовічних
попередників,
Кант
не
прагнув
досліджувати онтологічні параметри
ігрового феномену. І це суттєво

відрізняє його філософську позицію
від того, що було раніше. Та з цього
ніяк не випливає, що такого роду
характеристика поняття гри для
нього не існувала.
Уже в "докритичний" період своєї
творчості Іммануїл Кант активно
використовує лудологічні поняття як
важливий
інструментарій
для
філософського аналізу різних явищ
світу мистецтва. Так, поезія, на його
думку, є штучно створеною "грою
ідей", музика – "грою уявлень", театр –
"грою відчуттів". Поезію він розглядає
як "найпрекраснішу гру" серед них,
оскільки саме в ній, на його
переконання,
з
необхідністю
поєднуються всі духовні сили людини.
Пізніше, у
філософському
творі
"Критика здатності судження" такого
роду інтерпретації проявів ігрового
феномену, а також похідні від нього
уявлення І. Кант конкретизував та
пояснював вже в контексті висновків
його зрілої філософської системи,
зокрема, в зображенні поезії як
"вільної гри" [2: 22].
Зазначимо, що основний інтерес в
"критичний" період філософування
Канта вже становило не мистецтво як
соціальний інститут, а мистецтво як
вияв свідомості людини. Виходячи з
таких
міркувань,
він
уважав
художньо-образні аспекти мистецтва
провідними. І вони розглядались ним
як основа естетичного сприйняття
людини.
В своїй відомій промові на захисті
дисертації з поетики Й. Кройцфельда
в Кьонігбергзькому університеті в
1777
році
І. Кант
уточнив
і
детальніше роз’яснив сутність своїх
уявлень про значення поняття гри
(провідною ідеєю цієї дисертації, на
думку
Канта,
було
дослідження
способів використання в поезії омани
почуттів). Він висловив тезу, що весь
світ поетичного за своєю сутністю
завжди
повинен
вважатись
оманливою видимістю, а також
ілюзією [3: 120]. І. Кант стверджував,
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що
світ
мистецтва
(а
також
естетичний світ загалом) є таким
різновидом
обману,
який,
його
словами, "пестить слух", а також
"збуджує душу та оживляє її" [3: 120121].
Іммануїл Кант був переконаний, що
на відміну від звичайного обману,
такий його різновид як мистецтво
нікого по-справжньому не зміг би
ввести в оману. Навпаки, своєю
сутністю такий спосіб зображення, на
його думку, нерозривно пов'язаний із
зображенням істинного: існує така
видимість, з якою дух грає і не буває
нею розіграний. Цілком очевидно, що
І. Кант мав на увазі насамперед те,
що в філософії називають поетичною
істиною. Саме через такого роду
видимість її творець, на погляд
філософа, не вводить в оману
легковірних, а виражає істину у
формі видимості. Ця видимість не
затемнює внутрішній образ істини,
яка стає прикрашеною. Вона також
не вводить в оману недосвідчених та
недовірливих
глядачів,
однак
виводить на сцену суху і безколірну
істину, наповнюючи її кольорами
почуттів [3: 121]. Для позначення
феномену естетичного І. Кант уважав
найбільш доцільним поняття ілюзії як
"граючої видимості".
У своїх подальших філософських
дослідженнях,
насамперед
в
"Антропології з прагматичної точки
бачення", І. Кант намагався чіткіше і
більш послідовно розрізняти дуже
важливі
для
його
філософської
системи поняття ілюзії та омани.
"Ілюзія, за його словами, – це така
омана, яка залишається навіть тоді,
коли знають, що позірного предмета
насправді немає – така гра нашої
душі з чуттєвою видимістю є навіть
дуже приємною" [2: 13].
Особливо важливою для подальших
висновків, до яких дійшов у своїх
міркуваннях І. Кант, було також те,
що
досліджувана
ним
"граюча
видимість" може бути ототожнена з

"істиною в явищах" [3: 121]. В
результаті
філософ
дійшов
переконання, що необхідною основою
існування мистецтва може бути
тільки гра. Не менш важливим його
висновком цього періоду можна
вважати також і те, що саме через
гру людина здатна сприймати істину.
Гра у філософуванні Іммануїла
Канта була визначена як гармонійна
основа
всіх
пізнавальних
властивостей
людини,
а
також
особливий
"оживляючий
чинник
душі". Саме сутнісні властивості гри,
на погляд І. Канта, роблять взагалі
можливим процес пізнання. Адже гра
здатна гармонізувати усі пізнавальні
здібності суб’єкта. Більше того, саме
ігрові прояви дають можливість
спрямовувати суб’єкт на предмет
пізнання.
Крім
того,
гра
розглядалася
І. Кантом
як
основа
існування
трансцендентальної естетики. Грі, на
думку Канта, притаманні системність
і впорядкованість, однак вона також
є проявом свободи особистості. Гра
для
Канта
була
корелятом
суб’єктивності.
Він
уважав
необхідним розглядати гру і як свого
роду медіатор, що поєднує світ
суб’єктивного з об’єктивним, так само
як і зовнішнього з внутрішнім.
Проте
найістотніше
значення
поняття
гри
в Іммануїла Канта
отримало при завершенні ним своєї
філософської системи (так званий
"критичний період"). В своїх основних
працях "Критика чистого розуму",
"Критика практичного розуму" та
"Критика здатності судження" Кант
розглянув
такого роду
чинники
свідомості, які, на його переконання,
створюють собою норми пізнання
природи (закони), а також волі
(хотіння). Якщо перші пов’язані з
природою та буттям, то другі – з
обов’язком та свободою особистості.
Філософ
стверджував,
що
світи
природи та свободи із необхідністю
поєднуються
за
допомогою
161

Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. Philosophical Sciences. Vol. 2 (88), 2020
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка.
Філософські науки. Вип. 2 (88), 2020

особливого світу – світу естетичного,
основою якого є судження. Здатність
до судження, за І. Кантом, перебуває
між розумом та розсудком, між
необхідністю та свободою, пізнанням
та бажанням, органічно поєднуючи їх
між собою.
Єдиною та необхідною умовою
існування
таким
чином
інтерпретованого світу, на думку
Канта, може бути тільки гра. Таке
розуміння
природи
та
сутності
ігрового феномену в філософській
системі Канта було зумовлене, поза
усяким
сумнівом,
насамперед
особливостями
його
власної
епістемологічної
концепції,
задекларованої в його відомому
вислові: "…ми не можемо пізнати
природу, ми можемо лише помислити
її" [2: 27].
Отже, за Кантом, не понятійний
апарат розуму, як і не "чуттєве
споглядання індивіда", а лише "стан
вільної
гри
пізнавальних
можливостей" може розглядатись як
субстанціональна основа процесів
пізнання. Поняття гри в філософській
системі Канта виконує ще й низку
досить важливих епістемологічних
функцій. Так, саме гра зумовлює
побудову
обрисної
схеми
та
композицію предмета, що поданий у
чуттєвому сприйнятті суб’єкта, який
активно задіяний у процесі пізнання.
Також
першочергово
через
гру
сприймається
Кантом
об’єктивна
цілеспрямованість природи як об’єкту
філософського пізнання.
Водночас
ігрові
поняття
в
філософській
системі
І. Канта є
гармонізуючою основою для всіх
пізнавальних властивостей суб’єкта.
Вияви гри він уважав тим особливим,
"оживляючим чинником душі" і,
відтак,
обов’язковою
умовою
існування
того
феномену
світу
суб’єктивності, який визначав за
допомогою поняття "геній" [2: 49].
Такі властивості гри роблять взагалі
можливим
існування
всього

пізнавального процесу. Саме гра
зображена в кантівській філософській
системі як особливий чинник, що
здатний
налагоджувати
(гармонізувати) пізнавальні здібності
суб’єкта.
Тільки
ігрові
прояви
спрямовують
його
на
предмет
пізнання, є необхідною основою
сприйняття суб’єктом прекрасного та
величного в природі.
Подальший розвиток лудологічних
уявлень в новоєвропейській філософії
пов’язаний з ідеями Фрідріха Шіллера.
Його основні філософські побудови
значною мірою були продовженням
традицій,
які
походили
від
кантівської філософії гри. Крім того
він, як і Кант, у своїх дослідженнях
спирався
на
важливий
спадок
середньовічних філософів. Однак слід
зауважити,
що
шіллерівська
філософія довго залишалась поза
увагою як його сучасників, так і
пізніших дослідників історії філософії,
перебуваючи на другому плані у
порівнянні з його більш відомими
сучасниками
–
представниками
німецького ідеалізму Нового часу.
Поняття
гри
в
філософських
розбудовах
Ф. Шіллера
органічно
поєднує
в
собі
змістовне
та
формальне, раціональне й чуттєве.
Гра фіксує тут взаємозв’язок сутності
та
явища,
створює
модель
взаємовідносин суб’єкта і дійсності,
яка активно освоюється суб’єктом, і
тому існує для нього. Саме в грі і
через гру людина стає особистістю,
творить
себе
та
свій
світ
суб’єктивного, продукуючи реальність
найвищого
рівня
("естетичну
видимість"), організує цивілізоване
суспільство ("естетичне суспільство").
Гра постає також як компенсаційний
засіб, оскільки вона є одним з
провідних засобів набуття втраченої
цілісності особистістю, яка, на думку
мислителя, порушена в сучасному
йому суспільстві.
Говорячи про феномен гри, Фрідріх
Шіллер свідомо залишав за межами
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свого аналізу (який найбільш детально
був проведений в його творі "Листи
про естетичнне виховання людини")
те, що він зараховував до найнижчих
форм гри. Всі подібні форми ігрового
феномену (тобто найнижчі форми
гри), на думку Шіллера, за своєю
сутністю та походженням завжди
були мало пов’язаними зі сферою
культури
("естетичної
гри"),
що
цікавила його найбільшою мірою.
На відміну від І. Канта, Ф. Шіллер
був переконаний у тому, що гра
завжди має певну структурованість,
тому необхідно говорити про різні
форми її існування. Саме цим
найбільше
відрізняються
його
уявлення від поглядів Канта. Навіть
фантазія, яка, на думку Канта,
завжди є "грою уяви" і тому властива
в буквальному значенні слова тільки
людині, на відміну від найнижчих
форм ігор, в уявленнях Шіллера
перебуває набагато нижче від рівня
так званої "естетичної" гри.
Ф. Шіллер розглядав естетичну гру
як культурний феномен і саме вона є
основним
предметом
його
філософсько-культурологічного
дослідження [5]. Філософ розглядав
гру свого роду поєднувальною ланкою
між світом суб’єктивного та світом
об’єктивного; гра є найвищий ступінь
пізнавальних здібностей людини та
найповніший прояв її особистої
свободи. Такі ідеї Шіллера щодо
медіативних
та
епістемологічних
функцій гри були сприйняті ним в
першу чергу з філософії Канта та
стали необхідною основою його
власних
філософських
розбудов.
Однак найвищу форму ігрового
феномену
Шіллер
визначав
як
"естетичне". Він був переконаний, що
її слід вважати невід’ємною від
поняття прекрасного.
Весь
процес
сприйняття
прекрасного
вимагає
наявності
естетичної гри. Адже прекрасне, за
Шіллером, не може бути "просто
життям", феномен його існування для

людини не зумовлений будь-якими
життєвими потребами. Динамічний
стан прекрасного для людини завжди
постає позачасовим. Людину, на його
переконання,
взагалі
не
можна
примусити
до
сприйняття
прекрасного, як і до процесів
пізнання загалом. Прекрасне, в свою
чергу, виконує певні онтологічні
функції: його "потрібно зрозуміти як
необхідну умову сутності людства" [5:
310].
Для
людини
як
особистості
прекрасне може існувати тільки у
формі гри. Така особлива форма
існування (тобто екзистенції) людини
оцінюється Ф. Шіллером як найвищий
(онтологічний) прояв її сутності. Адже
саме
завдяки
грі
для
людини
поєднуються реальність і форма,
необхідність
і
випадковість,
пасивність і свобода, а сутність
людини
досягає свого
логічного
завершення. Оскільки ні розум, ні
досвід
не
можуть,
на
думку
мислителя,
продемонструвати
можливість об’єктивного існування
прекрасного, воно в такій же мірі, як
і
власна
сутність
людини
(особистості), пізнається тільки в грі
та через гру [5: 275].
Відтак,
прекрасне,
на
думку
Шіллера, не пізнається у спогляданні;
воно не пізнається і через форми
чуттєвого досвіду. Єдиною формою
пізнання естетичного може бути
тільки
гра,
оскільки
прекрасне
перебуває поміж сферами чуттєвого
та раціонального. Отже, основне
місце
сфери
гіпостазування
лудологічного – між об’єктивним та
суб’єктивним; тому гра не потребує ні
зовнішнього,
ні
внутрішнього
примусу, оскільки перебуває поза
сферами дії соціальних та етичних
норм, а також будь-яких з усіх
можливих потреб людини.
Ф. Шіллер висновує, що саме гра
фактично постає тим фактором, який
створив і продовжує створювати
людину (особистість) як соціальну
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високоморальну істоту, піднімаючи її
(а також суспільство) над фізичним
світом природи. Тобто власне ігровий
феномен робить людину людиною, як
засвідчує Ф. Шіллер у своїй відомій
сентенції: "Людина грає тільки тоді,
коли вона є людиною у повному
значенні цього слова, і постає сповна
людиною лише тоді, коли грає" [5:
285].
Фактично
співпадаючи
понятійно з людяністю, лудологія
Шіллера поєднує також матеріальне
та духовне начала в людині.
Евристичними є й міркування
Ф. Шіллера
про
епістемологічні
параметри лудологічного. Оскільки
естетичне сприймається ним як
найвище в людині (особистості), то
гра
постає
доцільним
епістемологічним інструментом, що й
дозволяє людині взагалі сприйняти
істину. Остання постає фактично як
зконструйована в процесі гри.
Слід також звернути увагу на
наступну обставину: розмірковуючи
про природу високої гри та її місце в
житті людини і суспільства, Фрідріх
Шіллер свідомо використовує поняття
екзистенції. Це важливе й цікаве
поняття,
яке
з’являється
і
розробляється
в
середньовічній
філософії, однак у наступні століття
було незаслужено забуто і тільки
зусиллями Шіллера повертається до
понятійного
арсеналу
сучасної
філософії.
У
середньовічних
філософів
інтерпретація
екзистенції
була
поєднана з осмисленням та описом
онтологічних
і
(частково)
персоналістських
параметрів гри.
Тому не є випадковою й апеляція
Шіллера до смислового і змістовного
ресурсу
цього
поняття
при
дослідженні
лудологічних
характеристик людини як особистості
та сфери культури загалом. Саме
кагорія екзистенції дозволяє, на
думку
мислителя,
розкрити
й
охарактеризувати
позабіологічний
(гра підіймає людину над природою)

стан буття людини в культурі.
Вважаємо, що відродження поняття
екзистенції є важливою історикофілософською заслугою Ф. Шіллера.
Таким чином, естетична
гра,
розглянута в онтологічному плані, є
необхідною
основою
буття
всієї
культури, яку, на думку Шіллера,
потрібно розглядати лише як певну
форму синтезу між раціональним та
чуттєвим. Тобто вся сфера культури
(такою ж мірою, як і мистецтво)
інтерпретується філософом передусім
як епістемологічний феномен.
Висновки
та
перспективи
дослідження. Філософія Іммануїла
Канта завжди викликала великий
інтерес дослідників, однак лудологічні
її
параметри
тривалий
час
залишались поза увагою фахівців з
історії філософії. Це при тому, що
поняття гри займає помітне місце в
його філософських розбудовах. Гра в
І. Канта є гармонійною основою всіх
пізнавальних властивостей людини та
особливим, "оживляючим чинником
душі". Протягом свого творчого життя
І. Кант по-різному бачив як своє
дослідницьке
поле
на
теренах
філософії, так і місце гри в ньому. Від
інструментарію тлумачення природи
мистецтва – до важливого чинника
творчого мисленєвого процесу, від
гармонізуючого чинника процесів
пізнання – до важливої поєднальної
ланки
процесів
усвідомлення
індивідом
світів
необхідності
й
свободи: все це роль лудологічних
факторів.
Гра
є
корелятом
суб’єктивності, вона інтерпретується
Кантом також як медіатор, що
поєднує
світ
суб’єктивного
з
об’єктивним,
зовнішнього
з
внутрішнім.
Фрідріх Шіллер, успадкувавши від
Іммануїла Канта ідею про ігровий
феномен
як
важливу
основу
епістемології, суттєво її розвинув. На
його переконання, практично всі
пізнавальні процеси можуть бути
проінтерпретовані
як
такі,
що
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побудовані на лудологічній основі.
Поняття
гри
в
філософських
розмислах
Ф. Шіллера
органічно
поєднувало в собі змістовне та
формальне, раціональне й чуттєве.
Саме гра
інтерпретується ним як
маніфестація справжньої сутності
людини. Вона є тим вирішальним
чинником, що створив і продовжує
створювати людину як особистість та
соціальну
високоморальну
істоту,
піднімаючи її над фізичним світом
природи.
Естетичну
гру
(тобто
культуру) Ф. Шіллер пояснював як
вияв справжньої сутності людини.
Саме в грі і через гру людина стає
особистістю, творить себе та свою
суб’єктивність.
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академічних традицій України. Якщо
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погляди й оцінки природи, динаміки

"освоєння культурної цілісності".

Структурно
монографія
складається з двох розділів, які
відрізняються своїм підходом до
аналізу
історії
формування
філософських осередків в Україні.
Перший розділ – "Об истории
создания и деятельности некоторых
украинских философских сообществ"
– нагадує мемуарну літературу. Це
оповіді людей, які безпосередньо
брали
участь
у
створенні
філософських товариств, центрів,
дослідницьких інституцій. Поданий у
розділі
матеріал
дає
змогу
ознайомитися
не
тільки
з
проблематикою досліджень, а й з
умовами виникнення інтересу до
певної теми, події, що спонукали до
утворення філософських спільнот.
Наукова атмосфера товариств і
особисті взаємини людей – матеріал,
що має велику цінність і розкриває
вплив
окремих
науковців
на
формування філософської традиції в
регіональних осередках. Особливу
увагу
привертає
бібліографічний
матеріал статей розділу, де ретельно
відібрана інформація щодо захистів
дисертацій, конференцій та видань,
що відбулися за останні 20–30 років.
В цьому ракурсі привертають увагу
розділи "Киевская школа философии"
ХХ в. и её основные идеи в контексте
конституирования
единства
украинского
философского
сообщества"
(Ю. Мєлков)
та
"Львовский "философский пароход":
об опыте одного домашнего историкофилософского
семинара"
(В. Петрушенко), в яких подана
ґрунтовна
оцінка
діяльності
філософських спільнот з точки зору
учасників процесу їх становлення.
Г. Аляєв і Т. Суходуб надали цікаву
інформацію
щодо
дискусій
та
обговорень, які проводилися в межах
семінарів і круглих столів, "Общества
русской философии при Украинском
философском фонде". Особливу увагу
авторами
монографії
приділено

аналізу
унікального
процесу
формування новітньої філософської
думки, що постає як "Системология в
Одессе: перезагрузка" (Є. Іванова) чи
"Мемуар о системном семинаре в
Одессе" (А. Цофнас).
У спогадах безпосередніх учасників
діяльності українських філософських
шкіл (співтовариств), за висловом
Л. Богатої,
вимальовується
"замысловатое
интеллектуальное
философствующее
тело"
[1:
10]
вітчизняної академічної філософії,
яка
стикається
з
викликами
складного часу світових соціальнополітичних
трансформацій.
Невипадково
у
вступному слові
редактора зазначається, що задум
цього проєкту народився під впливом
твору Рендела Коллінза "Соціологія
філософій:
глобальна
теорія
інтелектуальної зміни". Від спогадів
колишнього
аспіранта
Інституту
філософії
О. Кирилюка
до
концептуального
узагальнення
Ю. Мєлкова
"Киевская
школа
философии" ХХ в. и её основне идеи в
контексте
конституирования
единства украинского философского
сообщества"
–
все
це
кроки
самоаналізу
вітчизняного
академічного "філософського світу".
Перший розділ постає, за висловом
Г. Аляєва і Т. Суходуб, як "згорнутий
час епохи", в якому представлені
тенденції і впливи, світоглядні зміни
та критичне ставлення до думок
сучасників,
а
найголовніше
–
причетність
до
української
філософської традиції.
Другий
розділ
монографії
"О
методах
анализа
деятельности
философских сообществ" присвячено
розгляду
наукових
проблем
і
теоретичних підходів, що привернули
увагу українських дослідників на
початку
нового
тисячоліття.
Як
слушно зауважує Л. Богата, "чтение
этих текстов формирует некоторое
"панорамное видение"" [1: 9], що дає
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доволі чітке усвідомлення єдності,
цілісності
процесу
формування
філософської академічної традиції в
Україні.
Сьогодні досить поширеною є
практика,
коли
дисертанти
шанобливо перераховують прізвища
членів спеціалізованої вченої ради за
фахом
захисту.
Майже
кожна
дисертація
чи
монографічне
дослідження мають розділ, в якому
автор в тій чи іншій мірі висвітлює
науковий
доробок
українських
учених, але ці згадки вітчизняних
науковців
нечасто
мають
вид
глибокого
теоретичного
аналізу
досліджень, тим більше системної
критики.
Автори
монографії
звертають увагу на проблеми з
аналізом
наукового
спадку
вітчизняної академічної філософії,
коли фактично відсутня традиція
дайджестів українських досліджень, а
дискусії і обговорення філософських
тем обмежуються випадками захисту
дисертацій і не переростають у
широке
обговорення
підходів,
методів, програм досліджень.
Часто ми стикаємось з практикою
формального підходу до визначення
дослідницької
школи
певного
університету чи кафедри лише за
ознакою
спільності
теми,
або
посилання на підготовку професором
кафедри кількості кандидатів чи
докторів наук. Автори монографії
наводять приклади того, як саме
мають оцінюватись академічні й
дослідницькі школи. Так, у статті
К. Райхерта
"Критический
очерк
эмпирического
реализма
А. И. Уёмова"
постає
Одеська
філософська
школа
системних
досліджень (або Одеська логікофілософська
школа),
що
перегукується
з
матеріалом
Є. Іванової "Системология в Одессе:
перезагрузка".
Від
проблеми
дослідження
до
формування
методології, оптики погляду і системи
аналізу – це шлях, який проходить

зазначена філософська школа. Її
існування
закріплюється
в
представлених
працях
декількох
поколінь дослідників. Маємо приклад
унікальної
єдності
локальної
академічної спільноти.
Варто віддати належне редакторові
монографії Л. Богатій та авторам, що
змогли надати приклад послідовного
та структурного аналізу дослідницької
роботи
сучасних
вітчизняних
філософів. Тому ця монографія має
унікальний матеріал, що дає змогу
скласти
цілісне
уявлення
про
тематику досліджень та особливості
теоретико-методологічних підходів до
розгляду певних загальних тем, таких
як
"Національні
філософські
співтовариства як об’єкти і суб’єкти
турботи" (Л. Богата), "Дослідження
проблеми ідентичності в українській
філософській традиції початку ХХI
століття" (А. Артеменко), "Методологія
дослідження культури філософських
співтовариств"
(О. Афанасьєв),
"Науково-освітні співтовариства як
форма
інтелектуальної
культури"
(І. Доннікова).
В цілому авторам і редакторам
колективної монографії "Культура
украинских философских сообществ:
ситуация трансформации" вдалося
привернути
увагу
до
проблеми
усвідомлення
факту
існування
сучасної вітчизняної філософської
традиції. Вони запропонували свої
погляди на розвиток філософського
процесу в Україні, який дійсно не
може бути керованим за єдиною
моделлю, бо як правомірно зазначає
І. Добронравова,
"управлять
сложными системами, на самом деле,
никто не умеет" [1: 197]. Та це й
неможливо, бо "керуючі параметри,
знаходяться в культурі", тобто в
універсальному
полі
поєднання
різноманіття поглядів і практик,
"витончених ментальних технік" і
рутинної
буденності.
І
як
стверджують
автори
монографії,
"культура
жива
конкретными
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людьми,
духовная
связь
между
которыми
составляет
феномен
традиции" [1: 20].
Авторам
рецензованого
дослідження
вдалося
не
тільки
реалізувати творчий імпульс Рендела
Коллінза та Франко Моретті, на який
вони посилаються, а й здійснити
перший крок до осягнення глобальної
інтелектуальної зміни у сучасному
суспільстві, представити вітчизняну
філософську історію на тлі складних
соціокультурних процесів сьогодення.
Подані українською і російською
мовами
матеріали
не
тільки
відобразили
географію
та
унікальність
творчого
доробку
вітчизняних
філософів
другої
половини ХХ – початку ХХІ століть, а
й засвідчили шанобливе, толерантне
ставлення до висловлювання думок їх
авторів у найбільш доцільний та
ефективний спосіб.

Можемо погодитись зі словами
вступного слова монографії, що це
"перша ластівка" і що багато чого
залишилось "поза кадром" цього
оригінального дослідження. Але це
перший акт усвідомлення сучасними
українськими
філософами
своєї
унікальності й значущості у світовій
філософській спільноті.
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