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ПРИНЦИП АТМОСФЕРЫ В УРБАНИСТИЧЕСКОЙ ЭСТЕТИКЕ 
МЕТАМОДЕРНА  

А. П. Артеменко*, Э. Ю. Юджесой** 

В статье исследуются формирования урбанистической эстетики метамодерна. 
Понятие метамодерн используется для обозначения изменений в мировоззрении и формах 
культуры начала 21 века. Указывается связь постмодерна, мультикультурализма и 
городской культуры конца 20 века, а также отмечается, что ироничность и коллажность, 
как принципов постмодерна, создали понимание многослойности реальности. Развитие 
этих феноменов сформировал новое отношение к городскому пространству. Город является 
и материальным объектом, и символическим проектом. На основе этого мы 
рассматриваем архитектуру и городское пространство как визуализацию парадигмы цель 
модерна. Ключевым понятием исследования является понятие "атмосфера", предложенное 
в рамках Новой Эстетики Гернота Беме. Она активно используется сторонниками цель 
модернизма. Методологическая основа исследования - семиотический анализ визуального 
объекта, примененный в рамках теории производства пространства Лефебр и Бурдье. 

Предмет анализа статьи - архитектурный комплекс Левент Лофт (Стамбул, Турция). 
Цель статьи - семиотический анализ архитектурного комплекса Левент Лофт для 
демонстрации перехода от постмодернистской парадигмы к метамодерну. Предметом 
статьи является анализ применения дизайна лофт-стиля для создания городского 
пространства. Архитектурно-конструкторское решение комплекса Левент Лофт было 
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создано в рамках новой концепции городского пространства. Эволюция лофт-стиля в рамках 
одного проекта отражает переход к новой структуре восприятия современниками. 

В Левент Лофт объекты и параметры наблюдателя объединяются в интегральную 
систему подготовленного пространства, атмосферы. Принцип множественной реальности 
сохраняется здесь как один из параметров наблюдения. Проект также допускает 
присутствие личной модели реальности, которая не предусматривает исторической 
укорененности. Реализация этого проекта продемонстрировала изменения вкусов городской 
перепланировки. Это воспринималось как переход к новому восприятию мира. Проект 
отразил новое понимание роли человека в многослойном культурном пространстве 
современного города. Дизайн этого архитектурного объекта представлен как визуальная 
риторика, что создает городскую антропологию эпохи метамодерна. Как результат, мы 
приходим к выводу, что лофт стал инструментом для создания нового семиотического поля 
метамодерна: комплекс Левент Лофт демонстрирует систему "настроенного 
пространства", атмосферы, где сохраняется принцип множественной реальности, без 
исторической укорененности. Указывается, что проект зафиксировал новое понимание 
роли человека в многослойном культурном пространстве современного города. 

Ключевые слова: метамодерн, эстетические ценности, эстетический опыт, лофт, 
дизайн, урбанистика, городское пространство и концепция "производства пространства", 
принцип атмосферы, символическое производство и обмен. 

 

 
ПРИНЦИП АТМОСФЕРИ В УРБАНІСТИЧНІЙ ЕСТЕТИЦІ МЕТАМОДЕРНА 

А. П. Артеменко, Е. Ю. Юджесой 

У статті досліджуються формування урбаністичної естетики метамодерна. Поняття 
метамодерн використовується для позначення змін в світогляді і формах культури початку 
21 століття. Указується чіткий зв'язок постмодерну, мультикультуралізму та міської 
культури кінця 20 століття, а також наголошується, що іронічність і колажність як 
принципи постмодерну створили розуміння багатошаровості реальності. Розвиток цих 
феноменів сформував нове ставлення до міського простору. Місто є і матеріальним 
об’єктом, і символічним проєктом. На основі цього ми розглядаємо архітектуру і міський 
простір як візуалізацію парадигми мета модерну. Ключовим поняттям дослідження є 
поняття "атмосфера", запропоноване в рамках Нової Естетики Гернота Бьоме. Вона 
активно використовується прихильниками мета модернізму. Методологічна основа 
дослідження – семіотичний аналіз візуального об'єкта, застосований в рамках теорії 
виробництва простору Лефебра і Бурдьє. 

Предмет аналізу статті - архітектурний комплекс Левент Лофт (Стамбул, Туреччина). 
Мета статті – семіотичний аналіз архітектурного комплексу Левент Лофт для 
демонстрації переходу від постмодерністської парадигми до метамодерну. Предметом цієї 
статті є аналіз застосування дизайну лофт-стилю для створення міського простору. 
Архітектурно-конструкторське рішення комплексу Левент Лофт було створене у межах 
нової концепції міського простору. Еволюція лофт-стилю в рамках одного проекту 
відображає перехід до нової структури сприйняття сучасниками. 

У Левент Лофт об'єкти та параметри спостерігача об'єднуються в інтегральну систему 
підготовленого простору, атмосфери. Принцип множинної реальності зберігається тут як 
один з параметрів спостереження. Проект також допускає присутність особистої моделі 
реальності, яка не передбачає історичної укоріненості. Реалізація цього проєкту 
продемонструвала зміни естетичних уподобань для міського перепланування. Це 
сприймалося як перехід до нового сприйняття світу. Проєкт відобразив нове розуміння ролі 
людини в багатошаровому культурному просторі сучасного міста. Дизайн цього 
архітектурного об'єкта представлений як візуальна риторика, що створює міську 
антропологію епохи метамодерну. Як результат, ми приходимо до висновку, що лофт став 
інструментом для створення нового семіотичного поля метамодерна: комплекс Левент 
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Лофт демонструє систему "налаштованого простору", атмосфери, де зберігається принцип 
множинної реальності, без історичної вкоріненості. Указується, що проект зафіксував нове 
розуміння ролі людини в багатошаровому культурному просторі сучасного міста. 

 
Ключові слова: метамодерн, естетичний досвід, естетичні цінності, лофт, дизайн, 

урбаністика, міський простір і концепція "виробництва простору", принцип атмосфери, 
символічне виробництво та обмін. 

 
 

THE PRINCIPLE OF ATMOSPHERE IN THE METAMODERN URBAN 
AESTHETICS 

A.P. Artemenko, E. Ü. Yücesoy  

The article examines the formation of metamodern urban aesthetics. The concept of metamodern 
is used to denote changes in the worldview and forms of culture at the beginning of the 21st 
century. The clear connection between postmodern, multiculturalism and urban culture of the late 
20th century is emphasized; it is also stated that irony and collage of postmodern culture created 
understanding of the multi-layered reality. The development of these phenomena has formed a new 
attitude to the urban space. The city is both a material object and a symbolic project. Based on this, 
we view architecture and urban environment as a visualization of the metamodern paradigm. The 
key concept of the research is the concept of Atmosphere.  It is actively used by supporters of 
metamodernism. The methodological basis of the study is the semiotic analysis of the visual object, 
applied in the framework of the theory of spatial production by A. Lefebvre and P. Bourdieu. 

The object of our analysis is the Levent Loft project (Istanbul, Turkey). The objectives of the article 
are a semiotic analysis of the Levent Loft architectural complex to demonstrate of the transition from 
the postmodern paradigm to the metamodern. The subject of this article is an analysis of the 
application of loft-style design to create an urban space.  The architectural and design solution of 
the Levent Loft complex was created within the framework of a new concept of urban space. The 
evolution of a loft style in a single project reveals the transition to a new structure of perception.  

In Levent Loft, the objects and parameters of the observer are combined into an integral system 
of prepared space, atmosphere. The principle of multiple reality is preserved here as one of the 
observation parameters. The project also allows the presence of a personal model of reality, which 
does not imply historical rootedness. The implementation of this project demonstrated the changes 
in aesthetic preferences for urban redevelopment. This was perceived as a transition to a new 
perception of the world. The project reflected a new understanding of the role of man in the multi-
layered cultural space of a modern city. The design of this architectural object is presented as visual 
rhetoric creating the urban anthropology of the metamodern era. As a result, we come to the 
conclusion that loft design has become an instrument to create a new semiotic field of metamodern: 
the Levent Loft complex demonstrates a system of configured space, atmosphere where the principle 
of multiple realities is preserved without historical rooting. It is pointed out that the project testified 
to a new understanding of the role of man in a multilayer cultural space of a modern city.   

 
Key words: Metamodern, Aesthetic Values, Aesthetic Experience, Loft, Design, Urbanism, Urban 

Environment and the Concept of "Space Production", Principle of the Atmosphere, Symbolic 
Production and Exchange. 

 
 
Введение. Современный город 

демонстрирует не только развитие 
урбанистической инфраструктуры и 
использование новых строительных 
технологий. Это воплощение 

определенных социальных запросов и 
новой экономической модели 
повседневной жизни людей. В 
последние десятилетия ХХ века сфера 
культуры рассматривается как новый 
и практически неиссякаемый ресурс 
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символической экономики 
постиндустриального города. Как 
отмечал Чарльз Лендри (Charles 
Landry), "культурные ресурсы – это 
материал, используемый для создания 
базовых ценностей города, сырье, 
которое приходит сегодня на смену 
углю, стали и золоту" [11: 30]. Речь идет 
не просто о производстве 
материальных объектов как товара, а о 
создании нового качества жизни. В 
этой новой жизни продукты 
культурного производства обретают 
первостепенное значение. Дизайн 
пространства, доступность сферы 
развлечений, продуктов культурной 
индустрии – все это порождает особую 
атмосферу современного города. 
Казалось бы, понятие "атмосфера 
города" и то, что мы вкладываем в его 
значение, лежит вне социально-
экономической сферы, но именно 
критерий "атмосфера города" 
становятся главным в конкуренции 
городов, в их борьбе за человеческие 
ресурсы и процветание.  

Вместе с развитием 
деиндустриализированного города и 
его символической экономикой 
рождается новая урбанистическая 
эстетика. Это объект особого внимания 
исследователей, поскольку в 
современных условиях сфера 
эстетического воспринимается как 
действенный механизм 
конструирования экономических и 
социальных отношений, структур, 
сообществ. Более того, в условиях, 
когда в начале ХХІ века большинство 
населения планеты – жители городов, 
урбанистическая эстетика становится 
выразителем идеи антропогенного 
пространства, как упорядоченной, 
гармоничной среды обитания 
человека.  

Нерешенные вопросы, 
затронутые в статье. За последние 
20 лет произошли значительные 
изменения в нашем понимании как 
природы, так и образа города. Идея 
модерного города, как "строительства с 

чистого листа" и агрессивной политики 
перестройки городского пространства, 
в свое время сменилась идеей 
постмодерна, открывавшей в своей 
коллажной манере соприсутствие 
других стилей, времен, предпочтений. 
Ирония и допущение Другого в свое 
жизненное пространство создали город 
с наслоением различных реальностей, 
повседневных практик, сложных сетей 
социальных структур. Мы увидели 
город, отразивший социальную 
практику мультикультурализма с ее 
проблемами и недостатками. В нем 
был реализован общий принцип 
создания единства общества при 
сохранении культурного разнообразия 
его членов. В результате 
противоречивость идеи 
мультикультурности отразилась на 
организации городского пространства 
многих европейских и американских 
городов, где с одной стороны предстал 
унифицированный город корпораций, 
а с другой – локальных сообществ. 

Отказ от политики 
мультикультурализма в начале 2000-х 
отразился и на нашем представлении 
об образе современного города. Вместе 
с этим появляются новые тенденций в 
понимании пространства города. Мы 
отмечем, что эти тенденции отражают 
переход к новой культурной парадигме 
метамодерна. Сам философский 
концепт "метамодерн" был создан в 
середине 2000-х и активно 
популяризировался Т. Вермюленом и 
Р. ван ден Аккером (Timotheus 
Vermeulen and Robin van den Akker). 
При всей "сырости" этого концепта все 
же получился яркий маркер 
обозначения нового типа культуры, 
вырастающей в условиях цифрового 
общества, новой экономики, 
социальных отношений, политических 
практик. Открытое постмодерном 
соприсутствие разных реальностей 
подчеркивает и формирует уважение к 
отличиям. Более того, локальные 
различия становятся условием 
экономической успешности товаров и 
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брендов. Мы остаемся в пространстве 
"между" и в состоянии метаксиса 
(перехода), о которых пишут 
Т. Вермюлен и Р. ван ден Аккер, как 
признаке новой эпохи. В нашем случае 
мы обращаемся к проблеме 
урбанистической среды и связанной с 
ней новой урбанистической эстетики. 
В качестве предмета этого 
исследования был выбран 
архитектурный объект Levent Loft 
(Стамбул) - здания, перестроенных в 
стиле лофт в 2005 и 2010 годах. 
Объект интересен как пример 
перехода к новой концепции 
городского пространства, возникшего 
в рамках новой культурной 
парадигмы.  

Еще одной причиной нашего 
интереса к указанному объекту 
является уникальность его 
расположения. Стамбул – крупнейший 
и самый быстрорастущий мегаполис 
Европы с населением более 16 млн. 
человек, но это город, который 
развивается вне западной 
урбанистической традиции, несмотря 
на целый ряд волн вестернизации 
прошлого и позапрошлого столетий. 
Именно поэтому, стамбульские 
объекты представляют особую 
исследовательскую ценность. Во-
первых, здесь возможно проследить 
современные тенденции развития 
города вне западной историко-
культурной среды. Во-вторых, это 
проверка их универсальности. И, в-
третьих, рассматриваемые объекты и 
феномены попадают в совершенно 
уникальное окружение, что приводит к 
выводам о всеобщем характере и силе 
современных социокультурных 
процессов, отмечаемых как переход к 
метамодерну. Немаловажным является 
и то, что это первая попытка 
обнаружить проявление черт 
метамодерна вне западной культурной 
традиции. 

Методологической основой 
исследования был избран 
семиотический анализ визуального 

объекта, который применен в рамках 
концепции "производства 
пространства" А. Лефевра 
(Henri Lefebvre) и П. Бурдье (Pierre 
Bourdieu) и акторно-сетевой теории 
Б. Латура (Bruno Latour) и Дж. Ло 
(John Law), а именно идеи 
объектности, когда вещи и люди 
образовывают особый род сетевого 
взаимодействия. В качестве основы 
анализа архитектурного объекта будут 
использованы принципы 
параметризма, предложенные 
Патриком Шумахером (Patrik 
Schumacher). В комплексе такой 
подход позволяет не только вскрыть 
социальные аспекты перемен нашего 
представления об урбанистической 
среде, но и увидеть, как эстетические 
предпочтения формируют 
материальную структуру городского 
пространства и социальных сообществ. 

Степень научной разработки. 
Проблематика влияния дизайна среды 
на социальные и экономические 
особенности организации 
пространства города не нова. Начиная 
от работ Георга Зиммеля (Georg 
Simmel) "Большие города и духовная 
жизнь" и Вальтера Беньямина (Walter 
Benjamin) "Париж – столица ХІХ века", 
до исследований Роберта Парка 
(Robert E. Park) "Человеческие 
сообщества. Город и человеческая 
экология" и Девида Харви 
(David Harvey) "Право на город", 
достаточно полно освещена тема 
взаимного влияния пространства 
города на социальные структуры и 
формирование определенного типа 
человека. Литература ХХ века по 
социологии города, казалось бы, не 
оставила не проясненных моментов.  

Однако изменение материальной 
природы города, новые тенденции в 
экономике и культуре конца прошлого 
столетия отразились на 
представлениях о смысле и форме 
происходящих процессов. 
И. Валлерстайн (Immanuel Wallerstein) 
выразил это в названии своей книги 
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"Конец знакомого мира. Социология 
ХХІ века", где привычные формы 
организации физического и 
социального пространства радикально 
переосмысливаются. Кроме того, в 
среде исследователей сформировались 
устойчивые представления о том, что 
"цивилизация, определив стратегию 
существования социума в форме 
концентрации больших человеческих 
масс в городах, создает особую модель 
кризиса как способа регуляции 
человеческой деятельности" [2: 47]. 

Трансформация природы города и 
нашего представления о ней отражена 
в трех работах Шарон Зукин (Sharon 
Zukin) Loft Living: Culture and Capital in 
Urban Change (1982), "Культуры 
городов" (1995), "Обнаженный город" 
(2010). Исследования Ш. Зукин следует 
рассматривать в контексте целого ряда 
работ таких авторов как Джейн 
Джекобс, Чарльз Дженкс, Фредрик 
Джеймисон, Перри Андерсон, Анри 
Лефевр, Брюно Латур, Пьер Бурдье, 
Мишель де Серто. Описание 
ментального образа города, критика 
архитектурных тенденций, анализ 
урбанистических повседневных 
практик и социальной структуры, 
открытие множества пространств 
города – все это в работах 1980-90-х 
годов приводит к уточнению природы 
города и городской среды. В рамках 
этого исследования указанный 
комплекс работ дает возможность 
определить черты города постмодерна, 
его динамику и постепенное 
проявление признаков метамодерна. 

В "трилогии" Ш. Зукин следует 
отметить очень важный нюанс – для 
города сфера культуры превращается 
в решающую силу, преобразующую 
пространство, социальные и 
экономические связи, изменяющую 
юридические нормы в сфере 
собственности, правил строительства и 
эксплуатации объектов. Ш. Зукин 
демонстрирует это на примере лофтов 
Нью Йорка в 1960-80. Проживание в 

лофте формирует новый образ жизни и 
новую урбанистическую культуру.  

Мы видим, как это влияет на рынок 
недвижимости, на процессы 
возвращения населения в центр 
города. Лофт создается не как 
строительный объект, а как 
произведение искусства с особой 
эстетической ценностью. Параллельно 
этому происходит переосмысление 
эстетики индустриальных объектов, 
"приручение индустриального стиля". 
Более того, лофт-технология 
становится не только дизайнерским 
решением перестройки города, но и 
технологией его социальной коррекции 
[1]. Деиндустриализация города 
требует развития сферы обслуживания 
и культурной работы (cultural labor), 
по-новому организованного 
социального пространства.  

Ш. Зукин рассматривает 
деиндустриализацию как часть 
длинной волны экономического 
развития [26: 24], которая порождает 
иной тип общества. В своей работе 
1982 года Ш. Зукин отметила особую 
роль представителей творческих 
профессий в процессе перестройки 
городов. В этом плане 
исследовательница опередила 
появление работ по этой проблеме 
таких авторов как Борис Гройс "О 
новом. Опыт экономики культуры" 
(1991), Чарльз Лендри (Charles Landry) 
The Creative City. A Toolkit for Urban 
Innovators (2000) и Ричард Флорида 
(Richard Florida) Cities and the Creative 
Class (2005). Но самой важной 
находкой в исследовании лофта было 
формирование представления о 
специфической men-environment 
paradigm современного города, 
связанной с новой эстетикой и новым 
ментальным образом города, 
сознательно формируемым сферой 
культуры рубежа веков [19].  

Это стало темой работы Ш. Зукин 
"Культуры городов" (1996), где автор 
обратился к проблеме маркеров 
аутентичности городского 
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пространства. Кирпичные дома, 
брусчатка тротуаров, этнические кафе 
и семейные магазины и все то, что 
обладает историей – это и есть 
составляющие men-environment 
paradigm. Ричард Сеннет (Sennett R) 
также отметил это в работе 1994 года 
Flesh and Stone: The Body and the City 
in Western Civilization. Однако в этих 
работах прозвучало очень важное 
замечание о коммерческой симуляции 
историчности города. Девелоперы 
искусственно создают антураж 
историчности, не беспокоясь о 
сохранении самой историчности. 
Ш. Зукин оценивает это как подмену 
аутентичности "воссозданным 
историческим нарративом" [8: 25]. На 
фоне общих дискуссий о глобализации, 
роли массовой культуры, унификации 
работы сферы потребления мы видим, 
что аутентичность превращается в 
производимый товар. По своей 
природе этот процесс повторяет 
трансформацию лофта в произведение 
современного искусства как товара. 
Но в результате мы сталкиваемся с 
производством совершенно нового 
пространства города с множественной 
симуляцией аутентичности. 
Отслеживая этот процесс, Ш. Зукин 
пришла к мысли о возникновении 
"обнаженного города" 2000-х, 
вовлеченного в процесс, который 
У. Бек назвал "конвергенцией 
глобальной культуры" [3:269]. Это 
приближение к одинаковым формам и 
значениям культур, имеющих разное 
происхождение. Условием для 
конвергенции является одинаковая 
среда развития различных по 
происхождению культур, что 
обеспечивается системой товарного 
производства. 

Предмет нашего исследования – 
стамбульский архитектурный объект 
Levent Loft, – иллюстрирует указанные 
тенденции развития урбанистической 
культуры. Его идея прекрасно 
вписывается в концепцию развития 
архитектуры Стамбула, предложенную 

такими турецкими исследователями 
как Доган Кубан (Dogan Kuban) и 
Мурат Гюль (Murat Gül). Для них 
ключевым процессом 2000-х стало 
превращение Стамбула в глобальный 
город со всеми последствиями для 
развития урбанистической культуры. 

Цель нашего исследования не 
только продемонстрировать пример 
новой урбанистической эстетики, но и 
обозначить переход к культуре 
метамодерна, осуществленный в 2000-
х, его эстетическим ценностям и их 
влиянию на символическое 
производство и обмен современного 
общества. 

Дискуссия и результаты. Прежде 
всего, следует отметить внимание 
современных авторов к понятию 
"атмосфера", предложенному Гернотом 
Бёме (Gernot Böhme) в рамках 
концепции Новой эстетики. Об идее 
Новой эстетики впервые он упомянул 
еще в работе Fur eine ökologische 
Naturästhetik (1989). Л. Яковлева 
отмечает, что в концепции Г. Беме 
эстетика "высвобождается от ее узкого 
применения к сфере произведений 
искусства и охватывает все поле 
культуры – от производства товаров до 
производства политических образов, 
внедряясь в поле повседневности, в 
область жизненного пространства и в 
технологии управления им" [18: 46]. 
Однако помимо такого 
"высвобождения" прослеживается 
конструирующая функция эстетики, 
как технологии управления 
пространством. Это рассуждение 
лежит в общем русле исследовании 
пространственности конца прошлого 
века, когда ландшафт, топос, складка, 
тело, объектность превратились не 
просто в систему метафорики, а в 
методологию анализа социальных 
связей и конструкций. В социологии 
техники это выразилось в развитии 
акторно-сетевой теории и концепта 
объектность, в социологии 
пространства А. Лефевра – в процессе 
производства отношений между 
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людьми, сообществами и институтами 
как производстве пространства. 
Постранственность как телесность у 
Х. Ортеги-и-Гассета (José Ortega y 
Gasset), М. Мерло-Понти (Merlo-Ponti), 
Ж.-Л. Нанси (Jean-Luc Nancy) обращает 
наше внимание на присутствие 
человека, как условие возникновения 
осмысленных отношений предметов. 
От ортеговского "я человека", как 
гвоздя в пространстве, к которому все 
крепится, до хайдеггеровской заботы, 
как способа проявления мира, – все 
подводило к проблеме, 
сформулированной Г. Беме как 
проблеме Новой эстетики, которая 
"выстроена вокруг взаимоотношений 
между качествами окружающей среды 
и состояниями человека" [4]. 

Отношение качеств среды и 
состояний человека предстают как 
условие возникновения феномена 
атмосферы. "Промежуточные 
пространства", "затронутость", "со-
бытийность" – этот терминологический 
багаж философии ХХ века подводит 
Г. Беме к выводу, что "атмосферы – то, 
что ощущается в телесном присутствии 
в отношении людей и вещей или в 
пространствах" [4]. Но важным 
аспектом этого рассуждения является 
мысль не просто о присутствии 
субъекта для возникновения 
атмосферы, а, "с одной стороны, 
культивирование эстетического 
субъекта и, с другой, — наличие 
«художественной обстановки», то есть 
галереи или музея за пределами сферы 
действия" [4]. И здесь следует обратить 
внимание на рассуждение Г. Беме о 
вещи и ее экстазах, построенных в 
стиле объект-активной философии.  

Анализируя феномен синевы чашки, 
Г. Беме отмечает, что "синий цвет — 
это способ присутствия чашки, сустав 
её присутствия, способ или манера" [4]. 
То есть, допуская активную позицию 
вещи мы допускаем и особый вид 
реальности, которым обладают вещи. 
И, следовательно, это формирует 
особый пространственный ансамбль и 

особую атмосферу: "Атмосферы сами 
по себе сферы присутствия чего-либо, 
носители своей реальности в 
пространстве" [4]. Г. Беме ссылается на 
новую онтологию вещи, где вещь 
обладает самостоятельной 
реальностью, наличие которой не 
может не влиять на окружение.  

Аналогичные взгляды 
формировались и в социологии 
техники, где П. Бурдье и Дж. Ло 
наглядно продемонстрировали 
активную роль вещи в системе 
организации социальных отношений, 
зависимость человека от предметного 
окружения и наоборот – изменение 
функции и значения предметного 
окружения при изменении социальных 
отношений (показателен пример 
Дж. Ло с испанским галеоном или 
королевским замком в республике). 
Объектоцентричные взгляды, которые 
сформировались в этот период 
заставляют говорить о том, что вещь 
присутствует в своей активности, а не 
создается ею, как утверждает 
Г. Хартман [14].  

Помимо экстазов вещи атмосфера – 
это и восприятие этих экстазов. 
"Атмосфера – это общая реальность 
воспринимающего и 
воспринимаемого", как утверждает 
Г. Беме, а, следовательно, отражает 
телесное состояние бытия субъектов в 
пространстве [4]. То есть мы 
сталкиваемся с проблемой 
контингентности реальности и ее 
контекстуальности, поскольку речь 
идет о восприятии. Здесь Г. Беме 
отмечает, что атмосферы не являются 
ни чем-то субъективным (хотя 
принадлежат субъектам и "состоянию 
бытия субъектов в пространстве"), ни 
чем-то объективным (то есть 
качествами, которыми обладают 
вещи). Это результат эстетической 
работы, который может создаваться 
"путем работы с объектом" и 
"эстетизации реальности" [4].  

Это происходит в виде "наделение 
определенных вещей и материалов 
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определенными качествами" [4]. Что-то 
подобное описанной Р. Бартом 
"римской челке" в голливудских 
исторических фильмах. Г. Беме 
отмечает сходство дизайна 
пространства со сценической 
постановкой. Цель такой постановки 
создать атмосферу восприятия. При 
этом она "воспринимается сразу и в 
первую очередь – это ни чувства, ни 
формы, ни объекты, ни их 
совокупности, как полагает гештальт-
психология, а атмосферы, на фоне 
которых аналитический взгляд уже и 
распознает такие вещи как предметы, 
формы, цвета и тому подобное" [4]. 
Безусловно это вписывается в общую 
концепцию визуального поворота 
культуры, но при этом очень сложно 
отказаться от аналитической 
традиции, всматривания и понимания. 
Всегда остается вопрос о технике 
создания атмосферы и способности ее 
восприятия. Если атмосферы – это 
"настроенные пространства", то 
интересна методика и инструменты 
настройки. 

Вернемся к упомянутому ранее 
положению о формировании 
эстетического субъекта и 
художественной обстановки. По сути, 
речь идет о создании определенной 
семиотической модели, которая в 
парадигме метамодерна получила 
название "новой структуры 
чувствования (sensibility)". Это 
довольно неопределенная конструкция, 
которая складывается из "первичного 
восприятия" и "переживаний 
ностальгии", появления эстетического 
объекта и предания ему смысла, при 
этом все это должно демонстрировать 
"искренность" и "наивность". Но для 
чувства ностальгии нужно иметь опыт 
прожитой ситуации, а в первичном 
переживании должен проявиться опыт 
или навык схватывания объекта. 
Точно так "искренность" и "наивность" 
не всегда выступают спонтанной 
реакцией. Зачастую за этим 
скрывается весьма сложная техника 

создания впечатления искренности и 
наивности с помощью целого ряда 
маркеров, указывающих на то, что 
определенный объект нужно так 
воспринимать. Это хорошо видно на 
примере проблем пост-стиля и 
транскодирования, рассматриваемой 
представителями метамодерна. Ван 
ден Аккер приводит пример 
архитектуры как сферы раскрытия 
этих проблем и отмечает, что "мы 
должны говорить о коллекциях стилей 
и о том, как эти стили или методы 
могут создавать новый стиль 
архитектуры" [5]. Но важнее всего 
условия понимания этой архитектуры, 
не просто языка говорения об 
архитектуре, а способа соединения 
"метауровня абстракции" (языка 
архитектурной критики, философии 
культуры и т.п.) и восприятия 
конкретного объекта. По своей сути 
это очень напоминает хайдеггеровскую 
проблему прозрачности окружения и 
подручности вещи, когда мы 
нуждаемся в проговаривании 
ситуации.  

Однако эта проблема получила свое 
преломление в оптике исследования 
повседневности, где рутина 
обыденных практик упорядочивает 
смыслы и значения окружения. 

Мы видим в парадигме метамодерна 
появление нового концепта 
"проживания", как обретения 
определенного опыта и представления 
об окружении. Здесь важен момент 
перевоплощения, способность принять 
бёмовскую ситуацию общей 
реальности воспринимающего и 
воспринимаемого. Это ярко 
проявляется в описанной Ш. Зукин 
джентрификации Гарлема, когда 
топологическое присутствие в этом 
районе, воссозданный антураж бара 
создают причастность к определенной 
культуре, но не делают тебя носителем 
этой культуры. Это как аренда жилья 
не делает тебя его собственником. Ты 
получаешь опыт присутствия, 
окрашенный эмоционально, 
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воспринятый как целостное 
переживание, но ты становишься 
частью процесса воссоздания 
нарратива соприсутствия двух 
реальностей: воспринимающего и 
воспринимаемого. 

В этой связи проблема 
воссозданного исторического 
нарратива, о которой говорила 
Ш. Зукин, как о черте современного 
города, обретает новый смысл, 
который накладывается на 
эстетическую концепцию Г. Беме, где 
"быть телесно самоосознанным 
означает в то же время осознавать и 
оценивать своё состояние 
существования в окружающей среде, 
осознавать то, как я себя здесь 
чувствую" [4]. И тогда проживание 
пространства, ситуации окружения, 
формируют наратив места, как 
соприсутствия реальностей 
воспринимающего и воспринимаемого.  

Обратимся к примерам, которые 
смогут объяснить, как это работает. 
Предположим, что у нас нет опыта 
жизни, скажем, в Османской империи 
или во времена фордианской 
индустриализации, но у нас есть 
способность представлять эту жизнь, 
отталкиваясь от восприятия предметов 
этой эпохи. Старинные здания, 
антиквариат в интерьере, 
восстановленный дизайн пространства 
– все это должно создавать атмосферу, 
дающую приблизиться к переживанию 
прошлого, реконструировать его в 
сознании зрителя, превратить его в 
очевидца. Еще у Платона вещи 
воспринимались как орудия времени, 
которые говорят нам о его течении, но 
в нашей ситуации вещи становятся 
орудием воссоздания нарратива.  

Можно сослаться на великолепный 
опыт, реализованный Орханом 
Памуком в экспозиции "Музея 
невинности". Что здесь произошло? 
Написан роман "Музей невинности". 
Нарратив, вымышленная история, 
которая отсылает к сентиментальным 
переживаниям, пробуждаемыми 

отсылками к вещи: серьги, запонки, 
детский велосипед, дамская сумочка, 
воссоздающие атмосферу прошлого. А 
затем создается настоящий музей, где 
вся экспозиция – это материальное 
подтверждение реальности 
вымышленных героев: их вещи, 
комната, звуки дождя, вымышленная 
стилизованная реклама напитков и 
реальные фото, и кинодокументы о 
Стамбуле 1960-70-х гг. Мы видим 
"говорящие вещи", которые способны 
убедить нас в реальности 
существования вымышленных 
персонажей и событий. Однако самым 
важным в этом процессе становится 
наша способность к переживанию 
предлагаемой ситуации. Не просто к 
восприятию, а переживанию, как 
конструированию особой реальности, 
желанию ощутить себя в условиях, 
которые задаются материальными 
вещами, их "экстазами", в 
терминологии Г. Беме. Фактически мы 
видим, как на уровне созерцания 
музейной экспозиции, происходит 
обоснование положений 
спекулятивного релятивизма 
Г. Хартмана и объект-
ориентированной социологии 
Б. Латура, где главной проблемой 
становится проблема встречи вещи и 
человека. Из этого вырастает не только 
интуиция по поводу значения акта 
проживания, но и мысль о "новой 
структуре чувствования (sensibility)", 
предлагаемой сторонниками 
метамодерна.  

В более масштабном виде проблемы 
встречи вещи и человека, 
соприсутствия реальностей, 
формирования атмосферы, 
проявлении sensibility – все это 
предстает в архитектурных объектах и 
их сочетании, перестройке 
современных городов, направленной 
на создание человеческой среды. В 
рамках концепции новой эстетики 
Г. Беме обосновывает это в работе 
2014 года "Архитектура и атмосфера". 
Как отмечает Л. Яковлева, "эстетика 
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Г. Бёме стремится выявлять способы 
обживания – городов, магазинов, 
библиотек, церквей, аэропортов и 
существования в них особой 
атмосферы" [18: 54] Но слово 
"обживание" скорее употребляется в 
значении "использование", как 
"подгонка под себя", взаимное 
"притирание" человека и окружения. 
Но нас интересует также и механизм 
"подгонки", применяемый 
архитекторами, конструирующими 
атмосферу зданий. Ван ден Аккер 
отмечает, что новая структура 
sensibility способствует восприятию 
объекта как целостности, 
нерасчлененности впечатления, 
фактически как атмосферы. Его 
интересует обращенность архитектуры 
ко всем органам чувств, по сути, 
делезовская идея коллажности 
восприятия. И здесь следует обратить 
внимание на манеру говорения об 
архитектуре самими архитекторами.  

Помимо многочисленных изданий с 
архитектурной критикой, обращает на 
себя внимание книга Петера Цумтора 
(Peter Zumthor) "Размышляя об 
архитектуре" 2006 года. В ней нет 
последовательного теоретического, 
структурированного изложения 
концепции современной архитектуры. 
Это больше напоминает записи в 
дневнике, где отмечены мысли по 
поводу встреч, впечатления, интуиции. 
Но точно так, как объект слагается из 
деталей и создает общее впечатление, 
так эти заметки формируют 
представление о новой эстетике. 
П. Цумтор демонстрирует как 
"работает" объектно ориентированный 
подход, когда материал здания не 
только может изменить замысел 
автора, но и обрести 
самостоятельность бытийствования: "Я 
почувствовал, что наш проект 
ускользает от нас и становится 
независимым, потому что он перерос в 
вечность материала, который 
подчиняется своим собственным 
законам" [16] Насколько точно это 

выражает напряженность встречи 
человека и вещи, даже в момент, когда 
человек создает эту вещь. Это 
уподобляется работе режиссера при 
создании фильма, когда нужно 
сохранить индивидуальность актеров и 
образов и поэтому П. Цумтор говорит, 
что хотел бы "строить дома, как 
Каурисмяки снимает фильмы" [16].  

Цель архитектора в создании 
атмосферы, по сути коллажа 
предметов, которые заставляют 
"правильно" воспринимать объект. Вот 
как выглядит техническое описание 
этого процесса у Т. Цумтора: 
"Атмосфера, созданная этим 
архитектором, начала на меня 
действовать… Искусственный свет 
освещал холл, как сцену. Много 
приглушенного света. Яркие акценты 
на стойке приемной, различные виды 
натурального камня в стеновых нишах. 
Люди, поднимаясь по изящной 
лестнице в круглую галерею, 
оказывались перед сияющей золотой 
стеной" [16]. Камни в стеновых нишах, 
разные текстуры материалов, 
сочетаемые с возможностью видеть 
действия людей в разных 
функциональных зонах помещения – 
все это раскрывает напластование 
реальностей окружающего мира. 
"Приглушенный свет", "холл как сцена", 
возможность созерцать изменения 
вокруг, благодаря перспективе уровней 
внутреннего помещения – впечатление 
театральности происходящего. Я 
действую как созерцатель, 
причастный, но дистанцированный от 
окружения. Понимание этого приводит 
автора к заключению: "Кристофер 
Элекзэндер (Christopher Alexander), 
говорящий в "Языке образцов" (Pattern 
language) о пространственных 
ситуациях, в которых люди чувствуют 
себя инстинктивно хорошо, был бы 
доволен" [16]. И эта мысль о материале 
и языке образов повторяется в другом 
несвязанном с этим рассказом отрывке 
книги, когда обсуждаются 
"чувственные свойства и культурное 
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значение простых материалов – дерева 
и камня, и как мы могли бы выразить 
их в зданиях" [16]. 

Классность архитектуры 
определяется способностью создать 
впечатление, даже если это звучит на 
профессиональном сленге так: "Дом в 
целом производил строго 
«горизонтальное» впечатление…. я 
постиг ощущение от дома, которое она 
описала". Или: "Окна были размещены 
с чувством". Здесь не идет речь о 
чувственности, а скорее о 
рациональности размещения, которая 
позволяет эмоционально 
воздействовать на зрителя. 
Рациональность определяет качество 
дома, которое структурирует внимание 
посетителя. А дальше происходит 
рефлексия впечатления: "Архитектура 
производила динамическое 
впечатление, символизируя движение. 
Ее жесты наполняли пространство, 
желая быть видимыми, сделать акцент. 
Едва ли здесь нашлась бы комната для 
меня. Я проследовал тропой ветра, 
намеченной архитектурой" [16]. Это 
прекрасный пример описания встречи 
реальностей воспринимающего и 
воспринимаемого. И в тоже время это 
пример Новой эстетики в действии, 
соотносящей два измерения – 
представлять и проживать. К тому же, 
это иллюстрация взаимозависимости 
символического производства и обмена 
современного общества и предметной 
среды современного города. 

Кейс Levent Loft. Комплексы Levent 
Loft-1 и Levent Loft-2 были 
спроектированы архитекторами 
Муратом и Мелкан Гурсел Табанлиоглу 
из компании Tabanlioglu Architects в 
рамках концепции лофт. Согласно 
данным презентации проекта на сайте 
архитектурного бюро Tabanhoglu 
Partnership [23] первый комплекс 
Левент Лофт (2005-2007) был создан на 
основе офисного здания между двумя 
фармацевтическими заводами Fako и 
Deva, на оси Маслак-Левент, которая в 
последнее десятилетие стала новым 

развивающимся деловым центром 
Стамбула. Комплекс Levent Loft-1 
включает два блока из 12 и 8 этажей. 
Апартаменты в комплексе разных 
размеров и типов от 68 до 182 кв.м. 
Оригинальный дизайнерский прием 
помог решить проблему монотонного 
фасада здания, который напоминает 
набор разноцветных коробок. Каждый 
модуль снаружи отличается системой 
штор разного цвета, что позволяет 
подчеркнуть своеобразие и отдельных 
апартаментов, и всего комплекса.  

После успеха постройки первого 
Levent Loft, в концепции "мягкий лофт" 
был разработан проект Loft Gardens 
или Levent Loft-2 (2007-2010). Это 21-
этажный жилой комплекс средней 
этажности состоит из мансардных 
квартир различного размера и формы. 
Различные размеры балконов и террас 
апартаментов создают яркий дизайн 
фасада. Отдельные квартиры можно 
определить снаружи благодаря 
геометрии выступающих эркеров. 
Свободные пространства оборудованы 
садовыми патио, что составило 
контраст со сплошными 
пространствами урбанистической 
застройки прошлого периода. 

Как мы видим этот комплекс лишь 
отдаленно напоминает лофт конца 
прошлого века. Первоначальное здание 
– это промышленная бетонная 
конструкция, которая не несет на себе 
"отпечатка человеческого 
присутствия", которое так ярко 
выражено в зданиях ХІХ-начала ХХ 
веков. Конструкция складских 
помещений 1980-х гг. лишена всей 
мощной семиотической палитры 
лофтов Манхеттена, о которой писала 
Ш. Зукин, но здание сформировало 
урбанистическое пространство в его 
новом антропогенном понимании. Дом 
в городе не предполагает лужайки и 
здание фабрики может быть домом, 
поскольку предыдущие полстолетия 
практики лофта приучили нас к этому. 
Levent Loft представлен авторами 
проекта как "эффективный, 
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спокойный стиль жизни, 
соответствующий современным 
стандартам жизни в центре города", и 
"альтернатива модным 
кондоминиумам, построенным в 
пригороде" [23].  

Levent Loft – это проект, где фон и 
объект меняются местами. В западных 
городах 1970-х гг. центр города 
переживал возвращение людей из 
пригорода, для которых лужайка перед 
домом выглядела анахронизмом. 
Деиндустриализированный город 
заполнен рукотворными объектами, 
вытеснившими природу. Лофт приучал 
к асфальту, брусчатке, отсутствию 
дистанции между тротуаром и 
крыльцом. Обитатель такого жилища 
постоянно вовлечен в пространство 
города даже за стенами своей 
квартиры, где огромные окна 
впускают улицу внутрь комнат. При 
этом классический лофт, несущий 
отпечаток индустриальной эпохи, 
сохраняет переживание историчности 
окружения, напоминая об этом 
чугунным литьем, кирпичной кладкой 
и элементами каких-то древних 
механических агрегатов. Но в случае 
Levent Loft мы не видим всего этого. 
Лофт становится пространственным, а 
не историчным. В перестройке 
задействован объект, лишенный как 
деталей, так и окружения 
классического лофта. Процесс 
"приручения" промышленной 
архитектуры обретает новые формы. 
Манхэттенский или лондонский стиль 
лофта предполагал наличие 
архитектурных деталей, созданных по 
другим, несовременным строительным 
технологиям, где в кирпичной кладке 
прослеживалось участие человека. Это 
возвращение к человеческому размеру 
и человеческому присутствию в 
окружении. Это мир зданий с 
индивидуальной историей и фасадом. 
Но в Levent Loft нет этого всего. 
Бетонный остов промышленного 
здания в окружении домов пока без 
истории.  

С одной стороны, мы видим начало 
процесса, когда "актуальное прошлое", 
относительно близкое прожитое 
становится историей. С другой – это 
проявление того, что Патрик Шумахер 
(Patrik Schumacher) назвал 
"кинетической энергией городской 
архитектурной среды" [15], которая 
позволяет пространству города 
повторно формироваться и 
приспосабливаться в ответ на 
распространенные образцы. При этом 
лофт-стиль задает эти образы, 
адаптируя их к современным 
социальным и эстетическим заказам. 

Levent Loft также лишен всего 
постмодернистского арсенала знаков, о 
котором писал Ч. Дженкс, где есть 
"квази, гибрид, время кавычек, 
«кирпич гуманен»" [7: 97]. Но он 
сосредоточен на реально 
существующих кодах, 
демонстрирующих уникальность, 
комфорт, вовлеченность в 
урбанистический стиль жизни. Это не 
модернизм с его видением социального 
равенства или дифференциаций в 
обществе. Монотонность линейного 
фасада, с его "семантической 
путаницей", заменена фасадом, 
напоминающим ассортимент коробок. 
Здесь уникальность достигается не 
исторической цитатой или отсылкой к 
этническому, а системой штор, 
диапазон цветов которых создает 
неповторимость каждого блока-
коробки. Кроме того, возможно следуя 
принципам параметризма, создатели 
комплекса отказались от 
стандартизации внутреннего 
пространства апартаментов. Они 
разных размеров и типов от 68 до 
182 м кв., а в Loft Gardens это 
стремление к неповторимости 
пространств реализовано в появлении 
дуплексов с террасами и садами.  

Весь комплекс Levent Loft наглядно 
демонстрирует развитие тенденций 
лофт дизайна и самой идеи лофта. 
Если первый проект был реализован в 
2005-2007 годах, то идеей его 
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презентации была демонстрация 
создаваемых объектом условий для 
"социальной скульптуры", где 
приватные пространства соседствуют 
с социальным. Вестибюль, конференц-
залы, оздоровительный центр, кафе и 
рестораны – это часть жилого 
комплекса, который выполняет 
функцию пространства 
коммуникации. Это отражает все 
запросы к городской застройке первой 
половины 2000-х гг. Но по сути – это 
некий эрзац городской деревни, 
поскольку городская деревня обладает 
памятью, которая структурирует 
современность, отсылая к традиции, 
исторической памяти и т.п. Здесь мы 
встречаем ту "невесомую пустоту 
безмолвного аутизма", которая так 
критикуется урбанистами начала 
нового тысячелетия, и которая стала 
основой для работы Ш. Зукин Naked 
City: The Death and Life of Authentic 
Urban Places. Здесь мы не видим даже 
попыток симуляции историчности. 
Бетон и железные конструкции – 
стилистический декоративный 
элемент, напоминающий жителю о 
пребывании в городе как 
искусственной среде. Не в конкретном 
городе, а городе вообще. Это пример 
повторного формирования 
пространства, где введенная 
стилистика лофта задает коды 
окружения. Фактически мы находим 
подтверждение идеи А. Лефевра о 
разработке кода пространства, 
осуществляемого на уровне 
прагматики, который "соотносится с 
переживанием и восприятием" 
[10: 77].  

С точки зрения социальных 
изменений этого периода появление 
Levent Loft отразило изменения 
текущих социальных процессов. 
Спустя пятнадцать лет с момента 
проектирования Levent Loft мы можем 
сказать, что в этом проекте мягкого 
лофта была предпринята попытка 
создания не только жилого комплекса, 
но высококачественной социальной 

площадки, как ее представляли 
проектанты. При этом жизнь в стиле 
лофт принципиально не меняется по 
сравнению с ее основными чертами 
конца ХХ века. Это пространство для 
специфической прослойки населения – 
бездетных пар или холостяков, 
привыкших к урбанистическому 
комфорту и особому ритму жизни.  

Но если раньше Ш. Зукин описывала 
лофт как площадку творческой 
коммуникации, появления 
нестандартных идей, романтизацию 
стиля жизни художников, то в случае 
Levent Loft мы видим гедонистический 
оазис, идея которого так настойчиво 
пропагандируется уже сторонниками 
метамодерна. 

Стамбул превратился в глобальный 
город, обитатель которого человек 
"культуры срезанного якоря", т.е. 
вовлеченный в глобальную 
мобильность, предпочитающий аренду, 
а не покупку жилья, ориентированный 
на широкий спектр жилищных 
сервисов. Это и есть сформированный 
новый эстетический субъект и 
предлагаемая для него художественная 
обстановка, о чем говорили Г. Беме и 
сторонники концепции метамодерна. 
Но за последние 30 лет 
художественная обстановка переросла 
пределы галереи, о которой писал 
Г. Бёме, и стала частью 
урбанистической практики. 
Обстановка моделирует переживание 
городской среды, где грубая 
индустриальная отделка интерьеров 
сохраняет присутствие холодности и 
обезличенности мегаполиса, "города 
вообще". При этом перетекание 
внутреннего и внешнего пространств 
улицы и квартиры созданного 
большими окнами, одинаковой 
фактурой внешних и внутренних стен 
– все это порождает целостное 
восприятие места. Мы ощущаем 
пространство города как единый 
объект, "настроенное пространство", 
атмосферу. Здесь стилистика лофта 
работает как инструмент создания 
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целостного впечатления 
урбанистической среды, причем без 
отсылки к историчности. Глобальный 
город универсален в своих 
проявлениях.  

Разрабатывая концепцию 
метамодерна Т. Вермюлен и Р. ван ден 
Аккер обращают внимание на особый 
тип объектов, с которыми работает 
современное искусство – объекты с 
нулевой исторической ценностью. 
Levent Loft стал примером такой 
работы. Офисное и складское здание 
отлитые из бетона - то, что историки 
архитектуры Стамбула Д. Кубан и 
М. Гюль описывали как ужас 
городского пейзажа 1970-80 годов, 
который сменил дешевую деревянную 
застройку предшествующих периодов. 
Историческое и эстетическое значение 
этих построек равно нулю. Но всегда 
есть повседневные практики и личные 
истории, которые могут иметь 
значение как пережитый 
исторический опыт. И в этом случае 
Levent Loft демонстрирует то, что 
Патрик Шумахер назвал "катастрофой 
образа". По сути, происходит 
рекомбинирование элементов 
восприятия. Эти здания становятся 
местом вовлечения в среду города. Это 
жилье, созданное по принципу 
параметрической системы: 
органической интеграции через 
корреляции. Панорамные окна, бетон в 
интерьере, город, входящий в 
приватное пространство квартиры – 
все это создает условия для 
визуального присвоения пространства. 
"Мой город" сопровождает меня везде, 
и он не историчен, а экзистенциален. 
Он прикреплен ко мне как фантомное 
тело "с чрезвычайно чувствительными 
к оформлению переменными". 
Созданная лофт-дизайном атмосфера 
требует вживания в образ, игру по 
правилам города, когда наступает 
важнейший момент производства 
пространства, по А. Лефевру, когда 
социальное и ментальное 
пространства, то есть пространство 

осмысленных и выраженных в речи 
мест, должны совпасть [10:42]. 

Второй объект комплекса – Loft 
Gardens или Levent Loft-2 в своем 
архитектурном решении отразил 
новые тенденции в восприятии 
городского пространства, 
произошедшие за полдесятилетия 
после проектирования Levent Loft-1. Он 
также продолжает тенденцию борьбы с 
плоским фасадом. 21-этажное здание с 
балконами и террасами разных 
размеров подчеркивают уникальность 
апартаментов и создают яркий дизайн 
фасада. Архитекторы верны 
манифесту лофт урбанизма – 
обнаженные элементы конструкции из 
стали и бетона, панорамные окна, 
которые делают город участником и 
фоном внутреннего пространства 
зданий. 

Однако это уже не приручение 
индустриальной архитектуры, но и не 
возвращение лужайки перед домом. В 
организацию пространства вводятся 
вертикальные сады, террасы, балконы 
и дворики с элементами озеленения. 
"Зеленая стена", как ландшафтный 
элемент, объединяет Levent Loft-1 и 
Levent Loft-2, создавая иллюзию сада у 
дома. Природа допускается в 
урбанистическое окружение. 
Противоречие сохраняется, но 
контекст изменен: урбанистический 
пейзаж становится фоном для травы и 
растений. Озеленение, террасы, газоны 
– элементы, заставляющие забыть 
индустриальное прошлое здания. 
Возникает интересный эффект 
"исторического пустыря" или 
урбанистического палимпсеста. 
Обитателю этого лофта может быть не 
интересна история места и этой 
постройки. В этом дизайнерском 
приеме проявляется не столько 
концепция экологической 
архитектуры, как черты переживаний, 
связанных с чувством антропогенного 
пространства, описанного Георгом 
Зиммелем в эссе "Руина". Печаль 
руины, по Г. Зиммелю, сопряжена с 
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переживанием проигранного 
человеком противостояния природе, 
когда "другие силы" возвращают себе 
власть. По сути, допущение природы в 
урбанистическую среду продолжает 
идею создания искусственной 
историчности. Это работает так, как и 
внесение антикварного предмета в 
современный интерьер или установка 
старинного индустриального агрегата 
на городской площади при 
моделировании историчности или 
аутентичности места. Сады и зеленые 
террасы в городской квартире 
смотрятся как ностальгия по 
утраченному либо городу с его 
индустриальным прошлым, либо 
пригороду с лужайкой перед домом. В 
любом из вариантов заключена 
возможность конструирования 
персональной историчности, а вместе с 
тем и ностальгических переживаний, к 
которым так стремится метамодерн.  

Выводы и перспективы 
исследования. По времени появление 
комплекса Levent Loft совпадает с 
разворачиваемой дискуссией о 
метамодерне и попытках определить 
черты этой новой парадигмы 
культуры. Если само явление лофт-
стиля можно соотнести со 
становлением постмодерна и говорить 
об отражении в лофте его 
мировоззренческих и эстетических 
принципов, то наблюдаемая в Levent 
Loft эволюция этого стиля 
свидетельствует о зарождении 
метамодернистских тенденций. Мы 
наблюдаем использование 
наработанных дизайнерских приемов, 
которые накладываются на 
качественно новую систему 
восприятия городской среды.  

На примере Levent Loft мы видим 
работу семиотической модели, которая 
в парадигме метамодерна получила 
название "новой структуры 
чувствования (sensibility)". 
Окружающие объекты и параметры 
наблюдателя объединены в единую 
систему "настроенного пространства", 

"атмосферы". Здесь сохраняется 
принцип множественной реальности, 
как один из параметров наблюдения, 
что допускает наличие и персональной 
модели реальности, которая не 
предполагает исторической 
укорененности и может быть 
внеисторична. В архитектуре 
повторное использование объектов, 
как утверждает Ч. Дженкс, всегда 
создает символический знак [7: 57]. 
Loft-1 и Loft-2 продемонстрировали 
новый этап лофтизации, когда объект 
с нулевым эстетическим и 
историческим значением обрел яркий 
эпохальный смысл. Здесь нет 
переоценки эстетики урбанистической 
архитектуры, как это было с лофтами в 
Нью Йорке 1960-х. Здесь нет отсылки 
к "старым добрым временам" и 
желания гуманизировать пространство 
посредством введения элементов 
декора, который должен напоминать 
присутствие человека в процессе 
производства здания. Но зато здесь 
проявилась главная особенность 
символического производства 
пространства: в комплексе Levent Loft 
создан не продукт массового 
потребления, а объект культуры, 
причем культуры в самом широком 
смысле – системы организации 
жизнедеятельности человека и 
общества. Здание комплекса не 
отсылает к истории. Оно 
сосредоточено на пространстве, на 
настоящем, на комфорте и 
удовольствии от окружения.  

Лофт не просто организует 
пространство, но создает стиль жизни 
с его эгоцентричными, 
гедонистическими нотками. Мы можем 
говорить о лофте не только как о стиле 
жизни, но и как о типе 
урбанистической культуры.  
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РОЛЬ РОЗСУДКУ В ЕСТЕТИЧНОМУ СУДЖЕННІ У КОНТЕКСТІ 
КЛАСИЧНОЇ ЕСТЕТИКИ 

О. Ю. Павлова* 

Здійснено аналіз ролі розсудкової діяльності в структурі естетичного судження, що 
концептуалізована на засадах класичної естетики, зокрема аналітики прекрасного. 
Кантівське трансцендентальне припущення про апріорну значимість естетичного 
судження передбачає стан гри як динамічної рівноваги розсудку та уяви (як посередника 
сфери законодавства розуму). Звернуто увагу на те, що дана міра автономізації почуттів 
задоволення та незадоволення, яке забезпечує єдність вищих продуктивних здібностей 
людини та ґрунтується на аналогії з естетичною здібністю судження, корелюється з 
модерною формою організації естетичної сфери. 

Трансформація останньої передбачає здійснення декількох етапів. Вихідна тотальність 
гри, що містить недиференційовані єдності чуттєвого та раціонального в ритуалі  
трансформується у видовище. Останнє передбачає протиставлення рухомого, 
"перевдягненого" (Г. Гадамер) тіла актора та нерухомого ока глядача. Новоєвропейський 
театр в логіці "парадокса актора" передбачає інтенсифікацію переживання глядача, а 
також перетворення обличчя актора на зображальний засіб, що вимагає значно більшої міри 
контролю розсудку над тілом. Кантівська вимога прекрасної форми як умови естетичного 
задоволення передбачає статичність суб’єкта споглядання та художньої композиції 
образотворчого мистецтва. Класична естетика, що включала два базових поняття -  
мімезис та вираження – ґрунтувалася на засадах єдності культури присутності та 
культури значення в практиці створення образу. Естетика доби Просвітництва на засадах 
автономії мистецтва  виражала занепокоєність перспективою гонитви за задоволеннями 
та "розпутністю мислення" (Д. Дідро). Тоді як сучасні культурні індустрії демонструють 
потенціал продукування афектів такої надмірної інтенсивності, що динамічна гра розсудку 
та уяви (що забезпечує дієвість рефлективної здібності судження), ані заснована на цій грі 
єдність вищих продуктивних здібностей людини не можуть здійснитися. 

 
Ключові слова: естетична здібність, естетичний досвід, розсудок і автономність 

мистецтва, почуття задоволення та незадоволення, уява, розум, афекти, символічне 
виробництво та обмін.   
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THE ROLE OF UNDERSTANDING IN AESTHETIC JUDGMENT IN THE 
CONTEXT OF CLASSICAL AESTHETICS 

O. Y. Pavlova 

The author analyses the role of understanding activity in the structure of aesthetic judgment, 
which is conceptualized on the basis of classical aesthetics, in particular the Analytic of the 
Beautiful. Kant's transcendental assumption about the a priori significance of aesthetic judgment 
presupposes the state of play as a dynamic balance of understanding and imagination (as a 
mediator with the sphere of the ideas of reason). The author pays attention that fact that this 
measure of autonomy of the feeling of pleasure and displeasure, which ensures the unity of faculties 
of the human mind without exception back to these three and is based on analogy with the aesthetic 
power to judge, correlates with the modern form of organization of the aesthetic sphere. 

The transformation of the latter involves the implementation of several stages. The original 
totality of the play, which contains the pre-differentiated unity of the sensual and the rational in the 
ritual, is transformed into a spectacle. The latter involves the opposition of the moving, "disguised" 
(H. Gadamer) body of the actor and the fixed eye of the spectator. New European theater in the logic 
of the "Paradox of the Actor" involves the intensification of the spectator's experience, as well as the 
transformation of the actor's face into a pictorial means, which require a much greater degree of 
control of the understanding over the body. Kant's requirement of beautiful form as a condition of 
aesthetic pleasure presupposes the static nature of the contemplation object and the artistic 
composition of fine arts. Classical aesthetics, which included two basic concepts - mimesis and 
expression - was based on the principles of unity of the presence culture and the meaning culture in 
the practice of image creation. The Enlightenment aesthetics was based on the of the autonomy of 
art and expressed concern about the prospect of the pursuit of pleasures and "debauchery of 
thought" (D. Diderot). While contemporary cultural industries demonstrate the potential for the 
production of affects, of such excessive intensity that neither the dynamic play of understanding 
and imagination (which ensures the effectiveness of the reflecting judgment) nor the unity of 
productive faculties based on this game can be realized. 

 
Key words: Aesthetic Power of Judgment, Aesthetic Experiens, Understanding and Autonomy of 

Art, Feeling of Pleasure and Displeasure, Imagination, Reason, Affect, Symbolic Production and 
Exchange. 

 

 
Постановка проблеми. Сучасна 

"культура надлишку" демонструє 
потенціал до ескалації культурної 
індустрії задоволень та ускладнення 
символічного виробництва та обміну 
суспільства. Людина у постсучасності 
постійно "бомбардується" 
різноманітними афектами з високим 
рівнем естетичної навантаженості не 
лише в полі високої культури, але й в 
повсякденності. Їх надмірна динаміка 
не дозволяє здійснитися іншим 
формам єдності продуктивних сил 
людини, сформуватися навіть 
пристрастям, які "зв’язані зі здатністю 
бажання та ускладнюють або роблять 
неможливим визначеність свавілля 
основоположеннями" [1: 111]. 
Характеристика афектів – це 
ситуативність, фрагментарність, до-

рефлексивність, що загрожує 
"гальмуванням свободи душі".  

Така ситуація змінює, на нашу думку, 
ракурс інтересу до естетичної здібності 
судження. Якщо в епоху високого 
Модерну на засадах очевидності культу 
розуму базовою проблемою було 
виявлення підстави всезагальності  
естетичного судження, то в сучасній 
ситуації стає очевидним елімінація 
раціональної складової в естетичному 
почутті. Для того, щоб створити умови 
для відновлення єдності культури 
присутності та культури значення в 
естетичній сфері слід розуміти, в яких 
умовах була  інтеріоризована 
раціональна складова естетичної 
діяльності. 

Ступінь наукової розробленості. 
Зазначена постановка питання 
виявляє необхідність зміщення 
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дослідницької уваги з класичних 
завдань естетики і мистецтвознавства 
– логіки організації означників у 
художній сфері на розуміння ролі 
розсудку в естетичному судженні. Дане 
питання найбільш чітко було 
сформульоване І. Кантом в аналітиці 
прекрасного. Естетична проблематика 
кантівської естетики залишається в 
центрі уваги сучасних дослідників 
Пола Гайєра, Йонаса Голста, Стефан 
Берд-Поллана та Володимира 
Марченкова. Також роль раціональної 
складової в організації художньої 
сфери висвітлювали інші класики 
естетичної думки – Аристотель та 
Д. Дідро, а також авторитетні 
дослідники сучасності П. Бурдьє, 
Г. Гадамер та Г. Гумбрехт.  А тому 
вирішення сучасного ракурсу 
проблеми потребує звернення саме до 
найбільш методологічно вивіреної 
відповіді класичної естетики.  

Метою статті є концептуалізація 
ролі розсудку у взаємодії зі здібністю 
естетичного судження в контексті 
уявлень класичної естетики.  

Окреслення невирішених питань, 
порушених у статті. Необхідність 
розуміння ролі та підстави 
раціональної складової естетичної 
свідомості, зокрема діяльності розсудку 
в умовах тотальної естетизації досвіду 
людини, передбачає висвітлення двох 
перспектив: синхронічної – надання 
дескрипції ієрархії продуктивних 
здібностей людини, що будо здійснено 
у межах трансцендентального ідеалізму 
І. Канта, а також діахронічної –
виявлення етапів включення 
раціональної складової в 
парадигмальних зсувах естетичної 
діяльності  у логіку організації 
художньої сфери. Наявні теорії 
висвітлюють певні фрагменти 
зазначених процесів, але виявити 
підстави їх кореляції є окремим 
завданням нашого дослідження. 

Дискусія і результати. За 
І. Кантом, здібність судження з’єднує 
розсудок  та розум, а тому почуття 

задоволення і незадоволення може 
з’єднувати пізнавальну здібність та 
здібність бажання. Адже завдання 
"Критики здібності судження" І. Канта 
полягає у наступному питанні: "Чи 
володіє здібність судження, що складає 
в ряду наших пізнавальних здібностей 
проміжну ланку між розсудком і 
розумом, також своїми апріорними 
принципами, конститутивні вони або 
тільки регулятивні (отже, не мають 
власної області) і наказує вона почуттю 
задоволення і невдоволення як 
проміжному ланцюгу між здатністю 
пізнання і здатністю бажання апріорні 
правила (так само, як розсудок наказує 
апріорні закони першої, а розум - 
другій) - цим займається дана критика 
здатності судження" [1: 7]. Поза 
діяльністю здібності судження єдність 
продуктивних здібностей людини не 
актуалізується, хоча вони і укорінені в 
підсвідомому "субстраті душі". 

Всі сили душі зводяться фундатором 
трансцендентального ідеалізму до 
трьох, "які вже не можна вивести із 
загальної основи: це здатність 
пізнання, почуття задоволення і 
невдоволення і здатність бажання" [1: 
17]. Важливим моментом розуміння 
природи вищих здібностей є специфіка 
їх автономії, робить наголос сучасний 
американський дослідник П. Гайєр 
(Paul Guyer): "Припущення Канта 
полягає в тому, що робить три основні 
здібності душі - здатність до пізнання, 
задоволення та бажання - 
автономними, є тим, що робить їх 
вищими, тобто незалежними від 
простого відчуття і залежними, 
натомість від апріорних принципів" [2: 
136]. Непідлеглість дії ноуменального 
світу, а, отже, неможливість редукції їх 
до афектів є базовою характеристикою 
всіх вищих здібностей душі, зокрема 
почуття задоволення та не 
задоволення. Так само доведення 
апріорної значимості здібності 
судження також свідчить про її 
незалежність від диктату чуттєвого 
сприйняття. 
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Взагалі необхідність третьої критики 
виникає у І. Канта не з інтересу до 
сфери мистецтва, а з бажання 
вибудувати філософію як систему. 
Тому "розподіл філософії" здійснюється 
у відповідності до "двох родів понять, 
що припускають настільки ж різні 
принципи можливості їх предметів: 
поняття природи та природи свободи" 
[1: 10].  Перше відноситься до сфери 
законодавства розсудку, друге – до 
сфери законодавства розуму. Обидві 
сфери "не чинять збиток одна одній", 
але й в той же час вони не 
амбівалентні. Вони обмежують одна 
одну. Таке обмеження є тим, що їх 
власне й об’єднує. Отже, не дивлячись 
на принципову відмінність предметів 
цих сфер – природи та свободи, вони 
здійснюються на засадах спільного 
базового принципу домінації: в сфері 
природи предмет домінує над 
поняттям, в сфері свободи поняття 
домінує над предметом. Для того щоб 
хоча б в чуттєвому світі відбулася 
єдність обох, має бути підстава, що 
з’єднує філософію як критичну теорію 
вищих здібностей в єдине ціле.  

Такою підставою є, за І. Кантом, 
здібність судження, яка не лише 
забезпечує зв'язок законодавчих сфер 
розсуду і розуму (через уяву), але й на 
засадах власного апріорного принципу. 
Сила здібності судження (хоча вона і 
не має власного законодавства) 
забезпечує не домінацію, але рівновагу 
сил усіх продуктивних здібностей. 
Навіть якщо вона об’єктивно не має 
певної сфери предметів в якості її 
області.  

Окремий ракурс розгляду в 
філософії як системі є необхідним для 
висвітлення рівноваги продуктивних 
здібностей в естетичній діяльності, 
адже така рівновага може бути не 
статичною (раз і назавжди заданою), 
але динамічною. Уникнення ієрархії 
здібностей, яка існувала і в "Критиці 
чистого розуму" і в "Критиці 
практичного розуму" і яка була 
покликана забезпечить розподіл 

філософії для виявлення специфіки 
рефлективної здібності судження – це 
динамічна рівновага гри:  гри розсудку 
та уяви. Схематизм 
трансцендентальної здібності уяви є 
перехідною ланкою від сфери досвіду, 
як єдності афекту та розсудкового 
поняття, до поза-досвідної сфери 
законодавства розуму.  Оскільки схема 
розсудкового поняття є 
трансцендентальний продукт уяви, як 
було зазначено І. Кантом ще на рівні 
аналітики основоположень. 

Тому здібність судження за 
аналогією зі здібністю задоволення чи 
невдоволення є підставою єдності 
продуктивних здібностей взагалі. 
І. Кант послідовно прояснює питання 
як здійснюється зв'язок розсудку з 
розумом (через продуктивну уяву) 
рефлективною здібністю судження. В 
естетичній сфері вона отримує 
автономність, в першу чергу, по 
відношенню до розсудку, на відміну 
від визначальної здібності судження. 
Остання є підкореною розсудку в 
схемах уяви. Отже, щоб здійснити 
зв'язок розсудку та розуму, здібність 
судження має звільнитись від 
"законодавства" самого розсудку. Але 
як діє розсудок в динаміці естетичного 
судження поза власним 
"законодавством"? 

У "Критиці здібності судження" 
надається дескрипція такого алгоритм 
роботи продуктивних здібностей. 
Проблема введення розсудкової 
діяльності в сферу порядку 
естетичного почуття також можлива 
через аналіз ґенези форм естетичної 
діяльності, починаючи від її базової 
форми - гри. 

Тотальність гри важко піддається 
аналітиці, оскільки вона є буттям-у-
собі, що не передбачає розрізнення. 
Адже входження в стан гри означає 
"зняття себе в своєму здійсненні" [3: 
24]. Сучасний дослідник Й. Голст 
(Jonas Holst), не без впливу праці 
Г. Гадамера, приходить до такого 
висновку: "В динамічній грі гравці в 
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основному намагаються щось 
випробувати, не маючи чіткого 
розуміння того, що відбувається. Вони 
не знають, що саме відбувається, поки 
воно не розігрується і не викривається. 
Оскільки гравці глибоко беруть участь 
у грі, вони самі ризикують і 
піддаються впливу того, що 
відкривається в русі туди-сюди. Гра 
відкриває інший спосіб наближення, 
випробування та пізнання чогось, крім 
того, як схопити це і пов’язати" [4: 87]. 
Ця не-лінійна і поза-розсудкова 
природа гри (адже робота розсудку – 
це схоплення) є відкриттям з середини 
(тотальності самої гри) того, що не 
може бути схоплене поза зовнішнім 
перетворенням самої гри. Така до-
розсудковість або відсутність 
зовнішньої мотивації, що відповідала 
причино-наслідковим зв’язкам гри не 
означає заперечення відсутності 
раціональності взагалі: "Відсутність 
(свідомої) мотивації, що керує 
поведінкою учасників, є причиною 
того, що в ситуаціях гри або 
вигадування місце такої мотивації 
займають правила, що існують одразу 
або виникають по ходу гри" [5: 91]. 
Отже, правиловіповідність – є форма 
до-диференційованої єдності 
раціонального та емоціонального.  

Гра видається лише "бюргерській 
культурній свідомості" (Г. Гадамер) 
ілюзією, тобто тим, що є несерозним 
(навіть у Й. Гейзінга), ірраціональним, 
навіть безглуздим і без-змістовним. 
Між тим гра поза її зовнішніми 
схопленнями є вихідною формою не-
диференційованості, що в потенції 
містить всю можливих палітру 
конотацій і порядку присутності, і 
порядку значення. Тому сам автор 
"Істини і метода" ставить собі завдання 
зробити не аналітику, а "онтологічну 
експлікацію гри". Адже "справжньою 
метою гри", є не ігрове завдання, але 
"порядок і структура самого ігрового 
процесу" [6: 107]. Останні гра отримує 
при перетворенні її на видовище.  

Важливим тут є розуміння 
специфіки самого процесу 
перетворення, яке даний німецький 
класик відрізняє від зміни. Навіть 
тотальна зміна передбачає, що щось 
залишилось від попереднього стану – 
"субстанційну акциденцію". Динамічна 
рівновага гри самої по собі є тотальна 
зміна: сама по собі гра залишається 
єдиним – тим, що немає власно 
елементів в середині себе щоб її 
визначити. Гра як ритуал є 
саморепрезентацією божественної 
присутності. Культова містерія є 
входженням спільноти в стан Бога, де 
немає нічого зовнішнього в процесі 
ієрофанії. Всі елементи взаємо 
проникні в середині себе. Відсутність 
зовнішнього не дозволяє проявитися 
структурації та не передбачає 
аналітику.   

Перетворення розбиває тотальність 
гри, створюючи певним чином 
ілюзорно, але її ідеальну структуру, що 
дозволяє, з одного боку, схопити 
розрізнення в попередньому стані 
тотальній безпосередності, а, з іншого, 
виникає необхідність інтенсифікації 
переживання засобами ре-презентації. 
Здійснюється відокремлення гри в 
порядок окремого поля: "Кожне поле 
передбачає і виробляє свою особливу 
форму Illusio, тобто залученості в гру 
[au sens d'investissement dans le jeu]. 
Illusio виводить агентів зі стану 
байдужості і спонукає до приведення в 
дію тих розрізнень, які істотні з точки 
зору логіки поля, до розпізнавання 
того, що важливо (то, що «мене 
зачіпає», inter-est, на противагу тому, 
що «все одно», байдуже, in-different) з 
точки зору фундаментального закону 
поля" [7]. Це збайдуження – базова 
передумова раціональної 
неупередженості. Схоплення гри 
можливо лише ззовні, але це означає 
перетворення гри (Ludens) на ілюзію 
(illusion). Ко-лізія (co-llision) як 
залученість, у те, що рухає тіло у 
процесі зіткнення з іншим тілом, не 
піддається рефлексії в момент самого 
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удару, але може бути зафіксована 
поглядом ззовні, а, отже, 
відрефлексована.  

Перетворення передбачає що, "дещо 
стає чимось іншим (з конотаціями – 
одразу та цілком), тобто попередній стан 
не має значення"  [6: 110]. Це інше 
дозволяє виявити структуру гри при 
перетворенні її на видовище: 
відбувається поділ на актора та глядача. 
Глядач ніби залишається зовні сцени, 
актор виглядає залученим в поле гри. 
Проте, Г. Гадамер наголошує на 
поверхневості такої диспозиції. Розподіл 
ролей видовища здійснюється засобом 
перетворення як перевдягнення. Міра 
автономії театрального видовища – 
через тотальність залучення у нього 
глядача, тоді як актор знає, що він лише 
перевдягається. Саме цим здійснюється 
інтенсифікація почуттів глядачів за 
рахунок їх перенесення в ілюзорний світ 
театрального видовища. Але 
репрезентацією в практиці античного 
театру є пластичні зображальні засоби, 
як писав ще Арістотель [8: 40],  – ритм, 
мелодія, а також рух тіла, жести, 
перевдягання. Г. Гадамер робить акцент 
саме на перевдяганні: "З позиції гравця 
– гра не перетворення, а перевдягнення 
– не бажання, щоб його впізнали, тобто 
спадкоємність із собою, своїм 
попереднім станом для нього очевидне 
та умовне. Тоді як  для глядачів, якщо 
залишається видимим, то гра не 
здійснюється.  Як і містерія, вистава має 
мету в собі, але отримуючи глядача, а, 
отже, отримує й свою ідеальну 
структуру" [6: 110].  

Отже, актор змінює свій зовнішній 
вигляд, але внутрішній світ його 
залишається не змінним. Тому 
контроль над сприйняттям глядача 
здійснюється уречевленим порядком 
означників, тоді актор та інші 
театральні діячі контролюють порядок 
декорацій та за допомогою таких 
зображальних засобів інтенсифікацію 
афектів публіки.  

Почуття глядачів гіперболізуються 
зображальними засобами, і тим самим 

отримують правильний порядок. 
Колективність рухомих тіл є способом 
управління у ритуалі спільноти самою 
собою через створення спільного 
простору задоволення. Нерухомість 
тіла глядача в театрі по відношенню до 
руху в урочистій культовій ході зміщує 
фокус уваги сцену та підвищує градус 
афекту задоволення від зорового 
сприйняття видовища. П. Флоренський 
відмічає паралель між прикутим до 
театрального місця глядачем та 
людиною, що потребує теоретичного 
погляду на світ: "глядач або декоратор-
художник прикутий, ніби в'язень 
платонівської печери, до театральної 
лаві і не може, а так само і не повинен, 
мати безпосереднього, життєвого 
ставлення до реальності, - ніби 
скляною перегородкою відділений від 
сцени і є один тільки нерухоме око, що 
бачить" [9]. Виникнення споглядальної 
позиції в давньогрецькій  культурі у 
єдності театру та теорії відзначав і 
М. Гайдеггер.  

У той же час театральне видовище 
як спільний об’єкт споглядання всього 
полісу є тим, що утворює поліс. 
Видовище зрівнює всіх ієрархічно 
співвіднесених у соціальному вимірі 
громадян полісу. Тут модус присутності 
і модус означення з’єднуються в 
"практиці одомашнення образу" полісу. 
Отримання задоволення від 
всенародного єднання є необхідний 
елемент катарсису – зняття соціальних 
суперечностей.  

Важливим моментом у процесі 
перетворення гри на видовище є 
зміщення фокусу погляду. Видається, 
що погляд ззовні передбачає 
відстороненість глядача від видовища. 
Але Г. Гадамер підкреслює, що як раз 
для глядача перетворення має 
залишатися невидимим, а гра актора не 
повинна перетворюватися на ілюзію. 
Інакше зменшується естетичне 
задоволення. Погляд ззовні насправді 
здійснюється в епіцентрі гри – адже 
актор знає, що залученність у гру є 
результатом інтенсифікації порядку 
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означників – перевдягнення. Тому 
зовнішнє та внутрішнє в процесі 
отримання своєї ідеальної структури 
також залишається неоднозначним 
моментом.  

Саме продуманість порядку 
"зображальних засобів" (не лише одягу 
актора, але декорацій, ритму, мелодії, 
за Аристотелем), є тим що піддається 
розсудковому впорядкуванню як 
засобів впливу на інтенсивність 
переживання глядача. У 
новоєвропейському театрі до цього 
переліку театральних ре-презентацій 
додається ще і гра обличчям, яке в 
античному театрі було переважно 
закрито маскою. Вимога до 
підвищення градусу внутрішньої 
навантаженості гри, ще більше 
зумовлює необхідність розсудкового 
контролю над процесом виконання 
ролі та акторської дисципліни. Якщо 
декорації як засіб інтенсифікації 
глядацької афектації переважно 
передував в Античності самій виставі, 
то перетворення не лише тіла, але й 
обличчя актора на зображальний засіб 
вводить розудковий контроль в 
епіцентр художньої діяльності. Як 
зазначає Д. Дідро, актор 
дистанціюється від власних 
переживань за для досягнення 
ідеального взірця здійснення ролі: 
"Якщо б актор був чутливий, скажіть 
по совісті, міг би він два рази поспіль 
грати одну і ту ж роль з рівним жаром і 
рівним успіхом? Дуже гарячий на 
першій виставі, на третьому він 
видихається і буде холодний, як 
мармур. Не те уважний наслідувач і 
вдумливий учень природи: після 
першої появи на сцені під ім'ям 
Августа, Цінні, Оросмана, Агамемнона, 
Магомета він строго копіює самого 
себе або вивчений їм образ, невпинно 
спостерігає за нашими почуттями; його 
гра не тільки не слабшає, а 
зміцнюється новими для нього 
роздумами; він або стане ще 
полум'янішим, або стримає свій запал, 
і ви будете все більше і більше ним 

задоволені. Якщо він буде тільки самим 
собою під час гри, то як же він 
перестане бути самим собою? А якщо 
перестане бути ним, то як вловить 
точну грань, на якій потрібно 
зупинитися?" [10]. Повторюваність у 
логіці не тиску зовнішніх обставин, а 
переміщення у ілюзорний світ 
театральної вистави породжує 
"парадокс актора": він має 
орієнтуватися на порядок цього іншого 
світу. А оскільки розрив із зовнішніми 
обставинами стає більш глибинним, то 
він орієнтується на вивіреність 
розсудком правиловідповідну 
послідовність означників.   Тому 
розсудок вивіряє кожний театральний 
жест професіонала. Перевдягнення 
давньогрецької драми замінюється 
дисциплінарною практикою в 
новоєвропейському театрі. Контроль 
свідомості над тілом стає вихідним, як 
сказав би М. Фуко. Проте, сам розсудок 
тут виявляється інструментом для 
досягнення зображального ефекту, а, 
отже, не самодостатнім. 

Два фактори тут були ключовими: з 
одного боку, міра трансцендентності в 
новоєвропейському театрі значно 
більша. Простір давньогрецького 
театру є символічним, він існує поряд з 
рутинним простором полісу: єдність 
громадян полісу створюється в 
театральному видовищі, тоді як у 
повсякденності вони розподілені на 
соціальні ролі в ієрархічному порядку. 
Тому ескалація почуттів театрального 
видовища забезпечує катарсис від 
розколу повсякденності. Це принцип 
єдності мікро- і макро-космосу без їх 
протиставлення: "Аттична трагедія 
була справді сутнісним естетичним 
явищем, але в очах давньогрецького 
суспільства це був перш за все 
громадянсько-релігійний ритуал, 
естетичний компонент якого, хоча і 
був чітко присутній, у кращому 
випадку був другорядним" [11: 2]. Як 
сказав би Фр. Шиллер, поезія античної 
трагедії залишається наївною. 
Розколотість світу новоєвропейського 
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суспільства далеко виходить за 
мемітичність давньогрецького полісу: 
поезія стала сентиментальною.  

Вона не наслідувала і доповнювала 
єдність космоцентричного світу, але 
реалізовувала доцільність 
трансцендентально, а саме через 
абсолютизацію протиставлення 
уніфікованому порядку 
повсякденності. Більш того, естетична 
діяльність високого Модерну отримала 
не лише апріорний принцип, але й 
регулятивну настанову. Тут соціальний 
порядок мав розрив з традицією, 
дистанцію по відношенню до-
розсудкового порядку – забобону.  

Підстави розкладу станового 
суспільства в модерному місті та 
необхідність формування нового коду 
соціальної поведінки, а також її 
імпліцитного зв’язку з соціальної 
лабораторією, якою був    
новоєвропейський театр, як пояснює 
Р. Сеннет у праці "Занепад публічної 
людини", були наступні. Театр був не 
просто простором створення соціальної 
єдності, але законодавчою сферою 
конструювання нових правил 
поведінки: "З середині XVIII століття 
прийнято було вважати, що велике 
місто в корені змінило віковий образ 
«світового театру» (theatrum mundi). 
1749 року Філдінг писав, що в житті 
Лондона світ сцени змішався з миром 
вулиць. Світ-театр, за його словами, 
перестав бути «лише метафорою», як за 
часи Реставрації. У трактаті 1757 року 
Руссо стверджував, що в Парижі 
людина, що бажає бути люб'язною, 
змушена уподібнюватися акторові… 
Зв'язок виник між критеріями 
достовірності, прийнятими в театрі і в 
звичайному житті. Це додало життя 
вулиці певну форму. Актор будив 
почуття глядачів, не розкриваючи 
перед ними своєї сутті, а глядачі 
використовували ті ж критерії 
достовірності в схожих цілях. Людина 
могла викликати емоційну реакцію 
співрозмовника, нічого не сказавши 
про себе саму, адже в певних 

матеріальних умовах це було важко, 
відвертість могла розчарувати 
співрозмовника або, можливо, зовсім 
виявитися марною. Існування цього 
містка дозволяло людям 
насолоджуватися спілкуванням, що не 
торкалося питань особистої сфери" [12: 
77]. Поза-становість та навіть 
безособовість як вимоги нового стилю 
комунікації Модерну вимагали не лише 
нового коду поведінки, але й інших 
підстав для задоволення: не 
демонстративне споживання як 
насолода від власного статусу, але гра 
сенсами при стриманні безпосередніх 
потягів. В обох проекціях значення 
розсудкової активності значно 
підвищувалася. Наслідування ані 
природі, ані божественному порядку, 
але художньому порядку сцени 
підготувало проникнення розсудкового 
контролю не лише з економічної сфери 
"калькулятивного розрахунку", але зі 
сфери законодавства смаку. 

Г. Зіммель писав, що велике місто 
весь час бомбардувало людину мозаїкою 
афектів, які не були зв’язані, ані 
безпосередньо з її рутинними 
завданнями, ані з природним порядком, 
але настільки інтенсивні, що 
"неможливість реагувати на нові 
подразники з попередньою 
інтенсивністю" [13]. Людина у місті 
більше обумовлена порядком 
соціальності, але в той же час сама 
соціальність Модерну конструюються 
порядком міста. Тому лише розсудок 
впорядковував уламки відчуття, 
пропускаючи надмірність афектів крізь 
решітку апріорних форм.  

При цьому слід розуміти, що 
остаточний розрив мистецтва з 
реальністю не відбувся у 
просвітницький естетиці. Замикання 
"мистецтва задля мистецтва" у вежі зі 
слонової кістки  -  це вже справа ХІХ 
століття.  І. Кант не є виключенням у 
цій просвітницькій спрямованості, 
оскільки для нього краса є перш за все 
символом моральності. Ця теза 
находить підтвердження у сучасних 
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естетикознавців С. Берд-Поллана 
(Stefan Bird-Pollan) та В. Марченкова 
(Vladimir Marchenkov): "Коли ми 
говоримо про «Естетику» Баумгартена 
та «Критику сили судження» Канта як 
про переломні моменти в історії 
західних уявлень про мистецтво, ми 
ніколи не повинні залишати поза 
увагою той факт, що для їх сучасників 
Вольтера, Руссо та Дідро мистецтво 
було інструментом морального 
повчання, соціальної критики і, 
загалом, морального покращення 
людства. І коли просвітницька думка в 
особі Дідро зіткнулася з явищем 
ґрунтовно естетизованої свідомості, 
розсудку, який пройшов увесь шлях, 
відкритий абстрактним інтелектом 
філософів, це явище набуло 
збентежуючої, майже скандальної 
форми в «Племіннику Рамо»: людина, 
без коренів та без керма, навіть коли 
вона була наділена витонченим 
розумінням та вишуканою естетичною 
чутливістю" [13: 2]. Отже, 
перетворення common sense на 
цинічний розум передбачалася 
просвітниками більше, ніж надмірність 
афектів, що надають конституюватися 
здоровому глузду. 

В "Критиці здібності судження"  
спогляданню прекрасної форми більш 
відповідають ще більш нерухомі 
предмети: "У живописі, у ваянні, 
повідомленні в усіх видах 
зображувального мистецтва, в 
архітектурі, садоводстві, тому що вони 
суть вишукане мистецтво, суттєве - 
малюнок, у якому основа для схильності 
смаку служить не тому, що радує у 
відчутті, а тому, що подобається лише 
своєю формою. Фарби, що розквітчують 
контури, відносяться до привабливості; 
вони можуть зробити предмет сам по 
собі більш жвавим для сприйняття, але 
не гідним споглядання прекрасного. Їх 
дуже часто обмежує те, що вимагає 
прекрасної форми, і навіть там, де 
привабливість допускається, 
шляхетність їм надає лише прекрасна 
форма" [1: 63]. Отже, стала композиція 

малюнку неможлива в театральній 
виставі, навіть за умов, що глядач не 
рухається. Лише у живописі – базовому 
виду образотворчого мистецтва за 
І. Кантом  - була можлива математична 
вивіреність композиції, що дозволяла 
"перевірити гармонію алгеброю" і навіть 
геометрією. А тому аналітика 
прекрасного без розудкового схоплення 
не є можливою. 

Кантівська думка про роль розсудку 
в балансі сил естетичного судження є 
суто просвітницькою за своїм змістом і 
близькою, на нашу думку, тезі Д. Дідро 
про те, що розсудок є внутрішнім 
моментом гри актора, його засобом для 
досягнення задоволення глядача. 
Ситуація ускладняється при 
екстраполяції театральних настанов на 
стиль життя Модерну в цілому. Загроза 
втрати інструментальності 
розсудкового діяльності та єдності 
теоретичного, етичного та естетичного 
безумовно існує для просвітників, але 
ця ситуація переважно гіпотетична.  

Важливим моментом даного 
міркування є те, що апріорні засади 
рефлективної здібності судження є 
загально значимими, тобто 
забезпечують спільність естетичного 
досвіду як динамічної рівноваги 
розсудку та уяви не лише для актора, 
але й для глядача. Найбільше естетичне 
задоволення досягається, на думку 
І. Канта, в живописі. Чіткість малюнку 
та художньої композиції, яку можна 
навіть математично вивіряти, 
найбільш наочно демонструє чистоту 
прекрасної форми. Живопис виробляє 
настанову "картини світу" 
(М. Гайдеггер) та легітимує 
індивідуальний погляд на світ в логіці 
суб’єкт- об’єктної опозиції. Час 
картини світу не лише передбачає, що 
"художній твір стає предметом 
переживання і відповідно мистецтво 
вважається вираженням життя 
людини" [14], але й те що розсудок стає 
умовою правиловідповідного порядку 
здійснення зображальних засобів 
художньої сфери. 
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Висновки та перспективи 
подальших досліджень. Кантівське 
трансцендентальне припущення про 
доцільність естетичного судження стало 
можливим лише на певному етапі 
автономізації естетичної сфери. 
Давньогрецький театр перетворює 
динамічну гру ритуалу на видовище з 
його порядком поділу акторів та 
глядачів. Головний зображальний засіб 
тут – перевдягання (Г. Гадамер) – 
структурує протиставлення підвищення 
інтенсивності сприйняття глядача через 
формування порядку означників сцени. 
З іншого боку, нерухомість глядача 
розриває колізію взаєморухомих тіл 
містерії та створює умови для 
дистанційованого споглядання 
(П. Флоренський) в єдності теорії та 
театрону. Новоєвропейський театр 
перетворює на зображальний засіб не 
лише тіло, але й обличчя актора. 
Психологізація гри потребує ще більш 
вивіреного контролю над її процесом, 
що власне складає "парадокс актора" - 
найбільший ефект емоційного 
сприйняття досягається не вживанням 
актора в роль, а дисциплінарною 
практикою. Необхідність подолання 
розшарування станового суспільства та 
винайдення принципово нових форм 
комунікації перетворює в епоху 
Модерну весь світ на театр, а сам театр 
на соціальну лабораторію (Р. Сеннет).  

Порядок означників у театрі 
остаточно зорієнтовано на 
перетворення не лише на відновлення 
правиловідповідного порядку речей, 
його створення потребує втручання і 
розсудку. Міра перетворення гри на 
ілюзію (П. Бурдьє) корелюється зі 
ступенем автономності художньої 
сфери. Це супроводжується, з одного 
боку, інтенсивністю естетичного 
переживання задля подолання 
збайдужіння, що впливає на 
естетичний досвід особистості та її 
цінності, але, з іншого, винахід 
правильних, вивірених зображальних 
засобів та отримання естетичного 
задоволення від гри смислами потребує 

все більш чіткого контролю з боку 
розсудку.  

Художня цілісність - це те, що вже 
переробляється після перезбирання 
розсудком порядком реальності з 
фрагментарності відчуттів. З одного 
боку, в досвіді, що є впорядкований 
розсудком, є певна цілісність. Але вона 
надто замкнена на зацікавленість, шо 
не може відповідати доцільності, на 
думку І. Канта. Адже 
трансцендентальне припущення 
доцільності зорієнтоване не лише на 
цілісність як подолання 
фрагментарності, але й на 
незацікавленість. Тому, з одного боку, 
будь-який досвід ґрунтується на  
єдності, що забезпечується розсудком 
(до-розсудкове ставлення до світу 
виявляється забобоном), але в той же 
час в естетичному судженні 
відбувається подолання домінації 
розсудкового порядку, здійснюється 
орієнтація на само-конструювання 
суб’єкта на засадах естетичного 
задоволення. Останнє зорієнтоване не 
на домінацію (що є базовим 
принципом порядку пізнання або 
бажання), а на задоволення як 
бажання продовження попереднього 
стану.  

Побоювання просвітників полягали у 
тому, що при зростанні ваги 
раціональної складової розсудок 
перетвориться на цинічний розум, 
витончений, але аморальний.  

Постсучасна ситуація демонструє 
вражаючу інтенсивність впливу 
культурних технологій, що не дозволяє 
інтеріоризуватися не лише настановам 
практичного розуму, але й 
теоретичного. І в цьому проявляється 
специфіка теперішнього етапу 
розвитку символічного виробництва та 
обміну соціуму. Базовим зображальним 
засобом в логіці такої деструкції вищих 
продуктивних здібностей є надмірна 
візуалізованість та розважальність (що 
ґрунтуються не на вільній грі розсудка 
та уяви, оскільки динаміка зображення 
тут надмірна), інтенсивність яких не 
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дозволяє здійснитися не лише 
аналітиці прекрасного, але й аналітиці 
понять.  
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СОЦІАЛЬНІ ВИКЛИКИ ТА ЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО 
НАВЧАННЯ В УНІВЕРСИТЕТІ (ПІД ЧАС КАРАНТИНУ COVID-19 В УКРАЇНІ) 

М. М. Рогожа* 

Здійснено аналіз зумовлених пандемією та новими соціальними викликами соціально-
ціннісних та морально-етичних проблем, зокрема професійного спілкування і дистанційного 
навчання в університеті під час пандемії COVID-19 і карантину.  

Технічні фактори (відсутність безперебійного Інтернет сполучення, комфортного місця 
для навчання, утрудненість доступу до індивідуальних якісних гаджетів тощо) є свідченням 
соціальної нерівності та соціальної несправедливості, загострених в умовах карантину та 
зумовлених рівнем доходів людей та місцем локації (в мешканців великих міст практично 
відсутня проблема доступу до Інтернету, на відміну від мешканців невеликих міст та 
проживаючих у сільській місцевості).  

Звернуто увагу, що дистанційне навчання редукує особистісний компонент взаємодії 
викладача зі студентами, сприяючи багатьом негативним моментам у спілкуванні та 
навчальній діяльності при взаємодії "викладач-студент". У статті визначено, що 
дистанційна освіта зменшує традиційний для університету особистий компонент 
спілкування викладача зі студентом як неминучий елемент морального виховання при 
інкультурації та соціалізації особистості. Чорний екран із вимкненою камерою і мікрофоном 
сприймається студентом як прояв академічної свободи і незалежності від "електронного 
синоптикуму" (З. Бауман), але він також звільняє його від відповідальності за 
інтелектуальну діяльність в аудиторії та не розвиває креативність і належні професійні 
якості у спілкуванні з викладачем та іншими студентами. Відсутність самодисципліни 
студента та його / її нездатність організувати особистий навчальний процес за допомогою 
самопримусу призводять до збільшення розриву між найкращими та найгіршими учнями 
Нестача самодисципліни здобувача вищої освіти веде до збільшення розриву між сильними і 
слабкими студентами, коли мова йде про їхні вольові якості, відповідальність та звернення 
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уваги на феномен обов’язку в соціальному бутті, що не сприяє належній соціалізації та 
інкультурації молоді та ін. Проте указані проблеми стають на заваді отриманню якісної 
освіти, що становить значний суспільний ризик для українського суспільства.  

 
Ключові слова: CОVID-19, суспільні виклики, інкультурація, соціалізація, соціальна 

справедливість, професійне спілкування, самодисципліна, "цифрова" нерівність, символічне 
виробництво та обмін.  

 

SOCIAL CHALLENGES AND ETHICAL PROBLEMS OF DISTANCE EDUCATION 
AT THE UNIVERSITY (DURING CОVID-19 QUARANTINE IN UKRAINE) 

M. M. Rohozha 

The paper deals with the ethical analysis of the COVID-19 quarantine university distance 
education. The paper pays main attention to the Ukrainian context of COVID-19 quarantine 
university distance education. Main research approach to achieve the paper objectives is the 
comprehension of morality as the social phenomenon and its understanding as the way of personal 
self-realization. Technical circumstances (absence of uninterrupted internet connection, difficulties 
with the access to personal quality gadgets and comfortable working place) are the evidence of 
social inequality and social injustice, which are sharpened in the quarantine conditions and caused 
by the level of incomes of persons and the place of their living (in cities the problem with qualitative 
Internet connection is absent while in towns and countryside population faces that problem 
permanently). The paper defines that the distance education reduces traditional for the university 
extracurricular personal component of teacher student communication as the inevitable element of 
moral education. A black screen with the switch off camera and microphone is comprehended by a 
student as the element of academic freedom and independence from "electronic sinopticum" 
(Z. Bauman), but also it frees him/ her from the responsibility for classroom intellectual activity and 
co-creativity with teacher and other students. Also, challenges are connected with the ability of 
students to maintain the new forms of activities, where ability for self-organization and mobilization 
for study at home become crucial. Lack of student’s self-discipline and his / her inability to organize 
personal educational process with the help of self-compulsion lead to the increasing gap between 
the best and the worst students. The paper raises the question of justice in pandemic situation, 
when it is impossible to provide equal access to quality education at all levels of educational 
process. Such situation will produce obstacles for future job fair equality of opportunities.  

 
Key words: COVID-19, Social Challenges, Inculturation, Socialization, Social Justice, Professional 

Communication, Self-Discipline, "Digital" Inequality, Symbolic Production and Exchange.  
 

 
Постановка проблеми. Традиційно 

філософське осмислення певних 
соціальних явищ і процесів 
потребувало часового дистанціювання 
від них, що увиразнювало їхні контури 
і зміст, дозволяло відстежити загальну 
динаміку і розгледіти нюанси розвитку 
та соціальних наслідків. Сьогодні ми 
все частіше осмислюємо поточні події, 
вивчаємо явища, так би мовити, тут і 
зараз. Можна говорити про 
пришвидшення часу  перебігу подій в 
сучасному світі і необхідність 
аналізувати проблеми, які потребують 
негайного вирішення. Пришвидшення 

темпу життя унеможливлює 
відкладення на майбутнє осмислення 
тих явищ і процесів, певна ціннісно-
нормативна позиція по яким має бути 
дана невідкладно. До таких, без 
сумніву, сьогодні можна віднести 
соціальні та морально-ціннісні 
виклики, які зумовила пандемія 
COVID-19, загалом у суспільстві та 
зокрема у сфері вищої освіти. 
Осмислення їх необхідне для пошуку 
адекватних відповідей, прийняття 
необхідних рішень. Зрозуміло, що 
перше наближення не дає вичерпних 
відповідей по проблемі, однак фіксує 
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больові точки у бутті українського 
соціуму й задає вектор осмислення 
перспектив його розвитку при нових 
викликах. Головними соціальними 
викликами стали: тимчасовий спад 
виробництва в багатьох галузях й 
зростання рівня безробіття 
(скорочення працівників чи їхні 
відпустки за власний рахунок), а 
також відбувається зміна звичок 
повсякденного життя людей (звички у 
спілкуванні і ставленні до людських 
цінностей, фізичному навантаженні та 
організації дозвілля, їжі).  

Аналіз проблем дистанційного 
навчання в університеті під час 
карантину COVID-19 в соціально-
ціннісній та морально-етичній системі 
координат з урахуванням реалій 
повсякденного життя до цього часу 
здійснено не було. Очевидно, що 
виклики, з якими стикнулася 
університетська освіта в Україні підчас 
карантину COVID-19, характерні для 
всього світу. Адже у 191 країні навесні 
і влітку освітні заклади були закриті 
для навчання у форматі "обличчям до 
обличчя" [1] і переведені у 
дистанційний формат. Ми не 
диференціюємо карантин навесні і 
влітку та восени 2020 р., оскільки 
власне етичні проблеми, що 
супроводжують дистанційне навчання, 
весь цей час гомологічні.  

Ступінь наукової розробленості. 
Етичні проблеми вищої освіти в умовах 
карантину набувають свою специфіку, 
яка тільки починає осмислюватися в 
наукових дослідженнях. Дана стаття 
більш глибоко концентрується саме на 
етичних проблемах, які побіжно були 
нами окреслені у дослідженні місії 
університету в сучасному світі [2]. 

Говорячи про інституційні проблеми, 
маємо на увазі неготовність більшості 
університетів (ЗВО) до миттєвої 
організації дистанційного навчання 
після оголошення карантину, особливо в 
умовах локдауну. Як вказала 
Інна Совсун, готовими виявилися лише 
ті заклади вищої освіти, в яких наявна 

розгалужена мережа філій і де 
проведення навчальних занять, засідань 
кафедри та інших заходів онлайн було 
рутинною практикою до березня 2020 р. 
[3]. Більшості ж українських 
університетів знадобився певний період 
часу, щоб усвідомити масштаб виклику і 
суцільно переорієнтувати свою роботу, 
мобілізувати кадровий склад на 
виконання посадових зобов’язань 
дистанційно, запропонувати ефективні 
форми для навчального процесу і 
методи оцінювання, привести 
матеріально-технічну базу і програмне 
забезпечення у відповідність до реалій 
карантину. Від МОН України особливої 
допомоги не надходило, хоча 
дистанційне навчання розпочалося у 
середині березня 2020 р., рекомендації 
з’явилися лише у травні того року і 
стосувалися вони форм контролю в 
умовах дистанційного навчання –
"Рекомендації щодо організації 
поточного, семестрового контролю та 
атестації здобувачів освіти із 
застосуванням дистанційних технологій 
навчання". А наприкінці червня були 
вже надіслані "Рекомендації щодо 
впровадження змішаного навчання у 
закладах передвищої та вищої освіти", 
де приділялася увага організаційним, 
методичним і технологічним питанням 
змішаного і дистанційного навчання. До 
того ж часу в багатьох університетах 
"просто видали накази про організацію 
дистанційного навчання і відправили 
викладачів та студентів у вільне 
плавання, не цікавлячись деталями" [3].  

Як вказують фахівці центру CEDOS 
в аналітичному огляді проблем і 
наслідків пандемії для галузі освіти, "в 
Україні наразі (на листопад 2020 р. – 
М.Р.) не проводилися ґрунтовні 
дослідження про те, як проходило 
дистанційне навчання в закладах 
вищої освіти" [4]. Тому інституційні та 
педагогічні проблеми ми 
виокремлювали, виходячи з дискурсу 
освітян вищої школи, зокрема 
розгорнутому на майданчику групи 
"Новини вищої освіти" у мережі 
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Фейсбук, яка налічує більше 41 тисячі 
учасників [5].  

Метою статті є з’ясування 
специфічних етичних проблем 
професійного спілкування і 
дистанційного навчання в університеті 
підчас карантину COVID-19.  

Окреслення невирішених питань, 
порушених у статті. Серед цілого 
кластеру проблем виокремимо три, в 
яких соціально-ціннісна й морально-
етична проблематика виразно 
представлена. Основна увага у статті 
буде приділена, по-перше, саме 
українському контексту професійного 
спілкування і навчання у ЗВО, 
оскільки він задає ряд специфічних 
проблем етичного характеру поряд з 
такими, які можна визначити як 
універсальні. По-друге, у статті будуть 
висвітлюватися інституційні і 
педагогічні аспекти проблем 
дистанційної освіти в університеті, 
хоча вони є лише тлом, на якому 
розглядається власне етичний їх вимір. 
Але без їх окреслення етичну сторону 
не можна розглянути об’ємно. 
Основними дослідницькими підходами 
для досягнення поставленої мети є, по-
перше, осмислення моралі як 
соціального феномену і, по-друге, 
розуміння моралі як способу 
особистісного самоствердження. Ці 
підходи є не взаємовиключними, а 
взаємодоповнювальними.  

Дискусія і результати. По-перше, 
йдеться про соціально-ціннісні й 
морально-етичні проблеми, похідні від 
впровадження нових форм аудиторної 
роботи у ЗВО в умовах новітніх 
соціальних викликів, пов’язаних із 
пандемією. Спроможність викладача 
організувати професійне спілкування 
та ефективну колективну роботу в 
умовах дистанційного навчання на 
платформах Skype, Zoom, Google Meet, 
Google Classroom, Moodle і т.п. 
зумовлює серйозні виклики. (Залишимо 
за дужками комп’ютерну грамотність 
викладача і здатність вчитися в 
швидких темпах "сьогодні на 

сьогодні"). Виходимо з того, що 
викладач є впевненим користувачем 
освітніх платформ відповідно до своїх 
потреб в організації аудиторної роботи 
чи вимог навчального закладу 
використовувати конкретні 
інструменти дистанційної освіти та 
професійного спілкування. Одним із 
традиційно соціально-ціннісних і 
морально-етично навантажених 
питань у вищі школі є питання про 
міру включення університетського 
викладача у виховний процес. Дискусії 
точаться між полюсами, на одному з 
яких позиція, що викладач повинен 
фахово викладати свій предмет і 
об’єктивно оцінювати здобуті 
студентами знання, а виховання – це 
прерогатива шкільного вчителя; на 
іншому – переконання, що викладач 
повинен бути активним вихователем 
студентів, розвивати їхні особисті 
якості через спілкування, власним 
прикладом. У середовищі психологів, 
до яких активно долучаються етики, 
обговорюють проблеми морального 
виховання у зв’язку з концепцією 
соціально-емоційного навчання й ролі 
"емоційного інтелекту". Йдеться про 
розвиток формування емоційної 
культури, розвиток у дитини (підлітка, 
юнацтва) соціальних і емоційних 
компетентностей [6]. У контексті 
обговорюваної тут проблематики мова 
йде про те, що у процесі спілкування 
викладача зі студентом закладаються 
такі навички їхньої продуктивної, 
благотворної взаємодії, що сприяють 
формуванню емоційної стабільності 
майбутніх фахівців при професійному 
спілкуванні, проявам у них співчуття, 
самодисципліни, самообмеження тощо. 

Об’єктивне збільшення частки 
позааудиторного спілкування 
викладача зі студентами, що 
запроваджувалося в останні роки у 
системі університетської освіти, 
сприяло такого роду спілкуванню, 
акцентуючи особистісну складову 
їхньої взаємодії. Ще 
Костянтин Дмитрович Ушинський 
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наголошував: "Вихователь (викладання 
є лише одним із засобів виховання) 
поставлений обличчям до обличчя з 
вихованцями, у самому собі містить 
всю можливість успіхів вихованця" [7 : 
28]. Хоча Ушинський писав про 
шкільне виховання, освітяни вищої 
школи пристають на цю позицію. Адже 
вплив на особистість студента 
відбувається не у процесі 
моралізування на професійні теми, а 
власним прикладом викладача, через 
наслідування моделей поведінки, 
ставлення до професії, до інших людей 
у процесі професійної взаємодії тощо. 

Проте в дистанційному навчанні цей 
особистісний компонент зникає. І 
справа не лише в тому, що спілкування 
викладача зі студентами 
опосередковується гаджетами, і онлайн 
взаємодія відбувається часто у формах 
активності, що виключають 
особистісний компонент в їх емоційно-
чуттєвих проявах. Сама суть 
спілкування як зорового та емоційного 
контакту нівелюється у чорному 
моніторі з підписаними іменами і 
прізвищами, оскільки на лекції (чи 
іншому занятті) студенти зазвичай 
присутні із вимкненими відеокамерами і 
мікрофонами. І якщо фактор 
вимкненого мікрофону можна прийняти 
як необхідність – для уникнення 
додаткових шумів і фону – то вимкнені 
відеокамери є справді проблемою і для 
викладача, і для студента. 

Для викладача не бачити своєї 
аудиторії, не вловлювати звуків реакції 
на сказане є справжнім випробуванням, 
адже він звик фіксувати візуально 
студентів та емоційно читати лекцію для 
кожної аудиторії так, яка саме того 
вимагає конкретна ситуація. Чорний 
монітор нівелює традиційні форми 
контакту. Однак заклик же увімкнути 
камеру сприймається студентами як 
примус, що суперечить тому, як 
розуміється академічна свобода. 
Академічна свобода як самостійність, 
незалежність у здобутті освіти і 
поширенні знань [8 : 2] сприймається в 

такому контексті студентами як 
незалежність від спостереження через 
відеокамеру гаджета. Нині це дає нові 
смисли відомому терміну Зігмунта 
Баумана (Zygmunt Bauman) 
"електронний синоптікум", 
спостереження багатьох за багатьма [9 : 
94]. Іншими словами, для студента 
чорний екран із вимкненою камерою і 
мікрофоном є пасткою ціннісномірних 
спокус. У нього є відчуття присутності 
на занятті, але вимкнена камера 
звільняє від необхідності участі в 
ньому, тобто від участі у професійному 
спілкуванні й набутті необхідних 
вмінь, навичок для його ефективності.  

Тому поширена тенденція 
доєднання до занять підчас ходьби, 
виконання хатньої роботи, керування 
автомобілем, а також в робочий час на 
підробітку. Ситуація, коли бариста 
варить каву клієнтові, а біля нього 
відкритий підручник і гаджет, з якого 
лунає голос викладача, стала буденною 
"картиною з варіаціями". Про 
концентрацію уваги, інтелектуальну 
активність тут не йдеться у принципі. 

Треба наголосити, що зоровий, 
емоційний контакт студента з 
викладачем в аудиторії створює 
специфічну атмосферу взаємодії. 
Відсутність сторонніх подразників 
об’єктивно зумовлює включення в 
аудиторну роботу. Загалом це створює 
особливу атмосферу відповідальності 
студента за присутність у формі 
інтелектуальної активності і тягне за 
собою й своєрідний примус до 
аудиторної активності – відповідати на 
поставлені питання, коментувати, 
самому ставити питання викладачу. 
Така активація інтелектуальної 
діяльності є одним із елементів 
навчального процесу, але це й умова 
належного ступеня організації 
професійного спілкування. Присутність 
студента на занятті із вимкненою 
камерою під час виконання якоїсь 
сторонньої для навчання активності не 
сприяє створенню атмосфери 
співучасті в інтелектуальному процесі, 



Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. Philosophical Sciences. Vol. 1 (89), 2021 

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка.  
Філософські науки. Вип. 1 (89), 2021 

 

40 
 

а відтак чорний екран звільняє від 
відповідальності. Цей момент виводить 
на наступний комплекс соціальних 
викликів, що у майбутньому 
спричинять низку проблем для 
суспільства через проблему низького 
рівня соціальної відповідальності, 
зростання нігілізму та цинізму не лише 
у професійних зносинах та 
професійному спілкуванні. 

По-друге, йдеться про спроможність 
студентів переорієнтуватися на форми 
роботи, в яких багато залежить від 
їхньої здатності самоорганізовуватися, 
мобілізуватися в домашніх умовах на 
навчання. У Норберта Еліаса (Norbert 
Elias) у праці "Про процес цивілізації" 
вказується, що цивілізація поставала 
спочатку як зовнішнє дисциплінування 
особи; згодом закріплене звичкою 
дисциплінування перетворювалося на 
самодисциплінування, де стримування 
афектів і самопримус зумовлювали 
формування особистості. 
"Перетворення ‘зовнішніх’ соціальних 
обмежень у самообмеження, у більш-
менш звичні і автоматичні 
індивідуальні саморегуляції спонук і 
афектів – можливі лише для людей, 
нормально захищених від зовнішніх, 
фізичних загроз війни або голоду – 
дедалі частіше відбувається на Заході у 
широких масах населення" [10: 383]. 
Як пояснює Еніо Пассіані (Enio 
Passiani), "індивідуальний контроль 
схильностей і пристрастей 
покладається на допомогу обмежень, 
створених суспільними інституціями, і 
залежить від міри соціалізації індивіда 
– Еліас би сказав, що він залежить від 
рівня цивілізації" [11: 111]. 

Для даного розгляду важливо, що 
навичка самодисциплінування, 
розвинена у процесі соціалізації, 
організує особу, зокрема сприяє 
включеності студента в аудиторну 
роботу в дистанційному навчанні. 
Навпаки, нестача самодисципліни 
означає, що студенти часто 
потрапляють на заняття, не виконують 
вчасно самостійні/домашні роботи 

саме через свою неорганізованість. І за 
останній рік частка таких студентів 
збільшилася, як видається, через 
більшу залежність онлайн навчання від 
примусу. 

У згадуваній вище групі "Новини 
вищої освіти" [5] активно 
обговорювалася проблема зникнення 
студентів-"середнячків", які у 
докарантинні часи складали кістяк 
аудиторії. Дистанційна освіта, 
актуалізуючи самодисципліну і похідну 
від неї спроможність організовувати 
своє навчання, різко поділила 
студентів на "відмінників", які 
виконують завдання вчасно і 
працюють в онлайн форматі, і 
"двієчників", які не можуть відбутися в 
онлайн форматі і виконати вчасно 
самостійні/ домашні завдання. Слід 
зазначити, що неорганізованість є 
лише однією з причин відставання 
студентів в умовах дистанційного 
навчання. Багато хто з них просто не 
має відповідних умов для навчання. І 
це окремий комплекс викликів, 
можливо найбільш соціально місткий з-
поміж наведених. 

Відтак, по-третє, соціально-ціннісні й 
морально-етичні проблеми породжені 
численними технічними перепонами 
освітнього процесу. Ці перепони можна, 
у свою чергу, виокремити у три групи.  

(1). Відсутність безперебійного 
Інтернет-покриття характерна для 
більшості території країни за винятком 
столиці і ряду великих міст. А онлайн 
заняття вимагають саме безперервного 
Інтернет-сполучення. У містечках і 
селах, де покриття широкосмугового 
швидкісного Інтернету відсутнє, а 
мобільний зв'язок нестабільний, якість 
мобільного Інтернету не дозволяє 
повноцінно брати участь в онлайн-
заняттях. Але це проблема якості 
наявного зв’язку. А для значної 
частини нашої країни проблемою є 
сама наявність зв’язку. Як засвідчила 
практика, у сільській місцевості 
весняна негода не лише переривала 
Інтернет на декілька днів, але й 
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знеструмлювала населені пункти. 
Часто студенти писали викладачам у 
листах, що вчасно не могли надіслати 
самостійні роботи через відсутність 
будь-якого Інтернет-зв’язку. 

(2). В онлайн навчанні великого 
значення набувають умови навчання – 
спокійне місце, де викладач і студенти 
можуть повноцінно віддаватися 
навчальному процесу. У приватних 
розмовах студенти неодноразово 
говорили, що не вмикають відеокамеру 
тому, що знаходяться у приміщенні не 
самі. З цієї ж причини вони не беруть 
участь в обговореннях. Але виникає 
питання про можливості сприймати і 
засвоювати матеріал в таких умовах. У 
докарантинному світі ми навіть не 
замислювалися, що ця висхідна умова – 
спокій навчального процесу – стане для 
чималої кількості людей недосяжною 
розкішшю. Житлові умови часто не 
дають можливості сконцентруватися на 
сприйнятті матеріалу на онлайн 
заняттях. Ніколи раніше не 
передбачалося, що учасники освітнього 
процесу в якості умови повинні мати 
повноцінне робоче місце не в аудиторії 
/бібліотеці/ читальному залі, а вдома, 
де їм не будуть заважати/ відволікати 
від онлайн навчання сторонні до цього 
процесу люди – батьки, молодші брати і 
сестри, сусіди по кімнаті тощо. Весною 
і влітку студенти намагалися 
долучатися до занять на відкритому 
повітрі, де немає сторонніх 
подразників, але, як уже зазначалося, 
якість мобільного інтернету зазвичай 
залишає бажати кращого навіть у 
столиці, тим більше за її межами – 
потужностей зв’язку не вистачає для 
безперебійного онлайн-сполучення. 

(3). Проблему становить доступність 
гаджетів. Матеріальний стан населення 
сьогодні такий, що не у всіх студентів 
на момент введення карантину був 
персональний гаджет, який би вони не 
ділили з іншими членами родини. Як 
засвідчило нерепрезентативне 
опитування освітнього омбудсмена 
серед школярів [4], що до певної міри 

підтверджується і досвідом 
дистанційного навчання в 
університеті, більшість здобувачів 
освіти використовують підчас 
навчання мобільні телефони. Однак з 
телефону значно ускладнюється 
сприйняття презентацій і 
використання дошки, і не всі завдання 
можна якісно виконати на ньому. 
Утруднений доступ до ноутбуків та 
персональних комп’ютерів позбавляє 
можливості студентів якісно 
виконувати завдання. 

Колись Георг Зіммель (Georg Simmel) 
зазначав, що реальний стан 
суспільства визначається за рівнем 
найменш розвинених його верств: "Те, 
в чому сходиться велика кількість 
людей, має бути, взагалі адекватним… 
рівню того із них, хто стоїть на 
найнижчій сходинці" [18: 394]. В 
етичному дискурсі окреслені проблеми 
прямо стосуються соціальної 
справедливості, як вона була 
сформульована Джоном Ролзом (John 
Rawls) у "Теорії справедливості". 
Зокрема, йдеться про його другий 
принцип справедливості, що вказує: 
"Соціальні й економічні нерівності 
мають бути влаштовані так, щоб: (а) 
від них можна було розумно очікувати 
переваг для всіх, і (б) доступ до посад 
був би відкритим для всіх" [12: 66]. 
Інколи ці два пункти другого принципу 
розглядають як два окремі принципи, 
де принцип 2 (а) називають 
"принципом розрізнення", а 2 (б) – 
"чесною рівністю можливостей". За 
Ролзом, принцип розрізнення 
передбачає, що нерівності у соціальних 
позиціях, соціальних та економічних 
благах прийнятні лише тоді, коли 
працюють для найбільшої вигоди тих, 
хто знаходиться у найменш вигідному 
становищі. Це означає, що для того, 
щоб нерівність була справедливою, 
вона має витікати з покращення 
найменш вигідного становища 
порівняно з тим, яке було б без цієї 
нерівності, тобто за умови рівного 
розподілу. Йдеться про те, що особи, 
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що знаходяться в найкращому 
становищі, не можуть виправдати 
свою вигідну позицію, якщо вона 
встановлена за рахунок інших. 

У контексті розглядуваної у даній 
статті проблематики, принцип 2 (а) 
важливий як умова можливості 
принципу 2 (б). За Ролзом, розподіл 
обмежених ресурсів має бути 
влаштований так, щоб позитивно 
впливати на найзнедоленіших: 
"Соціальні і економічні нерівності 
мають бути влаштовані так, щоб вони 
були до найбільшої очікуваної вигоди 
найменш успішних" [12: 84]. Принцип 
2 (б) вимагає такого облаштування 
суспільного життя, за якого всі могли 
би мати можливості розвивати свої 
таланти і здібності, чесно досягати 
різних соціальних позицій, зокрема й 
тих, що пов’язані з більшим багатством 
чи владою. Усякі порухи щодо 
справедливості можна починати із 
забезпечення висхідної чесної рівності 
можливостей, яка задається, зокрема, 
системою освіти. Як вказує 
М. Вікторія Коста (M. Victoria Costa), 
для Дж. Ролза важливо, що заклади 
освіти можуть і повинні відігравати 
важливу роль у врівноваженні 
відмінностей, до певної міри 
зменшуючи нерівність соціальних 
можливостей: "Кожен громадянин 
повинен мати однакові юридичні 
права для того, щоб отримати бажану 
роботу, посаду у владі, а також освіту і 
навчання, необхідні для того, щоб 
посісти таку роботу і посади" [13: 244].  

Як раз окреслені вище три групи 
технічних проблем (1–3) в контексті 
дистанційного навчання 
унеможливлюють чесну рівність 
можливостей здобувачів освіти. 
Відсутність якісного Інтернет-зв’язку, 
гаджетів і умов навчання як перепони 
для отримання знань у період 
дистанційного навчання, виводять на 
по-новому представлену "цифрову" 
нерівність, над подоланням якої 
працювала ООН ще п'ятнадцять років 
тому [14]. Якщо тоді йшлося про доступ 

до Інтернету і наявність гаджетів 
взагалі, то сьогодні ці вимоги очевидно 
підвищено. Але проблема залишається і 
є очевидною соціальною 
несправедливістю – особи з низькими 
соціально-економічними ожливостями 
мають менше шансів отримати доступ 
до високошвидкісного Інтернету, 
персональних гаджетів, на яких можна 
виконувати всі завдання навчального 
процесу у комфортному для навчання 
середовищі, у власній кімнаті, на 
облаштованому робочому місці. Тому 
наше суспільство зіштовхнулося із 
вагомим соціальним викликом, 
актуалізованим пандемією. 

Соціальною несправедливістю в 
сучасному суспільстві є відсутність 
покращень у найнужденніших 
(принцип 2 (а)). Коментуючи Ролза, 
Віл Кімліка (Will Kymlicka) вказує, що 
"для індивіда чесно мати нерівний 
розподіл соціальних благ, якщо ці 
нерівності зароблені і заслужені 
індивідом, тобто коли вони є 
продуктом дій і вибору  індивіда. Але 
несправедливо для індивідів бути 
знедоленими чи привілейованими 
через довільні і незаслужені відмінності 
у соціальних обставинах" [15: 58]. Це 
твердження Кімліки явно характеризує 
становище, в якому опинилася частина 
студентів підчас дистанційного 
навчання у карантин COVID-19. 
Крістофер Лорі (Christopher Lowry), 
коментуючи ролзівський принцип 
чесної рівності можливостей (принцип 
2 (б)) з огляду на свободу доступу до 
посад (принципу 2 (а)), зазначає, що 
змагання за кар’єри починається з 
періоду навчання, тому можливості, 
які дає освіта, Лорі називає 
"професійними свободами": "Чесна 
рівність можливостей має на меті 
упевнити, що цінність професійних 
свобод не залежить від таких факторів, 
як гендер, раса, багатство батьків 
тощо" [16: 171–172]. Необхідно 
зазначити, що всі ці три групи 
технічних проблем (1–3) характерні для 
всіх учасників освітнього процесу – 
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вони спіткають не лише студентів, а й 
викладачів. У випадку з викладачами 
незабезпечені "професійні свободи" 
заважають професійній і часто 
особистісній самореалізації їх як 
фахівців. Утруднений доступ до 
гаджетів, якісного інтернет-
сполучення, відсутність вдома 
обладнаного місця для роботи 
ускладнює працю викладача, не 
дозволяє йому повною мірою 
професійно самореалізуватися, що 
звісно відбивається на якості 
навчального процесу.  

Але у цій соціальній проблемі є ще 
один аспект, а саме: гендерний вимір. 
На багатьох освітніх програмах 
університету переважну більшість 
викладачів становлять жінки, у яких 
підчас карантину ускладнилися 
побутові обставини. І це по-новому 
гостро ставить питання про гендерну 
справедливість [14]. Власні малолітні 
діти, які також навчаються 
дистанційно, хатня робота, яка в 
багатьох родинах лежить на жінці і яку 
вона виконує, постійно знаходячись 
вдома – це рутина приватного життя, 
яка стає умовою можливості віддаленої 
праці. Онлайн заняття на карантині 
розмивають межу між приватною і 
публічною сферою. У Ганни Арендт 
(Hannah Arendt) є зображення давнього 
грека, який з рутини і мороку 
домогосподарства виходив у сяйво 
сцени громадянського життя [17]. 
Сьогодні для жінки-викладача в 
Україні вихід у "сяйво" 
університетської аудиторії із "тіні 
домогосподарства" за дистанційного 
навчання надзвичайно утруднено. 
Діти, кухня і гаджети з онлайн-
сполученням – це побут як реальність, 
в якій опинилася велика кількість 
викладачів-жінок підчас карантину.  

Висновки та перспективи 
подальших досліджень. Сьогодні 
очевидно, що сучасний соціум не був 
готовий до запровадження карантину 
через пандемію COVID-19 як в Україні, 
так й інших країнах світу. В різних 

країнах на такі виклики громадянське 
суспільство реагувало по-різному. 

Для вищої освіти стикання з 
пандемією та карантином втілилося у 
дистанційне навчання, оголивши низку 
соціальних проблем. І якщо в Україні до 
осені 2020 р. матеріально-технічне 
забезпечення навчального процесу було 
покращено мірою можливостей родин 
забезпечити його учасників 
відповідними умовами для професійного 
спілкування і навчання, а МОН України 
надало методичний супровід освітньому 
процесу, то виявлені соціально-ціннісні 
та морально-етичні проблеми не можна 
вирішити так швидко. Вони показують 
особистісні та соціально навантажені 
виклики і їхнє вирішення можливе через 
належне осмислення причин їх 
виникнення і бажання виправлятися 
самим і виправляти ситуацію на краще 
з боку не лише освітянського 
середовища.  

Соціальна несправедливість та 
загалом морально-етичні проблеми 
аудиторного і позааудиторного 
професійного спілкування викладача і 
студента, спроможність самопримусу і 
мотивація до самоорганізації у зв’язку 
із дистанційним навчанням в Україні – 
це лише перше окреслення проблем, 
вирішення ще чекає рішення.  
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КАЗАННЯ ПЕТРА МОГИЛИ "КРЕСТЪ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ И КОЖДОГО 
ЧЕЛОВhКА" ЯК КОМУНІКАТИВНИЙ ТА КУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН 

Г. О. Орендарчук*, С. М. Петькун**, Н. М. Тома*** 

У статті досліджено казання Петра Могили "Кресть Христа Спасителя и кождого 
человhка" як комунікативний феномен в проповідницькому дискурсі ХVII  ст., зважаючи на 
адресантно-адресатний складник, комунікативну настанову, структуру тексту й 
виражальні засоби, ужиті проповідником з урахуванням особливостей  сприйняття, 
розуміння та потрактування слухачами тексту проповіді. Унікальність цієї проповіді 
полягає в тому, що вона має не тільки релігійний зміст, а й сповнена глибокого 
філософського осмислення людського життя та є пам’яткою культури.  

Проаналізовано специфіку адресантності та адресатності і реалізації мовленнєвого 
впливу проповідника в казанні. Виявлено, що зміст тексту проповіді детермінований 
потребами віруючих, які задовольняє проповідник, з необхідністю впливу не тільки на 
інтелект, а й на емоції, волю і почуття слухацької аудиторії. Описуючи Христа як взірець 
терплячості й підкреслюючи необхідність наслідувати його приклад, Петро Могила говорив 
про "хрест кожної людини", що він є особливий, неповторний, індивідуальний, покладений 
саме на цю людину, а тому від неї вимагається й своя, особлива терплячість. 

Схарактеризовано особливості внутрішньої будови і зовнішньо-структурної організації 
проповіді, що обумовлено загальною природою ораторсько-проповідницького жанру як 
мовленнєвого виду діяльності, спрямованого на реципієнтів, що передбачає інтерактивність, 
діалогічність, функціональність у використанні виражальних засобів з метою впливу на 
слухачів. Незважаючи на те, що проповідь за способом взаємодії між комунікантами є 
мовленням монологічним і насправді не передбачає активної участі адресата в акті 
виголошення казання, структура казання має комунікативний характер – проповіді 
властивий внутрішній (іманентний) діалог. У структурі тексту проповіді є уявні діалоги зі 
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слухачами з метою впливу на адресата, стимулювання уваги та інтенсифікації 
переконувального впливу промови; полемічні діалоги, спрямовані до релігійних опонентів та 
діалоги як спосіб переказування біблійних подій. Використання діалогів слугувало реалізації 
комунікативних цілей проповіді.  

 
Ключові слова: Петро Могила, проповідь "Крестъ Христа Спасителя и кождого 

человhка", комунікативний вимір, проповідницький дискурс ХVII ст. як феномен культури, 
символічне виробництво та обмін.  

 

SERMON OF PETRO MOHYLA "THE CROSS OF CHRIST THE  SAVIOR AND 
EVERYONE" AS A COMMUNICATIVE AND CULTURAL PHENOMENON 

H. O. Orendarchuk, S. M. Petkun, N. M. Toma  

The article examines the sermon of Petro Mohyla "The Cross of Christ the Savior and Everyone" 
аs a communicative phenomena in the preaching discourse of the seventeenth century. Considering 
sender and addressable component, the communicative guideline, the structure of the text and the 
expressive means used by the preacher, the peculiarities of psychological perception, understanding 
and listening to the text of the sermon are taken into account. The uniqueness of this sermon is in 
the ability of having not only religious, but also deep phylosophical understanding of human life. 

The specificity of the addressability and addressable and realization of the speech influence of 
the preacher in the narration is analyzed. It is revealed that the content of the text of the sermon is 
determined by the needs of the believers, which satisfies the preacher, with the need to influence 
not only upon the intellect, but also the emotions, wishes and feelings of the listening audience. 
Describing Christ as a model of patience and emphasizing the need to follow his example, P. Mohyla 
told us about the "cross of each person" that he is special, unique, individual, entrusted to this 
person, and therefore, it requires its own, special patience. 

Features of the internal and external structure of the sermon are characterized. The article deals 
with the artistic and stylistic peculiarities of sermon due to the general nature of the oratorical-
preaching genre as a speech activity aimed at recipients, which involves interactivity, dialogue and 
functionality in the use of expressive means for the purpose of influencing the listeners. Despite the 
fact that the sermon as the method of communication between communicants is monologue 
broadcasting and does not in fact involve the active participation of the addressee in the act of 
proclamation, the narrative structure has a communicative character - the sermon is inherent in the 
internal (immanent) dialogue. In the structure of the text sermon there are simulated dialogs with 
listeners for the purpose of psychological impact on the addressee, stimulating attention and 
intensifying the persuasive influence of speech; polemical dialogues aimed at religious opponents 
and dialogue as a way of retelling biblical events. The use of dialogues served the implementation of 
the communicative purposes of the sermon. 

 
Keywords: Petro Mohyla, Sermon "The Cross of Christ the Savior and Everyone", 

Communication, Preaching discourse of the Seventeenth Century as the Cultural Phenomena. 
 

Постановка проблеми. В історії 
України особливої уваги заслуговує 
яскрава та плідна доба XVII століття – 
часу докорінних змін у суспільному та 
релігійному житті українського народу, 
його національно-культурного, 
інтелектуального та політичного 
піднесення, входження в 
загальноєвропейський культурний 
простір. У цей період актуалізувалась 
споконвічна риса українського народу 

– його релігійність, особливого статусу 
набуло релігійне життя. Цей відтинок 
часу більшість дослідників вважають 
складним етапом становлення 
української церкви та державності, 
розквіту українського бароко, що 
супроводжувався процесами розвитку 
церковно-проповідницької діяльності. 
Серед найвизначніших представників 
могутньої плеяди творців цієї культури, 
імена яких навіки залишились на 
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скрижалях історії, є знаменитий 
національний діяч Петро Могила 
(1596–1647).  

Незважаючи на неоднозначність в 
трактуванні культурної, політичної, 
церковної та освітньої діяльності Петра 
Могили, все ж можна стверджувати, що 
він формував національно свідому 
культурну й церковну еліту тогочасної 
України, сприяв залученню українського 
народу до культурних надбань інших 
народів, прагнув внести в свій 
жорстокий час цивілізовані стосунки й 
"конструктивний діалог" [9:318]. Саме 
цього не вистачало на той час у 
Центральній Європі, яка була охоплена 
конфесійною засліпленістю, що часто 
переростала в релігійний фанатизм, 
вороже ставлення до інших 
віросповідань і виливалась в жахливе 
кровопролиття, яке проводилось під 
лозунгом перемоги "істинної віри", як 
ознака тогочасного соціально-
культурного життя. А на чолі 
православної ієрархії в Києві в той 
період стояла людина, що шукала 
конфесійного порозуміння і 
примирення, для якої змістом життя 
було досягнення миру церковного, а, 
отже, і суспільного [9:236]. Тому 
непересічність постаті Петра Могили 
продовжує привертати увагу науковців. 

Дослідник творчості мислителя 
І. Шевченко дуже влучно відмітив, що 
Петро Могила є людиною, яка 
одночасно існувала в "кількох світах", 
що перебували на перетині релігійних 
світоглядів, найяскравішими з яких 
були католицизм і православ’я, і це 
знаходило своє відображення і 
підтвердження у мовній концепції 
мислителя [14:183]. Петро Могила є 
автором проповідей, теологічних 
творів, філософських притч, морально-
етичних новел, серед яких особливе 
місце займає виголошене ним казання 
"Крестъ Христа спасителя и кождого 
человhка". Унікальність цієї проповіді 
полягає в тому, що вона торкалась не 
тільки релігійних, а й філософських 
проблем, відображаючи розвиток 

тогочасної філософської думки, і була 
поглиблено комунікативною за своєю 
будовою. Комунікативність проповіді 
детермінована загальною природою 
ораторсько-проповідницького жанру 
як мовленнєвого виду діяльності, 
спрямованого на інтерактивність, 
діалогічність, функціональність у 
використанні виражальних засобів з 
метою впливу на слухачів. 

Актуальність запропонованого 
дослідження зумовлена не належним 
рівнем опрацювання комунікативних  
вимірів казання Петра Могили "Крестъ 
Христа Спасителя и кождого 
человhка".  

Ступінь наукової розробленості. 
Українські проповідницькі тексти ХVІІ 
ст. були об’єктом наукового 
дослідження Л. Довгої [2], О. Зелінської 
[3], М. Корзо [4], О. Матушек [5],  
В. Нічик  [7], І. Чепіги [12]. О. Ніка і 
Ю. Олешко розглядають 
староукраїнські проповіді періоду 
бароко в когнітивно-комунікативному 
вимірі [6, 8]. Н. Тома, досліджуючи  
зміст мовної концепції Петра Могили, 
аналізує мовні особливості казання [10, 
11]. У недавній публікації дослідниця 
розглядає казання Петра Могили 
"Крестъ Христа Спасителя и кождого 
человhка" як мовленнєвий жанр 
релігійної комунікації [17]. 

Можемо констатувати, що в 
сучасних наукових дослідженнях 
активніше стали вивчати проповіді 
XVII ст., проте казання Петра Могили 
"Крестъ Христа Спасителя и кождого 
человhка", яке вважають новим 
етапом у розвитку тогочасної 
української культури і 
староукраїнського проповідництва, 
поки що мало досліджене науковцями. 
Досі не проводилося комплексного 
дослідження проповіді Петра Могили 
"Крестъ Христа Спасителя и кождого 
человhка" як комунікативного явища в 
рамках староукраїнського 
проповідницького дискурсу XVII ст.  

Метою статті є спроба здійснити 
аналіз казання "Крестъ Христа 
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Спасителя и кождого человhка" як 
комунікативного феномена в 
релігійному дискурсі XVII ст., 
зважаючи на адресантно-адресатний 
складник, комунікативну настанову, 
структуру тексту й виражальні засоби, 
ужиті проповідником з урахуванням 
особливостей сприйняття, розуміння та 
потрактування слухачами певного 
періоду тексту проповіді як соціально-
культурного феномена. 

Дискусія і результати. Старий 
жанр церковної проповіді в Україні в 
період національно-культурного 
піднесення першої половини XVII ст. 
переживав справжній розквіт. 
Загальновідомо, що проповідь, або 
казання (казання – термін І. Огієнка) – 
це урочиста промова релігійного змісту 
на обрану тему. Жанр казання 
зародився ще в епоху виникнення 
християнства. Згодом проповідь стала 
одним із видів ораторсько-
проповідницького мистецтва, а зміст її 
все більше ставав повчально-
просвітницьким. Мета проповіді 
полягає в тому, щоб донести смисл 
Божого слова до свідомості людей. 
"Відповідно, проповідницький дискурс 
розглядаємо як таку смислотвірну 
діяльність, що реалізується у 
спілкуванні релігійної спільності людей 
і спрямована на осмислення, 
тлумачення та засвоєння ними 
постулатів віри", – відмічає дослідниця 
Ю. Олешко [8:33]. Головне завдання 
тогочасного проповідника полягало в 
тому, щоб залучити слухачів до основ 
християнського віровчення, щоб 
вразити, захопити увагу слухача, 
викликати почуття вдячності Богу, 
закликати слухацьку аудиторію до 
терпіння в ім’я потойбічного життя. 
Проповідь належить до особливого 
типу комунікації – релігійної. У казанні 
виділяють адресатів і адресантів. 
Адресантом є священик-проповідник, 
а адресатом – усі слухачі. Особистості 
адресата й адресанта – це 
найважливіші складові спілкування, 
що зв’язують в єдине ціле усі наявні 

характеристики комунікативного 
процесу. Проповідник має на меті 
схилити адресата до певних дій, до 
використання змісту і основних 
настанов проповіді у практичному 
житті. Священик, який проповідує, 
говорить від імені Бога, Бог є одним із 
учасників релігійного дискурсу. 
Найважливішим у проповідницькому 
дискурсі є відчуття та усвідомлення 
діалогічності мовлення.  

Проповідь Петра Могили "Крестъ 
Христа спасителя и кождого человhка" 
зараховують до святкових казань, 
оскільки її було виголошено в церкві 
Києво-Печерської Лаври на 
Хрестопоклонну неділю 4 березня 1632 
р. [7:29], однак більшою мірою їй 
властивий полемічний характер, а не 
святковий.  Казання спрямоване 
насамперед на захист православ’я та є 
реакцією на зростаючу загрозу 
ортодоксальній вірі, оскільки у 1627–
1629 рр. спостерігалась чергова спроба 
організації собору для проведення 
"універсальної унії". Автор, 
розтлумачуючи значення священних 
текстів, мав на меті утвердити 
православну віру і вберегти свою паству 
від переходу до іншої конфесії.  

Проповідь відповідає вимогам, які 
пізніше в другій половині XVII ст. були 
сформульовані Іоаникієм Галятовським 
у творі "Наука, альбо Способ зложення 
казання" [1:211], де він запропонував 
чітку систему написання казання і 
підкреслював, що проповідь має бути 
доступною для слухацької аудиторії. 
Метою казання, за визначенням 
польської дослідниці Р. Бізіор, є 
ефективний вплив на слухачів, на їхні 
переконання, ціннісні орієнтації та 
вчинки, і саме цій меті служить добір 
відповідних мовних ресурсів і вся 
структура проповіді [15:31]. Казання 
присвячене князеві Єремії 
Вишневецькому, що недавно 
повернувся з-за кордону. Могила 
переконував, щоб він наслідував своїх 
предків, що трималися православної 
віри. Відчувається, що, укладаючи текст 
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казання, автор відібрав надзвичайно 
багатий та інформаційно насичений  
матеріал для того, щоб його проповідь 
була відповідною місцю й часові 
виголошення, а також очікуванням 
слухачів.  

Уже в заголовку казання (Мог., Кр.: 
267) сформульована проблема і 
установка на оригінальне трактування 
автором своєї промови, який порівнює 
Христа як Боголюдину і звичайну 
людину і використовує слово "хрест" у 
прямому і переносному значенні. 
Головна думка заголовку поступово 
розгортається і втілюється в тексті 
казання, у якому проповідник 
розмірковує про символічне значення 
хреста, якого ніс Син Божий, і про 
хрест як долю кожної людини. 

  На початку проповіді Петра 
Могили "Крестъ Христа спасителя и 
кождого человhка" стоїть епіграф, за 
допомогою якого проповідник 
висловлює головну ідею казання – це 
євангельські слова, мовлені Ісусом 
Христом: "Коли хто хоче йти вслід за 
Мною, хай зречеться самого себе, і хай 
візьме свого хреста та й за Мною йде". 
У порівняно великому за обсягом 
вступі до проповіді П. Могила  
формулює мету казання: Абысмо  
поднятыи невчасы, страсти, и самую 
смерть Спаса  нашего маючи, и о нихъ 
розмышляючи, горячими до выполненя 
приказаній Его и охотными 
ставилися... Абысмо особливе 
научитися могли, для чого Церковъ  
святая... крестноє древо, пред очи 
выставляет (Мог., Кр.: 390). 

 Найбільшою за обсягом є 
нарація, або оповідна частина 
казання, у якій провідною є тема 
Христа як взірця терплячості. У першій 
частині нарації автор пояснює, чому 
християни вшановують зображення 
хреста і що означає фігура хреста у 
християнстві. У другій частині 
П. Могила трактує слова із Євангелії, 
висловлені Ісусом Христом: Кто 
хочетъ за мною ити, нехайся запритъ 
самого себе, и нехай възметъ крестъ 

свой, а за Мною нехай идетъ (Мог., Кр.: 
405). Проповідник розмірковував про 
символічне значення хреста, якого ніс 
Син Божий, і про "хрест кожної 
людини" та її свободу волі.  "Хрест 
кожної людини" сприймався як 
своєрідне коло проблем, як тягарі, які є 
"індивідуальними" та які людина несе 
все своє життя. Проповідник закликав: 
якщо кожен у цьому світі має власний 
хрест, то тільки його, а не якийсь 
чужий, і має нести [16:159]. 

 У цьому творі автор переконує, 
що без терплячості, без розуміння 
необхідності нести свій хрест людина 
не може досягти спасіння. Кожний 
вірянин задля Царства Небесного 
повинен приймати усі тягарі та 
прикрості з терпінням і покорою. 
Проте, на думку науковця, 
найважливішою особливістю є 
наслідування Христа через 
проходження життя як шляху, 
позначеного Христовим досвідом. 
Людина, страждаючи й зазнаючи 
труднощів, хвороб та смерті, ніби 
співпрацює з Богом у своєму спасінні, 
втіленому в муки Сина Божого на 
хресті, а отже, не може засуджуватися 
за пасивність, бо ж, наслідуючи Ісуса 
Христа, бореться з гріхом у міру своїх 
можливостей [16:167]. 

Український філософ В. Нічик 
особливо акцентувала на тому, що 
готовність нести свій хрест 
потрактована Могилою як 
індивідуальна справа, що "хрест 
кожної людини" є особливим і 
неповторним. У проповіді людина 
возвеличена як індивід, неповторна 
духовна особистість [7:30–31]. 
Дослідниця зазначала, що Петро 
Могила, аналізуючи заклик Христа 
наслідувати його, особливо 
наголошував на тому, що Спаситель 
нікого не примушував іти за ним, але 
хотів, щоб кожен, хто вірить Йому, 
обирав хресний шлях терплячості 
свідомо й добровільно [7:30]. Казання 
П. Могили "Крестъ Христа Спасителя и 
кождого человhка" сповнене глибокого 
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філософського осмислення людського 
життя. Митрополит висловлює 
настанову для слухачів: несення свого 
хреста вимагає не тільки 
дотримуватися всіх чеснот, усіх 
заповідей, але й передбачає відмову 
від спокус і марнот світу, оскільки 
вони, на його думку, перешкоджають 
духовному преображенню людини 
[7:31]. 

Для задоволення духовних прагнень 
та естетичних потреб конкретного 
адресата, досягнення постійного 
контакту зі слухачами, особливо 
внутрішнього, автор використовує 
діалогічну форму побудови проповіді. 
Однак за правилами жанру казання є 
таким видом релігійної комунікації, де 
активно виражена словесна позиція 
однієї сторони спілкування. 
Особливість комунікації під час 
виголошення проповіді полягає в 
мовчанні адресата, але промовець 
мусить забезпечити її двобічність, – 
відмічає польська дослідниця [15:47]. 
Незважаючи на те, що казання за 
способом взаємодії між комунікантами  
є мовленням монологічним, проповіді 
властивий  внутрішній (іманентний) 
діалог, "…який відбиває розуміння 
присутності іншого учасника 
комунікації, що надає цьому процесу 
сенсу. Діалогічність передбачає 
активну позицію та реакцію обох 
комунікантів всупереч тому, що 
вербалізованість присутності одного з 
них лімітована щодо проповідницького 
дискурсу", – відмічає Ю. Олешко [8:14]. 
Дослідниця Г. Чуба стверджує, що 
діалог був близькою до мовного досвіду 
тогочасного слухача формою 
комунікативного зв’язку, який часто 
використовувався в побутових 
ситуаціях – він нагадував звичайну 
бесіду. Такий спосіб викладу матеріалу 
сприяв зближенню адресата з 
проповідником.  Діалог дає змогу 
нівелювати вище становище промовця 
стосовно адресатів, створити ефект 
двосторонньої комунікації. 
Найважливішим у проповідницькому 

дискурсі є відчуття співпричетності та 
усвідомлення важливості діалогічності 
мовлення. Діалогічна форма організації 
проповіді водночас залишалася 
підпорядкована монологові автора – 
головній організаційній структурі 
казання [136:144]. Виголошення 
казання вимагає від проповідника 
бути не лише палким промовцем, уміти 
чітко ставити і розуміти свої цілі і 
бажання, володіти вмінням 
зосереджувати свої думки, 
висловлювати свої почуття і ділитися 
думками, уміти вразити, захопити 
увагу слухача, але й бути психологом – 
передбачати реакцію та враховувати 
потреби та особливості слухацької 
аудиторії. Проповідь Петра Могили 
була звернена до парафіян, які 
збирались у церкві, на що вказує 
словосполучення, яке він 
використовує: православніє хрістіане 
(Мог., Кр.: 392, 405). Оскільки серед 
православних слухачів було багато і 
простого, "посполитого люду", який 
приходив помолитися (це феномен 
тогочасного соціально-культурного 
життя), то у Могили ми помічаємо 
прагнення зробити свою проповідь 
доступною для всіх. Саме тому в 
казанні "Крестъ Христа Спасителя и 
кождого человhка" майже всі тексти 
Святого Письма написані 
староукраїнською мовою [7:89], хоча 
домінувальною на той час була позиція 
щодо чітко окресленої сфери 
застосування церковнослов’янської 
мови в релігійних текстах. Усе це 
мислитель робив з метою наблизити 
Святе Письмо до простих слухачів, бо 
існували певні труднощі сприйняття та 
розуміння богослужбових відправ.  

 Петро Могила наголошував, що 
мова народу дана Богом, і проведення 
проповідей нерідною мовою є 
знущанням над віруючими. За 
Христовими заповідями не існує 
якихось перешкод щодо вживання в 
українській церкві рідної мови в 
літургійному житті. Так, у Посланні 
апостола Павла до коринтян сказано: 
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"Як багато, наприклад, різних мов є на 
світі – і жодна з них не без значення! ... 
коли я молюся чужою мовою, то 
молиться дух мій, а мій розум без 
плоду! … Але в Церкві волію п’ять слів 
зрозумілих сказати, щоб і інших 
навчити, аніж десять тисяч слів чужою 
мовою! " (I Кор. : 14, 10-19). Служба й 
проповіді, що відправлялись 
українською мовою, збирали багато 
віруючих.   

 Значна кількість питань у 
досліджуваному тексті стосується 
розуміння та тлумачення сенсу 
окремих положень Святого Письма й 
текстів Отців Церкви, пояснення того, 
що означав хрест до розп’яття Христа, 
що він тепер означає для єретиків і для 
православних християн. Часто 
запитання, поставлені проповідником, 
не адресувалися конкретному 
слухачеві, однак кожного змушували 
задуматися, чи знає він на нього 
відповідь. Риторичні запитання, 
засвідчені в тексті проповіді, 
посилювали пафосність промови і, 
будучи спрямованими на те, щоб 
слухачі самі прийшли до повчального 
висновку, слугували реалізації 
моралізаторсько-повчального змісту 
проповіді: Гдh бовhмъ можностъ и 
великое панство Александра оного, 
который пановалъ над стома 
двадцатма и седма провинциами? Где 
богатство и слава кроля Соломона? 
Где музство Соломоново? Где слава 
мудрости и науки Арістотелевы?  Где 
красномовство Димостеновъ оныхъ и 
Цицероновъ? (Мог., Кр.: 417-418). 
Проповідник прагнув не тільки 
вразити слухача своїм знанням Біблії, 
але також продемонструвати ерудицію 
в різних галузях наук, зокрема, у 
загальній історії,  античній культурі, 
філософії. 

Під час виголошення проповіді 
велика увага звертається на проблему 
істинності, правдивості проголошених 
тверджень, на необхідності їх 
ґрунтовного пояснення, оскільки 
аудиторія не тільки слухала 

запропоноване казання, але й повинна 
була використовувати його зміст в 
практичному житті. Засобом посилення 
переконання у правильності 
висловлених думок було покликання на 
Святе Письмо (Мог., Кр.: 409-410) та 
твори Отців Церкви: Августина (Мог., 
Кр.: 406, 410), Дамаскіна (Мог., Кр.: 405, 
407), Орігена (Мог., Кр.: 397), 
Тертулліана (Мог., Кр.: 397), Іоана 
Златоуста (Мог., Кр.: 409).  У цих же 
текстах проповідник шукав відповідь на 
поставлені у проповіді питання. В 
казанні Петра Могили "Крестъ Христа 
Cпасителя и кождого человhка" присутні 
діалоги полемічного характеру. Але на 
відміну від полемічної літератури, діалог 
у проповіді не завжди завершується 
вирішенням певної проблеми, а швидше 
тільки описує, виділяє її. Наприклад, у 
першій частині проповіді автор пояснює 
значення символу хреста в християнстві 
й обґрунтовує необхідність для християн 
осіняти себе знаком хреста. Але 
опоненти не визнавали святості символу 
хреста і не бачили потреби накладати на 
себе знак хреста. Проповідник наводить 
можливі виправдання уявних 
супротивників, а потім спростовує їх, 
аргументуючи свою думку численними 
доказами, віднайденими ним у 
Біблійних текстах: Крестъ Хрістовъ 
ключъ естъ райскій, подпора 
недолужнымь, пастыремъ жезлъ, 
наворочаючимся проважене, 
поступуючим досконалость, души и 
тhла збавене, всhхъ злыхъ отверненье, 
всhхъ добръ давца» (Мог., Кр.: 405). 
Автор висловлює невдоволення 
поведінкою опонентів, використовуючи 
для їх позначення у діалозі лексеми з 
негативним значенням та образливі 
слова: враг, єретик, крестоненавидець 
невдячний, неприятель невстидливий, 
ядовитий народ.  

Для встановлення тісного контакту 
між проповідником і слухачами у 
структурі проповіді вживається 
звертання. Позначення адресатів 
звертання відбувається переважно за 
релігійною ознакою: православныи 
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Хрістіане (Мог., Кр.: 392); хрістіане 
правовhрные (Мог., Хрест 394); вhрные 
(Мог., Кр.: 396); Хрістіане (Мог., Кр.: 
401). Уточнення конфесійної 
належності слухачів задавало тон для 
окреслення цінностей православної 
аудиторії. Повтор лексеми 
православний упродовж виголошення 
промови посилює переконаність в 
істинності православної віри. Такі 
звертання у проповіді мали на меті 
стимулювати увагу слухачів перед 
виголошенням промови: Ясная и явная 
реч єcт, православныи Хрістіане… 
(Мог., Кр.: 392). Іноді поряд із 
зазначенням віросповідання 
використовувалися хвалебні епітети і 
порівняння, що стосуються 
православної церкви і віруючих: 
"Церковь святая православно-
каfоличеcкая Въсточная, матка наша, 
облюбеница Пана и Спасителя нашего 
Ісуса Христа" (Мог., Кр.: 390). 

Для позначення адресатів проповіді 
в казанні використано лексеми із 
семантикою "особа, яка слухає". До 
адресатів промови проповідник  
включав й себе: Намъ же спасаемым, 
то есть хрістіаном правовhрнымъ… 
(Мог., Кр.:  394). Такий прийом дає 
змогу приховати вищу позицію 
проповідника стосовно адресатів, 
створити атмосферу рівності, і, 
відповідно, встановити контакт зі 
слухачами. 

   Адресатами звертань у казанні є 
також уявні опоненти. П. Могила 
звертається у проповіді до ворогів 
православної віри, котрі, ймовірно, не 
були присутніми під час її 
виголошення, однак могли пізніше 
прочитати казання. За допомогою 
звертань П. Могила виcловив 
зневажливе ставлення до тих, хто 
заперечував основні догми 
православ’я, не сприймав поклоніння 
хресту, звертаючись до них: о враже 
креста Христова (Мог., Кр.: 397); о 
невстыдливый крестоненавидче (Мог., 
Кр.: 399); ядовитый, ящорчій народе 
(Мог., Кр.: 401); махометанскій под 

плащикомъ хрістіанского назвиска 
отродку (Мог., Кр.: 401). 

У різних частинах тексту наявні 
також синтаксичні форми із 
звертаннями, адресатами яких є Божі і 
Святі особи: о Пане и Боже нашъ (Мог., 
Кр.: 420), Пророче (Мог., Кр.: 417). 
Різноманітні звертання, адресатами 
яких є слухачі й читачі, особи 
християнського культу, святі, уявні 
опоненти, посилювали мовну 
експресію, Експресія впливала на 
посилення ефективного 
переконувального впливу змісту 
проповіді на слухачів. Звертання, 
засвідчені в казанні, виконують 
переважно комунікаційну функцію.  

У висновку проповіді вказано на 
практичне застосування змісту 
казання, про що свідчить висновок, 
який робить проповідник: 
научилисмося, якося самых себе 
запрhти, и яко крестъ свой носити, и 
яко за Паномъ ити маем; мhлисмо, и 
яко досконале без перешкодъ 
вшелякихъ свhта того безпечне 
послhдовати Хрiсту можем… (Мог., 
Кр.: 420). Автор закликає людей до 
добрих думок і вчинків, говорить про 
те, яка користь від виконання 
настанов, проголошених у проповіді, 
для нашої душі і звертається до Бога з 
проханням допомогти це реалізувати.  

Отже, хоча проповідь є 
монологічним видом мовлення і 
насправді не передбачає активної 
участі адресата в акті виголошення 
казання, але внутрішній діалог є 
однією з важливих рис мовної 
організації структури 
проповідницького тексту.   

Висновки та перспективи 
досліджень. Отже, особливості 
внутрішньої будови і зовнішньо-
структурної організації проповіді 
"Крестъ Христа спасителя и кождого 
человhка", виражальні засоби, ужиті 
проповідником, засвідчують 
урахування адресантом особливостей  
сприйняття, розуміння та 
потрактування адресатами тексту 
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проповіді, ефективного впливу на їхні 
переконання, ціннісні орієнтації та 
вчинки. Незважаючи на те, що 
проповідь за способом взаємодії між 
комунікантами є мовленням 
монологічним і насправді не 
передбачає активної участі адресата в 
акті виголошення казання, структура 
казання має комунікативний характер 
– проповіді властивий внутрішній 
(іманентний) діалог. У структурі тексту 
проповіді є уявні діалоги зі слухачами з 
метою психологічного впливу на 
адресата, стимулювання уваги та 
інтенсифікації переконувального 
впливу промови; полемічні діалоги, 
спрямовані до релігійних опонентів та 
діалоги як спосіб переказування 
біблійних подій. Використання діалогів 
застосовувалось як виражальний засіб 
для забезпечення відповідного 
художнього рівня проповідницького 
твору і слугувало реалізації 
комунікативних цілей проповіді. Петро 
Могила використовує для 
проповідництва прийом діалогізму для 
того, щоб за допомогою низки питань і 
відповідей на них активізувати 
мисленнєву діяльність та увагу 
слухачів, долучити їх до спільного 
(проповідника та віруючих) 
"співтворення"проповіді, вплинути на 
спосіб мислення та поведінку слухача. 
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TURKIC SOCIALITY: FROM THE KAGANATS TO THE PARADIGM OF STATE 
CONSOLIDATION  

N. I. Bilokopytova,* K. El Guessab** 

The article is devoted to the study of the phenomenon of sociality in the Turkic world. The main 
difficulty in the holistic understanding of the material on this issue is that a large set of 
philosophical ideas is not used to analyze the Turkic sociality in the Ukrainian philosophical 
discourse, which in our opinion is important. We propose to consider all the literature we have 
selected in terms of two approaches to the analysis of social life, based on the methodology of J.-L. 
Nancy, who noted that social existence should be seen as the interaction of various associations 
and as knowledge of the ontology of such communities. 

A peculiarity of the study of the genesis of philosophical and socio-humanitarian understanding 
of the phenomenon of Turkic sociality is the identification and development of ideas about the 
evolution of the Turkic world as «being-together», co-existence of difference and plurality. Such an 
ontology is not so "ontology of society" in the sense of a "regional ontology", but "sociality". 

Based on this, the subject of our study "Turkic sociality" is a kind of specific unifying philosophy 
and ideology of different Turkic peoples, who have created independent state and political 
structures and to some extent remain independent world actors. 

Using the methodology of social constructivism an analysis of the existing traditions of the Turkic 
socio-cultural space, which became an existential prerequisite for sociality in the formation of new 
patterns of activity, which will later acquire the status of traditional, is made. The idea of the 
structure of Turkic social life, the factors of which are the formation of statehood, the development of 
urbanization processes, the formation of the corresponding spiritual religious ideology of Tengriism 
and Islam, has been improved. The elucidation of worldviews (the desire for harmony, coexistence, 
spiritual introspection, traditional, religious culture, paternalism), which are an important factor in 
the unifying philosophy and ideology of Turkic society in the face of global challenges, has been 
further developed. 

Keywords: The Turkic world, Turkic sociality, Transformation of Modern Society, concept of 
Consolidation of the Turkic society, Turkic society and the pandemic. 
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ТЮРКСЬКА СОЦІАЛЬНІСТЬ: ВІД КАГАНАТІВ ДО ПАРАДИГМИ 
КОНСОЛІДАЦІЇ ДЕРЖАВ 

Н. І. Білокопитова, К. Ель Гуессаб 

Стаття присвячена дослідженню феномена соціальності в тюркському світі. Основна 
складність в цілісному осмисленні матеріалу з даної проблематики полягає в тому, що в 
українському філософському дискурcі великий комплекс ідей не використовується для 
аналізу тюркської соціальності, що на наш погляд є важливим. Ми пропонуємо розглядати 
обрані нами для аналізу джерела з точки зору двох підходів аналітики соціального буття, 
взявши за основу методологію Ж.-Л. Нансі, який зазначав, що соціальне буття слід 
розглядати як взаємодію різних асоціацій і як пізнання онтології таких спільнот.  

Особливістю дослідження ґенези філософського та соціально-гуманітарного осмислення 
феномена тюркської соціальності є виявлення та розвиток уявлень про еволюцію 
тюркського світу як "буття-разом", спів-буття відмінності та множинності. Така 
онтологія є не стільки "онтологією суспільства" в сенсі "регіональної онтології", скільки 
онтологією "соціальності". 

Виходячи з цього, предмет нашого дослідження «тюркська соціальність» виступає 
своєрідною специфічною об'єднуючою філософією та ідеологією різних тюркських народів, які 
створили самостійні державно-політичні структури і певною мірою залишаються 
самостійними незалежними світовими акторами.  

За допомогою методології соціального конструктивізму здійснено аналіз сформованих 
традицій тюркського соціокультурного простору, які стали екзистенціальною передумовою 
соціальності у формуванні нових зразків діяльності, котрі набудуть згодом статус 
традиційних. Удосконалено уявлення про структуру тюркського соціального буття, 
факторами якого є формування державності, розвиток урбанізаційних процесів, 
формування відповідної духовної релігійної ідеології тенгріанства та ісламу. Набуло 
подальшого розвитку з’ясування світоглядних засад (прагнення до гармонії, спів-буття 
разом, духовне самозаглиблення, традиційна, релігійна культура, патерналізм), які 
виступають важливим чинником об’єднувальної філософії та ідеології тюркської 
соціальності в сучасних умовах глобальних викликів. 

 
 Ключові слова: тюркський світ, тюркська соціальність, трансформація сучасного 

суспільства, символічне виробництво та обмін, концепт консолідації тюркських держав, 
тюркське суспільство і пандемія. 

 
 
Introduction of the issue. The Turks 

went down in history as a phenomenon 
of a "tribe-state" or "state based on the 
principles of kinship", whose rulers 
exercised control over the population. 
Вut kinship continues to be the basic 
principle of social organization. Factors 
adding to the complexity of the Turkic 
society were the formation of statehoods 
(Turkic kaganates) with the transition to 
the level of nomadic empires, the 
formation of social and political 
institutions, the processes of 
urbanization, a comprehensive 

characteristic of power and social 
systems on the scale of the unification of 
the ancient Turks... These are just quick 
sketches to the matrix of the social 
structure of the ancient Turks. These 
aspects cannot be ignored, since they are 
the mental and spiritual constants of the 
modern social structure of the Turkic 
states, and the prerequisites for its 
development and consolidation, as we will 
analyze below. 

The aim of the article is analysis of 
the phenomenon of sociality in the 
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Turkic world through the category of 
being. 

The outline of unresolved issues 
brought up in the article. On the other 
hand, the functionalist views the 
material that he studies in a timeless 
context; he analyzes the structure and 
"how it works", not paying attention to 
how it arose and what it will transforms 
into next. For example, he could analyze 
clans, their structure and functions in 
order to subsequently summarize the 
results and explain what a clan is. This 
approach to the study of culture is 
rooted in the works of A. Comte, 
E. Durkheim, B. Malinovsky, 
A. Radcliffe-Brown, and was formed as 
an alternative trend in relation to 
classical evolutionism. A certain 
conclusion can be drawn about 
functionalism: B. Malinovsky and 
A. Radcliffe-Brown, in their works, 
developed an understanding of society 
(and culture) as a self-regulating system, 
consisting of closely interconnected and 
interdependent parts that perform the 
functions of maintaining and preserving 
the integrity and vitality of the system. 
They actually developed the conceptual 
apparatus necessary for functional 
analysis: the concepts of "social 
structure", "function", "social 
organization", "integration", etc. 

At the turn of the 19th and 20th 
centuries, E. Husserl's teachings 
substantiated a new methodology of both 
philosophical and sociocultural 
knowledge. Husserl's phenomenology 
was in fairly strong opposition to the 
positivist tradition. In the latter, culture 
was ignored as a constitutive factor of 
human existence. And Husserl made 
culture not only the central meaning-
forming element of his concept, but also 
later pointed out that culture is a 
dynamic, meaningful beginning of 
human existence open to the future. 

In addition to the phenomenology of 
culture in the philosophical approach to 
the analysis of cultural realities, the 
importance of philosophical 

hermeneutics should also be 
emphasized. One of the main means of 
cognizing culture is literature, both 
scientific and artistic. The origins of the 
problem of understanding go back to the 
times when people did not yet know the 
written language, but the 
communication among multilingual 
tribes and nationalities made it 
necessary to translate from one language 
to another, to correctly understand the 
foreign language. Like in the past, today, 
in the creative activity of translators, 
understanding and interpretation of 
texts is literally an everyday problem of 
prime importance. Since the advent of 
writing, hermeneutics has had a new 
task that differed from simple translation 
of colloquial speech, which is the 
problem of interpreting written sources. 
It will suffice here to recall the age-long 
controversy surrounding the 
interpretation of the Bible and other 
"holy books". 

F. Schleiermacher identified the basic 
principles and methods of hermeneutic 
analysis: the principle of dialogicity of 
humanitarian thinking; the principle of 
the unity of grammatical and 
psychological interpretation; the 
principle of dialectical interaction of the 
part and the whole in the understanding 
of texts; the principle of dependence of 
understanding on knowledge of the inner 
and outer life of the author of the work; 
the principle of co-creation (congeniality) 
of the author and the interpreter; the 
method of translating the unconscious 
layer from the author's life into the plane 
of consciousness by the interpreter; a 
method for constructing interpretive 
hypotheses based on prior 
understanding. 

The study of cultural phenomena 
gives adequate results when using 
structuralist methodology. The 
structuralist approach in the study of 
cultural phenomena was used by 
С. Levi-Strauss, M. Foucault, R. Barth, 
U. Eco and others, and it was proposed 
by the famous Swiss scientist, the 



Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. Philosophical Sciences. Vol. 1 (89), 2021 

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка.  
Філософські науки. Вип. 1 (89), 2021 

 

60 
 

founder of structural linguistics, 
Ferdinand de Saussure. Structuralism, 
developed by C. Levi-Strauss, was used 
by him for the purposes of anthropology, 
ethnography, the most important in his 
method, he recognizes the presence of 
formal structures in relationships 
between people, as well as the 
interpretation of myth as the 
fundamental content of collective 
consciousness, the basis of many stable 
social structures. The result that C. Levi-
Strauss strove for in his works is the 
modeling of the structure. He studied 
traditional societies as languages of 
culture, sought to identify in them 
recurring elements, stable schemes, 
"mediators", "binary oppositions" that 
could reform or replace some positions 
with others. 

In relation to the Turkic social culture, 
there is the following dilemma, which 
boils down to the following types of 
methodological approaches in the study 
of the Turkic society: the application of 
the available knowledge about the Turks 
as a whole to a specific material or, 
conversely, its use for the development of 
the methodology when studying the 
nomadic Turks. Some scientists strive, 
having at their disposal a huge 
theoretical and methodological 
groundwork, to find a place for the Turks 
in the context of a number of sociological 
universal schemes, while many others 
focus solely on specific problems. 

The social philosophical specifics of 
the study of the evolution of Turkic 
society obviously require new non-
classical approaches that will allow us to 
move from the paradigm of social 
constructivism to social realism. 
Therefore, referring to the study of 
scientific literature, we make one 
methodological remark that will allow us 
to systematize the multifaceted 
interdisciplinary scientific and 
theoretical literature on the research 
problem: we propose to consider all the 
literature we have chosen in terms of two 
approaches to the analysis of social life, 

based on the methodology of J.-L. Nancy 
[15]. He rightly points out that social 
existence should be seen as the 
interaction of various associations and 
as knowledge of the ontology of such 
communities. Thus, the phenomenon of 
Turkic sociality will be analyzed by us as 
"being-together", as co-being of the 
singular and plural. In such an ontology, 
which is not an "ontology of society" in 
the sense of a "regional ontology", but an 
ontology as a "sociality», or as a "society", 
from the beginning more primary and 
original than any society and any other 
individuality and "any essence of being". 
In this ontology of being, everything is 
together; it is once from the very being 
(co-being of this being). 

Results and Discussion. We will 
define the world of Turkic sociality as the 
evolution of culture, with its 
achievements, and as the organization of 
the political space in historical 
dynamics. The structures of social 
systems, their functioning and evolution, 
the social institutions and social values, 
society as a whole and its development 
are extremely complex. All are shaped by 
many factors. At the same time, they 
have the characteristic of historicity. 
Because of these features, many social 
sciences try to explain social events and 
phenomena from different angles. For 
this reason, in our study, the Turkic 
social culture is considered taking into 
account a holistic, interdisciplinary 
approach based on the ideas of 
structuralism. And the phenomenon of 
Turkic sociality will be analyzed by us 
through the category of being. Such 
"being-together" as the co-existence of 
the singular and plural. 

Archaeological and historical research 
of the Turkic society constitutes a long 
historical baggage that dates back to the 
3rd millennium BC. During this period, 
the Turks founded world empires, such 
as the Seljuk and Ottoman empires, 
which spread across three continents in 
a geographical latitude including Central 
Asia, the Balkans, the Middle East, parts 
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of Europe and Anatolia. The chronology 
of the study makes it possible to 
distinguish the following historical 
periods in the social structure of the 
Turkic societies: the period of the steppe 
nomadic Turks, the Turks of the 
Ottoman period, the Turks of the 
republican period, and, finally, the Turks 
in the era of globalization and in the time 
of a pandemic. 

Western European historiography 
actively developed the line outlined by 
V. Radlov or Vambery. They outlined the 
basic principles of the social organization 
of nomads, establishing its tribal and 
supra-ethnic character. But Barthold 
turned to the problem of the interaction 
of nomads with a sedentary agricultural 
population. Later, these points were 
developed by W. Eberhard and 
O. Lattimore. 

Soviet scientists approached the same 
problems, gradually, albeit in different 
ways (concepts of Pletneva [16], Markov 
[13]; Khazanov [12]; and others). Also 
was studied the question of the nature, 
the appearance of a complex military-
political system among the nomads. 
Then also the creation of large nomadic 
political associations, the mechanisms of 
internal interaction of society and social 
structure in its connection with the 
peculiarities of social organization. 

Sociality of steppe nomadic Türks. 
Divided into tribes, the Turks could 
survive only through wars. United in 
federations which academician 
R. Grusset aptly called "steppe empires", 
they could exist only by imposing the will 
of the strong on the weak. In this case, 
they possessed such an impact force that 
they required indispensable use. They 
used it against the rich kingdoms of the 
settled peoples. Having seized the lands 
of three continents - in Beijing, Delhi, 
Isfahan, Damascus, Baghdad, Cairo, 
Constantinople, Algeria - they had to 
persist so as not to lose them. It should 
be noted that in the conquered lands, 
unprecedented prosperity was most often 
observed. For example, China under the 

rule of Tabgach, Iran under the Seljuks, 
Egypt under the Mamluks, India under 
the rule of the Great Mughals. As for the 
Ottoman Empire, it was one of the 
largest Turkic powers in the world, which 
at first was a sword for Islam, then a 
shield. 

The complex forms of social life and 
social institutions of the Turks are 
striking: el, the ladder system, the 
hierarchy of ranks, military discipline, 
diplomacy, as well as the presence of a 
well-developed worldview opposed to the 
ideological systems of neighboring 
countries. Here, obviously, one should 
recall the theory of L. Gumilyov about 
the passionarity of ethnogenesis, where 
passionarity is the ability and desire to 
change the environment, and 
ethnogenesis is a natural process that 
has been going on for over a thousand 
years, leaving traces no less than a flood 
or lava ejection from volcano. 

As S. Klyashtorny [8] showed, all 
religious cults of the Turks had an 
exclusively social nature. This is the cult 
of the wolf, the legendary ancestor of the 
Ashina clan, and the cult of the Kagan 
and Khatun couple as the earthly 
hypostasis of the heavenly pair Tengri 
and Umai, etc. A mythological landscape 
of national memory is being created 
which has become, for the Turkic 
culture, a traditional social institution, a 
social matrix of spirituality. Religion for 
the Turks, both ancient and modern, is 
the idea of the historical continuity of 
being. Reproduction and preservation of 
society through the transfer of religious 
values and the development on this basis 
of social relations and spiritual 
achievements becomes an important 
task. The duration of the life of society, 
its development or the cessation of its 
existence depends on the solution of this 
problem. 

Sociality of the Ottoman Turks. The 
Ottoman Empire had no nobility or any 
kind of noble class. However, in the mass 
consciousness there were ideas about 
the hierarchy of the social structure, 
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about nobility and aristocracy. Usually 
this was associated with the antiquity of 
the family, with the social origins or 
occupations of individuals, with their 
cultural level, their behavior, or their 
lifestyle. The descendants of the prophet 
(sayyids and sheriffs), as well as the 
persons who were descended from 
various kinds of Muslim "saints", from 
the Seljuk or Mamluk sultans, from the 
bey-gazi, etc., enjoyed a special prestige. 
However, all these differences, which 
existed at the level of everyday 
consciousness, were not fixed by the 
current norms of law. According to 
Ottoman concepts, all people were the 
same from birth. There were not and 
could not have existed any advantages 
associated with bloodlines, and its 
dignity could not be inherited. 
Theoretically, in doctrinal terms, 
Ottoman writers - mostly authors of 
socially didactic treatises - divided 
Ottoman society into four "classes" or 
"categories" (asnaf): clergy (ulama), 
military (askeri), philistinism (an-nas) 
and peasantry (reaya). Outwardly, 
according to their social and professional 
characteristics, the above four 
"categories" resembled estates. In reality, 
they were not such, they did not have a 
legally fixed status and were of a purely 
abstract, speculative nature. It was a 
sociological abstraction [10: 84]. 

Ottoman society was highly socially 
mobile. A servant could turn into a great 
vizier in a few hours. So, the ruling class 
was given a lot, but much was required 
of it - namely, unquestioning obedience. 
In addition, various groups of the elite 
did not have any ties with each other, 
which made it easier for the authorities 
to control the elite. It was an empire, 
internally divided, but expansionist. It 
was united by a powerful political 
apparatus based on the conditional 
holding of the land. The social structure 
corresponded to the needs of the 
despotic power. This system was stable, 
but not capable of self-development. 

There were almost no rudiments of 
capitalism in the empire. 

Turkic sociality of the republican 
period. Turkic society developed under 
the influence of cultures of previous 
eras. From ancient times, large and 
small nations lived in large areas of 
Central Asia, and there were states that 
contributed to the development of world 
civilization. Among them were the 
nomadic states of the nation of Central 
Asia, known collectively as the Turks. 
The Russian Empire included in its 
composition most of the lands of the 
former Golden Horde, on which the 
Turks lived and the Turkic states existed 
from time immemorial. And, since then, 
a policy of disintegration and 
assimilation has been pursued, with the 
exception of the Ottoman Empire, which 
became the Turkish Republic in the 20th 
century. Nomadic and semi-nomadic 
cattle breeding as the optimal forms of 
their economic activity, economic and 
cultural type, spiritual culture, social 
structure based on kinship relations, 
nomadic folk ethics, fine arts and 
folklore - everything was subject to 
overthrow. And where this was 
impossible, the apologists of imperialism 
tried to restructure, modify or completely 
replace cultural codes. 

The concept of "culture" is correlated 
with the concept of "ideology", but they 
do not coincide in meaning. Ideology is 
created by man, so this category has a 
chronological framework. For example, 
the founders of the ideology of Pan-
Turkism were Ismail Gasprinsky, Zia 
Gokalp, Yusuf Akchura, and it was 
founded in the late nineteenth century. 
The main goal was the consolidation of 
Turkic-speaking peoples, the creation of 
a single state of the Great Turan. It was 
Izmail Gasprinsky who put forward the 
original slogan, which the followers of 
Pan-Turkism continued to use: "Unity in 
language, thought and work". For 
example, ideology of Kemalism, founded 
by Mustafa Kemal Ataturk, aimed to 
transform Ottoman Turkey into the 
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Republic of Turkey, the vector of which 
was returned to Western civilization. Its 
essence was the concept of nationalism, 
the transition of writing from Arabic to 
Latin, the course of Westernization and 
secularism, the abolition of polygamy, 
women's suffrage and the right to 
education, the replacement of Sharia 
law, the prohibition of religious 
education - all neoliberal reforms. As a 
result, the category of Turkish "economic 
miracle" was introduced into scientific 
circulation. The ideology of Turkish 
nationalism put forward by Kemal is still 
considered the official ideology of the 
Turkish Republic. The symbol of 
Kemalism is the six arrows, according to 
the six principles of ideology. 

Transformations of the Turkic 
world in the era of globalization. 
There are 24 Turkic nations in the world 
(and if we include all ethnic groups and 
sub-ethnic groups, 86). The Turks 
currently have 6 independent states 
(Turkey, Azerbaijan, Kazakhstan, 
Kyrgyzstan, Turkmenistan, Uzbekistan) 
and 12 territorial autonomies (9 of them 
in Russia) [7]. The first diplomatic 
attempts to unite the Turkic-speaking 
states into a single whole with a center 
in Anatolia were undertaken at the end 
of the 19th century, but were never 
crowned with success. The same can be 
said about the subsequent ones 
undertaken during the First World War. 
The "golden time" for the revival of 
former power and even unification into a 
"Turkic-speaking community from the 
Adriatic Sea to the Great Wall of China" 
began after the collapse of the USSR 
[11]. As a prime example the creation of 
the International Organization of Turkic 
Culture TURKSOY, which was 
established on the basis of an agreement 
signed in 1993 by the ministers of 
culture of Azerbaijan, Kazakhstan, 
Kyrgyzstan, Uzbekistan, Turkmenistan 
and Turkey. Later, the following entered 
TURKSOY as observers: the Turkish 
Republic of Northern Cyprus, the regions 
of the Russian Federation – the 

Republics of Tatarstan, Bashkortostan, 
Altai, Sakha (Yakutia), Tuva, Khakassia, 
as well as Gagauzia as part of Moldova. 
TURKSOY sees its task as promoting 
spiritual rapprochement and 
strengthening the fraternal unity of the 
Turkic nations, presenting the Turkic 
culture to the world and broadcasting its 
traditions to subsequent generations.  

The theory of consolidation can be 
confirmed by international summits, 
congresses, and conferences of the 
Turkic world. Creation of the 
Cooperation Council of Turkic-speaking 
states (turkish - Türk Dili Konuşan 
Ülkeler İşbirliği Konseyi) is an 
international organization uniting 
modern Turkic states, the main goal of 
which is to develop all-round cooperation 
between the member states (Turkey, 
Azerbaijan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, 
Kazakhstan). The association was 
established on the 3 of October, 2009 in 
Nakhchivan. At first, it was called the 
Cooperation Council of Turkic-speaking 
States. This association was preceded by 
other Turkic organizations, the essence 
of which was for the most part outside 
politics and geopolitics, but, rather, in 
culture and in philology.  

The core of Turkic integration is 
traditionally the humanitarian 
component, where the central issue is 
the common language. As a rule, the 
need for its introduction is justified by 
references to the once unified cultural 
and historical community. 

Thus, the ontology of co-being (within 
the framework of this goal, to exist 
together) can be defined as a variety of 
attempts to respond to the call of being. 
Each of these answers is characterized 
by integrity and completeness, and, at 
the same time, none of them can claim to 
be exclusive – precisely because of the 
impossibility of complete objectification 
of the event.  

Therefore, the ontology of co-being 
inevitably presupposes a plurality of 
ways of realizing the comprehension of 
being, excluding any possibility of 
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creating the only true and, accordingly, 
universal "doctrine of being". 

Turkic society and pandemic. 
Humanity is already going through a 
painful melting down. The world into 
which we enter, as soon as those in 
power allow us to end this many days of 
lockdown, will be different. First of all, 
we will see the rehabilitation of 
traditional institutions - a kind of 
rollback will take place in different 
directions. The state will strengthen, 
which will have to raise the market 
destroyed by the epidemic, and at the 
same time, its supervisory potential will 
also increase, which will introduce into 
our life a reality hitherto known only 
from dystopias. The structure of society 
will also change - the burial stake will 
send the middle class on its last journey 
- as well as the nature of social 
interaction. Perhaps we are rendering in 
a world where individual individualism 
will be supplanted by a new solidarity – 
the ersatz of introverted globalism [2]. In 
effective self-presentation, only 35% are 
words, while 65% are charisma, which 
consists in gaze, eye contact, gestures, 
posture, including the correct greeting, 
which includes a handshake. In a 
pandemic era, the latter is taboo. The 
Turkic-speaking peoples have long had 
special rules for greeting people of the 
upper class, clergy, respected people, 
pilgrims, and distinguished guests. After 
shaking hands with a person enjoying 
universal respect (a pilgrim, a famous 
"effendi", an honored guest, a "murza", 
"bey"...) as a sign of deep respect, they 
kissed his hand and applied it to their 
forehead three times [4]. None of this will 
be possible in the future, it seems. By 
allowing the substitution of the cultural 
code, we create the conditions for 
changing our behavioral responses. The 
cultural code of a people (nation) and 
statehood, the characteristics of which 
are variable values, are a value that has 
an objectively subjective nature. At the 
same time, the cultural code that 
underlies social values and value 

orientations is an inert phenomenon, 
more static in relation to changes than 
statehood. 

Conclusions and research 
perspectives. We note that to construct 
the phenomenon of Turkic sociality, we 
turned to the category of social existence, 
which is designed primarily to fix in the 
minds of the social, its relationship with 
the natural. Therefore, we defined the 
existence of Turkic society as the 
evolution of its inherent culture, its 
various achievements, the organization 
of political space, the objective 
philosophy and ideology created by it in 
the historical dynamics of the area of 
Turkic states. The concept of "Turkic 
sociality" refers to a large group of 
peoples who, in conditions of weak social 
differentiation and the absence of a 
system of centralized power, exercise 
coercion to the law, to the formation of 
institutional relations carried out by the 
tribal community. The team was a 
normative culture that determined the 
values, norms, target orientation of 
members of society and the organization 
of roles in a particular system of 
interaction. 

The formation and integration into the 
global world of the Turkic idea "altı devlet 
- bir millet", that is six states - one 
nations, takes place against the 
background of the general weakening of 
traditional ties between generations, 
which leads to the loss of succession of 
generations. That is why Turkic culture 
and socialism actualize values and 
attitudes that were previously either 
under an ideological ban or were 
exclusively declared. However, it is 
obvious that the worldview 
transformation process is slow, but the 
change of political and economic 
structures is very active process.  

Therefore, for most Turkic societies, 
social problems remain to some extent 
declared and have the character of a 
residual solution, rather than the 
problems of economic development or 



Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. Philosophical Sciences. Vol. 1 (89), 2021 

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка.  
Філософські науки. Вип. 1 (89), 2021 

 

65 
 

the problems of selfish policies 
maintained by the ruling groups. 
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THE PRINCIPLE OF CONCEALMENT AS THE PHILOSOPHICAL  
LANGUAGE OF MANICHAEISM 

M. A. Artemenko* 

The article discusses the concept of the Manichean pharmacon as a specific philosophical 
concept. The Manichean teaching in the modern academic tradition is considered exclusively from 
the standpoint of religious studies. The symbolic structure of Manichean treatises, the space of 
metaphor, is fundamentally different from European metaphysics. The basic principle of the 
existence of Manichaeism as a system of knowledge is imagery and the play of meanings. In 
European metaphysics, these concepts are devoid of philosophical authority, while for Eastern 
philosophy this is the main way of existence of discourse. This is a deliberate "escape from the 
Greek logos", presented in other forms of philosophizing and constructing reality. The article 
examines the area of divergence between the classical philosophical tradition of the Hellenistic era 
and Manichaeism and the formation of "ethical physics" of the Manichean tradition. The main 
feature of this system is the principle of shimmering reality hidden behind the system of dual 
oppositions. Thus, the entire philosophical system is a space of game and pharmacon, aimed at 
removing the state of difference and gaining initial integrity. 

Contact with the space of truth - Manichean pharmacology. It is like medicine for those who 
interact with it through the teacher, and it is destructive for those who come into contact with its 
sphere on their own. Interaction with the world of scattering is a game, a concept discredited in 
European metaphysics. Accepting or not accepting a pharmacon, following a teacher, or gaining the 
"joy of life" is a multidimensional game. This "unraveling" or discernment of the true essence of being 
is just as the reading of a Manichean treatise, when a reader is forced to unravel the author's 
stromata. 

 
Keywords: New Metaphysic, Manichaeism, Pharmacon, Différance, Kephalia, Symbolic 

Production and Exchange. 
 

 
* Аспірант кафедри теоретичної і практичної філософії ім. Й. Б. Шада філософського 
факультету ХНУ ім. В. Н. Каразіна, Харків, Україна 

Postgraduate student of the Department of Theoretical and Practical Philosophy, Philosophical 
department of Karazin Kharkiv National university, Kharkiv, Ukraine 
mansur.ostad@gmail.com 
ORCID 0000-0002-3120-7894 



Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. Philosophical Sciences. Vol. 1 (89), 2021 

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка.  
Філософські науки. Вип. 1 (89), 2021 

 

68 
 

ПРИНЦИП ПРИХОВАННЯ ЯК ФІЛОСОФСЬКА МОВА МАНІХЕЙСТВА 

М. А. Артеменко 

У статті розглядається концепт маніхейського фармакону як окремої філософської 
концепції. Маніхейське вчення в сучасній академічній традиції розглядається виключно з 
позиції релігієзнавчого вивчення. Проте символічна структура маніхейських трактатів, 
простір метафори, принципово відрізняється від європейської метафізики. Основним 
принципом існування маніхейства як системи знань є образність і гра смислів. У 
європейській метафізиці ці поняття позбавлені філософського авторитету, тоді як для 
східної традиції це основний маркер філософського дискурсу. Це навмисна "втеча від 
грецького логосу", представлена в інших формах філософування і конструювання 
реальності. У статті проаналізовано сферу розбіжностей між класичною філософською 
традицією епохи еллінізму та принципом формування "етичної фізики" у маніхейській 
традиції. Головною особливістю цієї системи є принцип мерехтливої реальності, прихованої 
за системою дуальних опозицій. Таким чином, вся філософська система являє собою простір 
гри і фармакону, спрямованого на зняття стану дифферансу і набуття початкової 
цілісності. 

Контакт зі світом істини – маніхейська фармакологія. Вона є лікувальною для тих, хто 
звертається до неї через вчителя, і руйнівною для тих, хто контактує до неї особисто. 
Взаємодія зі світом розсіювання – це гра, поняття, дискредитоване у європейській 
метафізиці. Сприйняття чи несприйняття фармакону, слідування за вчителем чи 
отримання "радості від життя" – це мультифункціональна гра. Це "розгадування" або 
розпізнавання справжньої сутності буття схоже на читання маніхейських трактатів, коли 
читач змушений розгадувати стромати автора.   

 
Ключові слова: нова метафізика, маніхейство, фармакон, діферанс, Кефалайя, 

символічне виробництво та обмін. 
 

 
Introduction of the issue. The end of 

the twentieth century was marked by the 
search for alternatives to European 
metaphysics. Postmodernity has 
actualized the search for philosophical 
foundations in "other" systems. The 
researchers paid special attention to the 
philosophical systems of the Near and 
Far East. In the ontological concepts, 
devoid of the influence of Greek logos, 
according to Derrida, philosophers of 
postmodernity saw "overcoming the old 
fabric of metaphysics". Criticism of 
Hellenistic philosophy from the side of 
Middle Eastern wisdom (Midrash, 
Talmudic tradition, Manichean treatises, 
corpuses of Syrian and Coptic literature) 
was seen as a deliberate "rebellion 
against Plato", similar in its foundations 
to the post-structuralist criticism of the 
old metaphysics.  

S. Handelman in his work "The slayers 
of Moses: the emergence of rabbinic 
interpretation in modern literary theory" 

insists that the hermeneutic revolution 
insisted on by Gadamer, Ricoeur and 
Derrida took place in the Talmudic 
literature of the 2nd-6th centuries [4: 24-
25]. The conceptual foundations of 
reasoning about being in the Middle 
Eastern traditions, for Handelman, mean 
a rejection of metaphorical space, a 
departure from the thing-in-itself and 
knowledge of the truth in metaphorical 
integrity. This is a state of coexistence of 
many traditions of interpretation and 
reading, many meanings, which brings 
Middle Eastern wisdom closer to the 
concept of Derrida. 

Relevance of the topic. The 
poststructuralist focus on Middle 
Eastern wisdom was driven by the 
fundamental importance of metaphor, 
concealment, and a conscious avoidance 
of the uniqueness that prevailed in these 
traditions. The mobile or, in Ricoeur's 
understanding, the "flickering" space of 
the metaphor deliberately introduced the 
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subject into the sphere of anxiety, 
uncertainty, while classical Greek 
metaphysics was called upon to save him 
from this. 

The genre widespread for Middle 
Eastern literature of this period is 
stromata or mesekhet in Aramaic - "mat, 
wicker, carpet". This is a special form of 
maieutics aimed at hiding the truth in a 
treatise so that it is not available to 
laymen. Unraveling treatises or 
immersion in them is perceived as a 
language game, with the help of which 
the subject is involved in the 
metaphorical space. This type of 
philosophizing without the rigid 
structure of a Western treatise seems to 
be an alternative to European philosophy 
today. Game, agon can serve as a space 
for the deployment of philosophical 
discourse. Thus, the relevance of the 
topic is due to the deviation of 
metamodern philosophy from the 
principles of the old metaphysics and the 
search for grounds for constructing new 
philosophical realities. The Middle 
Eastern philosophical tradition, with its 
otherness in relation to classical 
metaphysics, can be the source of 
modern philosophical constructs. 
The outline of unresolved issues 
brought up in the article. The novelty of 
the topic is due to the fact that the 
Manichean doctrine was not previously 
considered from the position of a 
philosophical alternative to European 
metaphysics. The Manichean tradition 
was assigned the role of a religious-
mystical teaching devoid of fundamental 
philosophical foundations. 

The degree of scientific 
development. Until the middle of the 
19th century, historians and religious 
scholars knew the Manichean teaching 
exclusively from excerpts from Christian 
polemicists, and the very phenomenon of 
the Mani religion was considered 
exclusively as a Christian heresy. The 
assumptions of Isaac de Beausobre, 
then, Ferdinand Christian Baur about 
Zoroastrian and Buddhist influence were 

rather speculative. At the same time, 
Baur's work "The Religious System of the 
Manicheans" is fundamentally important 
for us, since in its second part the 
author examines the Manichean doctrine 
from the point of view of ancient 
philosophy. Baur was the first out of 
modern researchers, who suggested 
using the term "Manichean philosophy" 
in the meaning that late antique authors, 
for example, Alexander of Lycopolis, 
endowed it with [2: 419]. 

The involvement of medieval Arabic 
sources, in particular, "Fihrist" of al-
Nadim, allowed researchers to state a 
fact of Manichean borrowings either from 
the ancient religious tradition or 
Hellenistic philosophy. This, based on 
the analysis of the "Fihrist", was argued, 
in particular, by G. Flügel [16: 16]. 

In the twentieth century, many 
Manichean archives were discovered, 
their distribution is amazing - from 
Algeria to China. The one of works worth 
mentioning is detailed study of this topic 
undertook by A. Khosroev [16: 17-31]. 
The finding of the archives made it 
possible to partially reconstruct the 
teachings of Mani and their unique 
symbolic language that served as a 
universal means of communication 
throughout Eurasia in late antiquity.  

After the study of new sources, 
researchers started avoid talking about 
"Manichean philosophy", preferring to 
call the system of Mani "mythological 
structure". If in the mid-1920s Hans 
Schroeder talked about the 
"philosophical system of Mani", 
presented in the critical treatise of 
Alexander of Lycopolis, then Karl 
Schmidt considered the basis of 
Manichaeism just a "sensory element", 
and Manichean teaching as a "huge 
complex of images". Schmidt's research 
was in a kind of controversy with 
Schroeder's work "The Initial Form and 
Further Development of the Manichean 
System". We can confidently affirm that 
his point of view was established in 
academic circles - after the 1940s, the 
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scientific community spoke about 
Manichaeism only in the context of the 
history of religion, not philosophy. The 
value judgments inherent in the 
Neoplatonic tradition reappear in the 
research literature, as if scientists were 
desperate to find in Manichaeism the 
“mysterious ancient wisdom” that 
medieval authors, for example, al-Nadim, 
spoke of. In the work of G. Widengren 
"Mani and Manichaeism", in the context 
of the western channel of this teaching, 
the classical opposition of Augustine and 
Faustus is carried out. Faustus, as a 
literary character in the "Contra 
Faustum manichaeum" treatise, is not 
able to conduct a philosophical discourse 
with Augustine, which is why an image 
of a specific religious teaching devoid of a 
philosophical background is formed. 
"The Manicheans were unable to 
philosophically develop the dualistic 
concept," Wiedengren says [6: 211]. 

The aim of our study is to 
demonstrate the philosophical 
foundations of the Manichean teaching 
as a conscious rejection of the European 
logos. 

Results and Discussion. The 
controversy between Augustine and 
Faustus can serve as a starting point in 
solving the problem of the existence of 
Manichean philosophy. In the criticism 
of Manichean doctrine by late antique 
authors, a common place is the remark 
about the primitiveness of Mani's 
cosmological concept. Augustine does 
not find confirmation of the Manichean 
doctrine of the structure of the universe 
in the "works of the philosophers" [3: 35]. 
By philosophers, he certainly means 
astronomers. From further dialogue, we 
understand that for Faustus the natural-
philosophical dimension of the 
discussion is not fundamentally, 
cosmology is simply not interested in 
him. In Augustine’s doctrine, knowledge 
of cosmological principles gives a 
philosopher the starting point in 
reasoning, for him the space of ethics, 
verified by revelation, parallel to the 

space of empiricism with its physical 
laws. Augustine declares "there is no 
reasonable explanation for the solstice, 
equinoxes, or eclipses" [3: 35]. A century 
before, Alexander of Lycopolis 
condescendingly remarked: "If the 
Manicheans attended at least the schools 
of astronomers, they would not have 
made such mistakes" [1].  Further, he 
criticizes Mani's peculiar cosmological 
scheme, which looked very archaic by 
the first centuries of our era.  

For pagan authors such as Alexander 
of Lycopolis or Simplicius, it was the 
contradictory ontological scheme that 
was the first and main argument against 
the Manichean teaching. Thorough 
criticism of the Christian bishop Titus of 
Syrian Bostra also begins with a search 
for contradictions in the cosmological 
system and criticism of the natural 
philosophical views of the Mani followers 
[5: 40]. The battlefield between 
Hellenistic thinkers and Manicheans was 
the sphere of ancient natural philosophy. 
In such discursive conditions, Mani’s 
syncretic ideas of the world structure 
which were borrowed from the archaic 
Babylonian tradition, Judaism, 
Zoroastrianism and some Greek 
thinkers, seemed naive and primitive in 
comparison to the grandiose natural-
philosophical schools of late antiquity. 
This opposition makes it impossible for 
the Manicheans to be recognized as 
philosophers by the ancient thought. 

 We clearly see that the term 
"philosopher" is used by Augustine, as 
well as Titus of Bostra, exclusively in the 
context of the natural sciences. 
Philosophy as an attempt to embrace 
being in its entirety, becomes possible, 
starting with the Stoics, for those who 
"nurtured a predisposition to knowledge" 
[15: 144]. In fact, philosophy, especially 
in the first centuries of our era, is an 
attempt to find the language of being 
through the coverage of all its aspects. 
Numerous compendiums of the late 
Academy and the genre of compilations 
itself were the means for the 
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construction of a multifaceted and 
universal language between two "I", 
internal and external one. The 
unconditional and invariable point of 
reference is geometry and physics, these 
are the very "guiding stars of matter", 
which the philosopher-navigator by Philo 
of Alexandria looks at [15: 167]. On the 
one hand, late antique philosophy as a 
practice of person’s self, on the other 
hand, as a mediator between the "I" and 
the world, the practice of accepting the 
external in the inner spaces of the self, is 
similar to the concept that we see in the 
Manichean teaching. Faustus, in his 
polemic with Augustine, emphasizes that 
the doctrine of the cosmos structure is 
not interesting for him insofar as it does 
not correlate with the problems of 
revelation, morality, and selfhood. This is 
an external, illusory, grotesque world. 
Augustine's particular indignation is 
caused by the confession of Faustus that 
of all the philosophers he read there were 
only some works of Seneca and Cicero, 
and no teachings of geometers, 
astronomers, and geographers. 

The emphasized complexity of the 
Manichaean cosmological system was 
intended to illustrate the gap between 
the harmonious world of selfhood, gnosis 
and the chaotic intelligible world. 
Kephali are peatedly emphasizes the 
dependence of a person on the position 
of the planets, astrology and magic [11: 
150], but the complexity of these 
cosmological constructions is due only to 
their external character in relation to the 
human "I", dressed in a "cloak of matter".  
Internal contradictions in the 
presentation of the cosmological system 
in Kephalia, pointed out by both 
Christian polemicists and modern 
researchers, emphasize the secondary 
importance of external natural 
philosophy for the Manichean doctrine.  

On the other hand, Manichean 
teaching is certainly practical in nature. 
This is the practice of oneself and 
building boundaries between the "I" and 
the external world in the conditions of 

painful experience of the Absurd of the 
universe. 

The main thesis of the Manichean 
doctrine making it a philosophical 
concept, is the idea of "ethical physics". 
The cosmic drama, which is 
characteristic of the Gnostic tradition, 
obeys moral laws. Ontological concepts 
of good and evil, truth and falsehood, 
become a universal language of 
interaction with the world, this is a 
philosophical system turned inward. 
Ethical guidelines act as a kind of 
constants, similar to the "stars of matter" 
of Philo of Alexandria, and moral laws 
perform the same function as the laws of 
physics in late antique natural 
philosophy. Cosmology is personalized, 
the world has the ability to feel and 
experience because it is based on the 
absolute practice of the self. Ethics is not 
just a mechanism, but a global principle 
of searching for the boundaries of "I" in 
the changing world of empiricism. The 
outside world is perceived by the 
Manichaen doctrine of the thinking 
individual. The universe can be 
contemplated, it affects the body of a 
person and even his fate, but this is just 
an illusion in relation to the true, inner 
world. Ethics is not just a mechanism, 
but a global principle of searching for the 
boundaries of "I" in the changing world of 
empiricism.  

In the Coptic and Aramaic languages, 
there are many Manichean ethical terms 
taken from ancient physics - προβολή, 
ἐνθύμησις, στερέωμα, βῶλος [7: 48]. This 
proves indirectly that the Manicheans 
described the moral world in terms of 
ancient cosmology.  

On the other hand, this proves Mani's 
acquaintance with Greek philosophy, 
and not at the "profane level", as some 
researchers, in particular, E. Smagina 
asserts [11: 48].  

By philosophy, obviously, Mani meant 
knowledge of the laws of the universe, for 
him endowed with a more ethical than a 
physical context. The "First Teacher", 
like most of the philosophers of his day, 
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offered his philosophy as a medicine - 
"you are like a doctor who puts medicine 
on ulcers". This is also called έλπίς in the 
Coptic version of Kephalia, the "hope" of 
life: "And I preached to them the hope of 
life ... " [11: 76]. 

According to Hegel, the True should be 
reduced to simplicity [8: 11].  Only such 
simplicity can be a pharmacon, i.e. 
medicine. Mani considers a pharmacon 
teaching both as a medicine and as a 
guide to practical action. Mani's 
preaching creates a "comfortable 
hierarchical field" (according to 
J. Derrida [10: 162]), a space of dual 
oppositions. In it, the external is opposed 
to the internal, the profane is opposed to 
the sacred. This is a heterogeneous 
space of metaphor, anxious by nature, 
reminding the subject of the game rules. 
Moreover, this anxiety is of an 
eschatological nature. Purity and 
integrity are achieved by Hegel's 
Aufhebung - catharsis. Différance reigns 
in the world; gaining integrity is possible 
only after taking the medicine. Contact 
with the space of truth is the Manichean 
pharmacology. It is like medicine for 
those who interact with it through the 
teacher, and it is destructive for those 
who come into contact with its sphere on 
their owns. Interaction with the world of 
scattering is a game, a concept 
discredited in European metaphysics.  

Accepting or not accepting a 
pharmacon, following a teacher, or 
gaining the "joy of life" is a 
multidimensional game. This 
"unraveling" or discernment of the true 
essence of being, just as the reader of a 
Manichean treatise is forced to unravel 
the author's stromata. 

The main mechanism for hiding the 
truth in the Manichean text is quotation. 
The syncretism of Manichean teaching 
provides a rich library of quotations and 
references. The meaning of the treatise 
becomes clear only when one refers to all 
the cited sources. For instance, Kefalaya, 
chapter 89 says: “He condemns them 
according to their deeds and does not 

take them to Himself at death, but they 
go to the devil, whom they loved. As the 
Savior said: "Where your heart is, there 
will be your treasure." And the souls who 
put their treasure to the devil, will be his 
inheritance" [11: 233].  

Numerous commentators have 
repeatedly noted the quote about the 
treasure with reference to the Gospel of 
Matthew 6:21; it seems taken out of 
context, since in the Gospel itself it’s 
about non-acquisitiveness, while in the 
Manichean treatise it is an argument in 
favor of man's free will - "... it was not 
God who did them wrong, but they did 
themselves". The treatise appeals to the 
criticism of Pharisaism in the Gospel of 
Matthew. The Bible's condemnation of 
"hypocritical fasting" and "verbiage in 
prayer" leads to a line between the world 
of tradition and new revelation. In mood, 
this echoes the tone of the Manichean 
treatise, since the chapter quoted is 
about a Christian who asks the Apostle 
about the nature of God. Thus, the 
author draws parallels between 
Christianity and Pharisaism. This marks 
the primacy of the Differance in our 
world - even the fairest of the judges sin 
because they are removed from the True 
Judge. The righteous are deprived of free 
will, since they completely entrust 
themselves to the divine patron, while 
sinners are gifted with freedom, and 
therefore are doomed to sin. True 
freedom is possible only after catharsis - 
purification, removal of differences at the 
end of times. 

The Manichean treatise cites a favorite 
technique of Middle Eastern authors - an 
indirect quotation. The mention of the 
"treasure" is given for the sake of a hint 
at the 24th verse of the same chapter 
from Matthew - "you cannot serve God 
and mammon". The specific Aramaic 
word "ָממֹוָנא" means earthly property, 
material goods. The choice in the Gospel 
of Matthew is obvious - serving the 
Kingdom of Heaven or the Kingdom of 
Earth. But the Manichean treatise, 
hinting at this quote, brings the reader 
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to the realization of the necessity of 
existence in the Kingdom of the Earth.  

In other words, the Manichean is 
forced to serve "mammon", referring to 
the kingdom of heaven. This is the 
removal of the opposition between 
freedom and non-freedom. However, the 
logical chain does not end there. 
E. Smagina noted that the same passage 
is quoted in the Gnostic Gospel of 
Thomas in 50 words: "An evil person 
brings out the bad, from his evil 
treasure, which is in his heart, (and) he 
speaks bad, for out of the abundance of 
his heart he endures the bad" [11: 353]. 
The treasure in question is a tracing 
paper with ָממֹוָנא, a common Aramaic 
designation of a true treasure, 
pharmacon, medicine. A passage from 
the Mishnah (Avot 2.12) is in tune with 
these quotes. "Let your neighbor's 
property be dear to you as your own. 
Prepare yourself to study the Torah, 
because understanding it is not 
inherited, and everything you do, do in 
the name of Heaven" [13], Pharmacon 
can be both a medicine and a poison at 
the same time. The study of Scripture is 
valuable only when it is directed towards 
the Kingdom of Heaven. If the Scripture 
for the follower is not a value in itself, it 
turns out to be destructive.  

Pharmacon becomes a poison, a "bad 
treasure" from the Gospel of Thomas or 
the "idle talk" of the Gospel of Matthew. 
In the polemic with the Christian in 
Kephalia, Mani emphasizes that the 
treasure, the revelation, is hidden in 
human nature. Man is a bearer of the 
original integrity. This wholeness 
becomes meaningful only when a person 
turns to God. Otherwise, the "treasure" 
can destroy a person. Scripture and 
revelation are part of human nature. In 
this, Mani is certainly close to Plato's 
anamnesis. Any study of Scripture only 
"resurrects" the knowledge that man is 
the bearer of. However, revelation or 
“treasure” is not a value in itself; it is 
important because it points the way to 
human liberation. It is in the worship of 

revelation that Mani accuses the 
Christian, paraphrasing a quote from the 
Gospel. 

This short excerpt is an example of 
how Manichean authors interact with the 
literary tradition of the Middle East. 
Hyperlinks and quotations form the 
space of the language game, which 
largely loses its meaning in translation. 
Thus, Kephalia was preserved in the 
Coptic language, and most of the 
Aramaic constructs lost their meaning in 
translation. However, the complex 
principle of quotations can be restored. 
The Concealment of Truth is a shining 
example of Manichean philosophical 
discourse. A passing mention of Plato, 
Christ, Zoroastrian and Jewish 
symbolism, outline the space of 
concealment, in which it is necessary to 
search for the "treasure", the truth. This 
principle is fundamentally different from 
the provisions of European metaphysics. 
The Manichean treatise lacks an 
introduction and conclusions, it hints, 
but never speaks directly. In this "flicker 
of truth" we can notice a different reality 
of the text, a different metaphysics and 
other principles of philosophical 
discourse. 

Conclusions and research 
prospects. Thus, the concept of 
"Manichean philosophy" needs to be 
developed. The reading of Manichean 
texts undertaken by modern researchers 
was undertaken exclusively in the 
context of the search for the influences of 
the Greek, Persian, Jewish tradition on 
the teachings of Mani, breaking the 
treatises into conditionally "Greek" and 
"Eastern" fragments of borrowing. It is 
necessary to further study Manichaeism 
as a separate branch of late antique 
philosophy, one of the options for the 
existence of a new ethical metaphysics in 
its entirety, which is especially important 
in the modern post-metaphysical era. 
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БЕЗУМОВНИЙ БАЗОВИЙ ДОХІД ЯК ФАКТОР НІВЕЛЯЦІЇ СОЦІАЛЬНИХ 
РИЗИКІВ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ INDUSTRY 4.0 

Н. М. Ковтун*, Л. Л. Шкіль**, Н. В. Венцель*** 

У статті розкрито вплив технологій четвертої індустріальної революції (роботизації, 
автоматизації, діджиталізації виробництва) на процеси соціального й матеріального 
розшарування в умовах постіндустріального суспільства, поляризацію у доходах між різними 
верствами населення у залежності від доступності для них інноваційних технологій, загрозу 
зростання масового безробіття як в країнах центру світ-системи, так і в країнах її 
периферії. Доведено ефективність використання механізмів безумовного базового доходу як 
чинника упередження і подолання технологічного безробіття, вирішення проблеми 
працюючих бідних, сповільнення прискореної поляризації у доходах між різними соціальними 
верствами, активізації купівельної спроможності громадян, подолання кризи пенсійних 
систем більшості країн світу, скорочення бюрократичного апарату в системі соціального 
захисту та ін. 

Особлива увага у дослідженні сконцентрована на аналізі практик впровадження 
безумовного базового доходу в таких країнах, як США, Норвегія, ОАЕ, де безумовний базовий 
дохід формувався з ренти за використання природних ресурсів. З’ясовано, що впровадження в 
цих країнах безумовного базового доходу стало ефективним механізмом справедливого 
перерозподілу матеріальних багатств і способом досягнення принципів соціальної 
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справедливості. Поряд з цим у країнах, які розвиваються (Індія, Уганда, Намібія), введення 
механізмів безумовного базового доходу призвело до зростання рівня фінансової стабільності і 
фінансової безпеки серед його отримувачів та зумовило покращення якості боргових 
зобов’язань серед бідних верств населення.  

Встановлено, що введення механізмів безумовного базового доходу містить і ряд серйозних 
соціальних ризиків: зростання соціальної апатії, загальне зниження трудової активності, 
знецінення праці людини як такої. Водночас аргументовано, що введення безумовного 
базового доходу розвинутими країнами і обмеженість ресурсів на такі практики в країнах, 
які розвиваються, може ще більше поглибити вже існуючі диспропорції у їх соціально-
економічному розвитку та зумовити стихійне зростання міграційних потоків з менш 
розвинутих країн у країни центру світ-системи.  

На основі аналізу диспропорцій у соціальному розвитку сучасної української держави 
з’ясовано, що в Україні вже склалися умови для впровадження механізмів безумовного 
базового доходу: значна кількість пенсіонерів і людей з обмеженими можливостями, 
порівняно з працюючими; реальна відсутність середнього класу і належність левової частки 
населення держави до категорії бідних; концентрація суспільного багатства в руках 
незначної кількості олігархічних сімей і, як наслідок, величезний запит в українському 
суспільстві на дотримання принципів соціальної справедливості. 

 
Ключові слова: безумовний базовий дохід, соціальна справедливість, соціальні ризики, 

модернізаційні проекти, постіндустріальне суспільство, Industry 4.0. 
 

UNCONDITIONAL BASIC INCOME AS A FACTOR IN LEVELING SOCIAL RISKS 
IN THE CONDITIONS OF MODERNIZATION CHALLENGES INDUSTRY 4.0 

N. M. Kovtun, L. L. Shkil, N. V. Ventsel 

The article reveals the influence of the technologies of the fourth industrial revolution 
(robotization, automation, digitalization of production) on the processes of social and material 
stratification in post-industrial society, polarization in incomes between different segments of the 
population depending on the availability of innovative technologies, the threat of mass 
unemployment both in countries of the center of the world-system, and in the countries of its 
periphery. It is proved the efficiency of the use of mechanisms unconditional basic income as a 
factor in preventing and overcoming technological unemployment, solving the problem of the working 
poor, the slowdown accelerated polarization in income between different social strata, increased 
purchasing power of citizens to overcome the crisis of pension systems of most countries, reduction 
of bureaucracy in the system of social protection etc. 

Particular attention in the study is focused on the analysis of practices of implementation of 
unconditional basic income in such countries as the USA, Norway, UAE, where unconditional basic 
income was formed from rent for the use of natural resources. It has been found that the 
implementation of unconditional basic income in these countries has become an effective mechanism 
for the fair redistribution of material wealth and a way to achieve the principles of social justice. In 
addition, in emerging countries (India, Uganda, Namibia), the implementation of unconditional basic 
income mechanisms has led to an increase in the level of financial stability and financial security 
among its recipients and has improved the quality of debt among the poor. 

It is established that the implementation of mechanisms of unconditional basic income contains 
a number of serious social risks: the growth of social apathy, the general decline in labor activity, 
the devaluation of human labor. At the same time, it is argued that the implementation of 
unconditional basic income by advanced countries and limited resources for such practices in 
emerging countries may further deepen existing disparities in their socio-economic development and 
cause a spontaneous increase in migration flows from less developed countries to the countries of 
the center of the world-systems. 

Based on the analysis of disparities in the social development of the modern Ukrainian state, it 
was found that Ukraine has already created the conditions for the implementation of mechanisms of 
unconditional basic income: a significant number of retirees and people with disabilities compared to 
workers; the real absence of the middle class and relale the lion's share of the population of the 
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state to the category of the poor; the concentration of social wealth in the hands of a small number 
of oligarchic families and, as a result, a huge demand in Ukrainian society for the observance of the 
principles of social justice. 

 
Key words: Unconditional Basic Income, Social Justice, Social Risks, Modernization Projects, 

Post-Industrial Society, Industry 4.0. 
 
Вступ. У період стрімкого переходу 

світової економіки до застосування 
технологій четвертої індустріальної 
революції, прискореного і поглибленого 
карантинними заходами через боротьбу 
з наслідками пандемії Covid-19, 
практично перед усіма країнами 
сучасного світу постає нагальна 
проблема прогнозування і нівеляції 
соціальних ризиків, пов’язаних зі 
стрімким зростанням масового 
безробіття і цілком реальною 
перспективою для десятків і сотень 
мільйонів людей опинитися в ситуації 
відсутності засобів до існування 
внаслідок процесів автоматизації, 
роботизації і діджиталізації різних 
галузей виробництва. Актуальність 
вирішення цієї проблеми для 
українського суспільства стає ще більш 
значущою через деградацію української 
економіки в останні десятиліття на фоні 
фактичного провалу декількох 
модернізаційних соціально-економічних 
проектів. Прямим наслідком означених 
процесів стала масова трудова міграція 
українців за кордон, відсутність 
середнього класу та бідність більшості 
громадян України. 

Ступінь наукової розробки. 
Дослідження процесів впровадження 
безумовного базового доходу як чинника 
подолання соціальної й майнової 
нерівності є достатньо розробленою 
проблемою у межах соціально-
філософського дискурсу. Проблематика 
аналізу безумовного базового доходу 
охоплює праці на протязі щонайменше 
двох століть. Магістральний характер 
для вивчення безумовного базового 
доходу мають дослідження Б. Акермана, 
Ф. Гаєка, П. Друкера, Г. Джорджа, 
А. Кондорсе, Ч. Мюррея, Ф. Рузвельта, 
Г. Саймона, Дж. Стіглера та ін. У 
минулому столітті важливою віхою 
аналізу безумовного базового доходу 
стали дослідження Ф. Гаєка, який 

обґрунтовував позицію, що в умовах 
ринкової економіки людині має бути 
забезпечений мінімум їжі, притулку та 
одягу, які б могли забезпечити її 
виживання і збереження здоров’я та 
здатності до праці 1: 23. Саме це має 
гарантувати свободу кожному індивіду в 
соціальному середовищі. Якісно новий 
етап у розумінні феномена безумовного 
базового доходу пов'язаний з 
дослідженнями П. Друкера 2, який 
необхідність його введення співвідносив 
з поширенням практик соціальної 
відповідальності, запит на котрі лише 
посилюється в умовах 
постіндустріалізму. До протилежної 
позиції схиляється сучасна англійська 
дослідниця А. Кут. Так, досліджуючи 
проблему поширення різних способів 
добробуту у сучасному суспільстві, вона 
акцентує увагу на тому, що у Великій 
Британії впровадження універсального 
базового доходу призведе лише до 
посилення нерівності і соціальної 
несправедливості 3. У свою чергу 
позицію про позитивний вплив 
введення безумовного базового доходу 
обґрунтовує група дослідників на чолі з 
О. Кангас. Вони акцентують увагу на 
позитивних наслідках у площині 
зростання фінансової стабільності і 
фінансової безпеки від впровадження 
безумовного базового доходу під час 
експерименту у Фінляндії 4.  

В українській науковій парадигмі до 
проблематики безумовного базового 
доходу зверталися І. Гевлич, Л. Гевлич, 
О. Другопольський, Т. Другопольська 
О. Зіскін, Д. Новіков, А. Ставицький та 
ін. Зокрема, О. Другопольський і 
Т. Другопольська виділили чотири 
атрибутивні ознаки безумовного 
базового доходу: універсальність, яка 
вказує на те, що кожна людина, 
незалежно від віку, проживання, 
наявності професії і роботи, має право 
на його отримання; індивідуальність, 
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яка забезпечує конфіденційність 
отримання безумовного базового доходу 
та незалежність отримувача від 
сімейного стану, рівня доходів та ін.; 
безумовність, яка виходить з права 
кожної людини на гідний рівень життя 
бути залученим до громадського життя 
та ін.; достатність, яка означає, що сума 
безумовного базового доходу має 
відповідати стандартам життя, має 
убезпечувати громадянина від бідності 
та відкривати можливості для участі у 
соціальному житті 5 : 33. Загалом 
більшість дослідників і експертів 
сходяться на тому, що безумовний 
базовий дохід має виплачуватися в сумі, 
що дорівнює реальному прожитковому 
мінімуму, розрахованому в державі. У 
випадку, якщо цей обсяг менший, то 
такі виплати слід позиціонувати як 
частковий базовий дохід (partial basic 
incom). 

Зауважимо, що на якісно новий етап 
дослідження виходять в умовах 
стрімкого переходу до четвертої 
індустріальної революції, яка 
супроводжується автоматизацією, 
роботизацією та діджиталізацією різних 
сфер виробництва, а відтак, і масовим 
зростанням кількості безробітних серед 
людей. У зв’язку з цим до невирішених 
проблем у площині дослідження 
безумовного базового доходу належить 
ймовірність його упровадження в 
умовах загрози зростання масового 
безробіття в ситуації структурної 
перебудови економіки у країнах 
периферії світ-системи, пошук ресурсів 
для впровадження та прогнозування 
соціальних ризиків і викликів 
впровадження безумовного базового 
доходу в українському суспільстві. 

Метою дослідження є аналіз 
перспектив впровадження безумовного 
базового доходу як чинника нівеляції 
соціальних ризиків у ситуації 
модернізаційних викликів четвертої 
індустріальної революції.  

Дискусія та результати. В умовах 
швидкого впровадження у різні сфери 
економічного і соціального життя 
елементів роботизації та діджиталізації 
виробництва і сфери послуг більшість 
науковців і експертів сходяться на 

позиції, що неминучим наслідком цього 
стане необхідність упровадження 
безумовного базового доходу, який має 
нівелювати значні соціальні виклики і 
ризики для існування людини в 
середовищі надмірної конкуренції за 
робочі місця. У науковій парадигмі для 
його позначення використовуються і 
інші поняття – "гарантований базовий 
дохід", "базовий основний дохід", 
"єдиний базовий дохід" та ін. У 
широкому розумінні безумовний 
базовий дохід розглядається нами як 
особлива форма стимулювання 
економічного життя та особлива форма 
соціальної допомоги, в результаті якої 
кожен громадянин держави, незалежно 
від віку, статі, працевлаштованості, 
отримує фіксовану неоподатковану 
суму. 

Ще в ситуації подолання наслідків 
Другої світової війни до проблематики 
можливості впровадження безумовного 
базового доходу звернувся Нобелівський 
лауреат з економіки Ф. Гаєка. У 
контексті досягнення соціальної 
стабільності він виділив два ключові 
види безпеки людини: впевненість, яка 
базується на деякому мінімумі засобів 
для існування, і гарантії певних 
стандартів життя, які одна особа або 
група осіб може мати відносно 
інших 1 : 23. Дослідник акцентував 
увагу, що перший вид безпеки 
(забезпечення усіх людей мінімумом їжі, 
одягу, даху над головою) може 
забезпечуватись усім людям без явної 
загрози загальній свободі. 

Натомість встановлення конкретних 
стандартів життя для окремих 
соціальних груп, представників окремих 
професій Ф. Гаєк вважав руйнівним. 
"Небагато гасел, ‒ на його думку, ‒ 
спричинили стільки шкоди, скільки 
наробила ідея "стабілізації" цін або 
зарплат, що, убезпечуючи дохід одних, 
ставить у щораз нестабільніше 
становище інших" 1 : 23. Критикуючи 
плановий тип економіки, науковець 
доводив, що в ринковій економіці 
людина може вибирати й ризикувати, а 
за військової тоталітарної диктатури, 
якщо й може встановлюватись деякий 
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рівень економічної безпеки, то це 
"безпека казарми". 

Інший американський дослідник 
П. Друкер у праці "Нове суспільство" на 
основі прогностичного аналізу ринку 
праці майбутнього, доводив необхідність 
нівеляції відчуття невпевненості, страху 
людини у майбутньому через 
гарантування їй деякої міри доходів. 
При цьому він заперечував ідею 
гарантованої роботи або заробітної 
плати, адже західні країни мають 
сприйняти фундаментальний урок з 
провалу соціалізму – провалу віри у 
всемогутню і всеосяжну державу. Але 
попит на соціальні відповідальні 
організації у майбутньому, на його 
думку, зовсім не зникне, а навпаки, 
розшириться 2. Плюралізм таких 
автономних соціальних організацій, 
базованих на знаннях, впливатиме як 
на економічні показники, так і 
визначатиме політичну і соціальну 
згуртованість різних спільнот. 

Якраз орієнтація на досягнення 
соціальної стабільності і згуртованості 
спричинила в останні десятиліття 
соціальні експерименти щодо 
впровадження безумовного базового 
доходу, що відбувалися як в розвинутих 
країнах світу (Канаді, Нідерландах, 
Німеччині, США, Фінляндії), так і в 
країнах, що розвиваються (Бразилії, 
Індії, Намібії, Уганді та ін.). До 
позитивних взірців упровадження 
механізмів безумовного базового доходу 
належить перерозподіл прибутків від 
видобування нафти на Алясці в 
результаті ініціативи губернатора 
республіканця Дж. Хаммонда. У 1976 
році за сприяння губернатора було 
створено "Alaska Permanent Fund" з 
метою забезпечення належного 
добробуту прийдешнім поколінням. У 
цей фонд мало надходити 25 % 
прибутків від видобування нафти, які 
мали розподілятись між жителями 
Аляски 6. Однак, кошти не просто 
роздавалися людям. Вони отримували 
відсоток з дивідендів фонду, управління 
яким забезпечували незалежні фінансові 
корпорації. Право на отримання 
дивідендів мали всі, хто протягом шести 
місяців проживав у штаті Аляска. Якщо 

говорити про обсяги коштів, то перші 
дивіденди становили 1 тисячу долларів у 
1982 році, а вже у 2015 році сума 
перевищувала 2 тисячі доларів 6. 

Проведення експерименту мало для 
штату Аляска далекосяжні соціальні й 
економічні наслідки. Як стверджує 
С. Голдсміт, незалежно від структури 
споживання отриманих коштів, більша 
частина готівки йшла на розвиток 
економіки Аляски, зумовивши 
зростання зайнятості у штаті. 
Орієнтовно прямим наслідком 
упровадження проекту стали 10 тисяч 
додаткових робочих місць, 15-20 тисяч 
додаткових мешканців (залучених із 
інших штатів) та 1,5 млрд. доларів, які 
додатково потрапили в економіку 
Аляски 6 : 11. Ключовим наслідком 
упровадження механізму базового 
безумовного доходу стала економічна і 
соціальна стабільність регіону. Потік 
внутрішніх інвестицій в економіку 
Аляски залишався більш стабільним 
навіть тоді, коли джерела економічного 
зростання в інших штатах США 
скорочувалися під впливом 
перманентних економічних криз. 

Водночас залишається поки що 
недослідженим наскільки впровадження 
безумовного базового доходу вплинуло 
на розширення можливостей реалізації 
особистості, почуття стабільності і 
власної гідності, здатність до соціальної 
комунікації і солідаризації серед жителів 
Аляски. Утім, безсумнівним дивідендом 
для регіону, на думку С. Голдсміта, є те, 
що Аляска стала "магнітом населення". 
Саме наявність безумовного базового 
доходу стимулювала багатьох людей 
переїхати на Аляску і залишитися тут 6: 
14. Найбільший притік населення у 
регіон відбувся лише тоді, коли стало 
зрозумілим, що програма набула 
постійного характеру. Беззаперечним 
залишається і той факт, що з 80-х років 
ХХ століття у штаті Аляска 
простежується найнижчий рівень 
бідності, порівняно з іншими регіонами 
США. 

У Великобританії, хоча свого часу й 
приймалися регіональні проекти 
впровадження безумовного базового 
доходу, вони так і не були впроваджені. 
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На думку ряду науковців, зокрема 
А. Кут, застосування у цій країні 
безумовного базового доходу може 
призвести до посилення нерівності та 
бідності, підриву соціальної солідарності. 
Проте усунути глибинні причини 
бідності, безробіття та нерівності через 
його впровадження так і не вдасться [3]. 
Протилежної позиції з цього приводу 
дотримується Г. Стендінг. Підтримуючи 
введення базового доходу, він зазначив, 
що у Великобританії на сьогодні діє 
1156 податкових пільг, тому "… якщо ми 
відмінимо ці податкові пільги, загальний 
дохід складе 420 млрд фунтів стерлінгів 
у рік…", що може забезпечити виплати 
британцям базового доходу. На думку 
науковця, все більше людей сьогодні 
належить до прекаріату, вони живуть 
розрізненим життям, покладаючись на 
низьку зарплату та доходи, які стають 
все більш нестабільними і 
непередбачуваними [7]. Тому за 
твердженням автора, основним 
виправданням упровадження 
безумовного базового доходу в 
Великобританії є етичні або моральні 
чинники. А здійснення такої політики є 
не просто питанням соціальної 
справедливості, у перспективі воно 
призведе до економічного зростання.  

Упродовж 2017-2018 років у 
Фінляндії проводився експеримент щодо 
виплати гарантованого базового доходу 
двом тисячам безробітних, не зважаючи 
на їх подальше працевлаштування або 
відкриття власного бізнесу. За 
попередніми даними звіту "Про 
експеримент з базовим доходом 2017-
2018 рр. у Фінляндії" рівень зайнятості 
серед учасників експерименту 
практично не змінився. Лише зросла 
частка осіб, які отримували дохід від 
само зайнятості. Вона збільшилася з 
42,85 % до 43,70 % [4]. Навіть 
незважаючи на незначне зростання 
самозайнятості, результати 
експерименту засвідчили зростання 
задоволеністю від життя на 8,28 % 
(серед опитаних учасників 
експерименту); підвищення рівня довіри 
безробітних до правової системи на 5 %, 
до політики – на 13 %, інших людей – на 
6 %. Загалом засвідчено зростання 

впевненості учасників експерименту у 
своєму майбутньому, фінансовому стані 
та можливості впливати на розвиток 
суспільства. Водночас 55 % учасників 
експерименту вважали, що стан їх 
фізичного і психічного здоров’я набагато 
покращився, у порівнянні з 46 % 
опитаних, які отримували стандартну 
фінансову державну допомогу. До 36 %, 
порівняно з початком експерименту, 
зменшилися дані щодо проявів депресії 
серед учасників експерименту. 55 % 
учасників експерименту засвідчили, що 
майже не відчувають стресу. Лише 39 % 
серед тих, хто отримував базовий дохід, 
зазначали, що їм важко прожити на 
отримувані кошти, порівняно з 49 % 
тих, хто отримував стандартну 
державну допомогу [4]. Результати 
проведеного експерименту засвідчили 
суттєве зростання не лише відчуття 
фінансової безпеки в його учасників, а й 
зростання рівня їх внутрішньої 
впевненості у майбутньому та зростання 
рівня соціальної довіри. 

Суголосні, переважно позитивні, 
результати експериментів щодо 
впровадження безумовного базового 
доходу були отримані і в Індії. Не 
зважаючи на критику від опозиції щодо 
результатів впровадження безумовного 
базового доходу в Індії, який може 
призвести до зростання безробіття, 
алкоголізму та ін., у "Доповіді про огляд 
економічного розвитку за 2016-2017 
роки" індійським урядом було 
підтверджено ряд позитивних 
результатів і заплановано реалізацію 
схеми базового доходу на регіональному 
рівні в окремих округах за умови успіху 
на виборах 2019 року та подальшою 
реалізацією проєкту по всій території 
Індії [8]. Результати пілотних проектів 
введення безумовного базового доходу 
були деталізовані у дослідженні 
"Базовий дохід: політика перетворення 
для Індії" міжнародної групи науковців у 
складі С. Давала, Р. Джабвала, 
Г. Стендінга, С. Мехти [9]. Дослідження 
вчених вказують на значне покращення 
умов життя, зокрема доступу до чистої 
питної води, покращення умов 
приготування їжі, санітарії, зменшення 
кількості сезонних захворювань 
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внаслідок введення безумовного 
базового доходу. При цьому не було 
виявлено доказів зростання вживання 
алкоголю серед населення, яке 
отримувало додаткові грошові 
надходження базового доходу. На думку 
вчених, отримання базового доходу 
сприяло здійсненню дрібних інвестицій 
для придбання якісної сировини і 
матеріалів, обладнання, що призвело до 
зростання доходів у сім’ях, які 
займалися малим бізнесом та 
підприємництвом. Відбулися значні 
зміни в селах, у яких важку найману 
працю почали замінювати 
інвестуванням у впровадження новітніх 
технологій у розвиток сільського 
господарства та інших форм 
самозайнятості. Отримання базового 
доходу дало можливість розширити 
права та можливості жінок у прийнятті 
ними економічних рішень у веденні 
домашнього господарства. 
Використання базового доходу не лише 
покращило санітарні умови, а й 
дозволило більше уваги приділяти 
здоров’ю дітей, що сприяло зростанню 
відвідування ними закладів освіти, 
використанню підручників, шкільного 
канцелярського приладдя та 
підвищенню рівня освіти [9]. 
Упровадження безумовного базового 
доходу в Індії, так як і в Фінляндії, 
зумовило зростання рівня фінансової 
безпеки і стабільності серед його 
отримувачів. В Індії ключовим 
фінансовим результатам отримання 
базового доходу стала зміна структури 
боргів. Індійські селяни стали менше 
брати позик у кредиторів та швидше 
повертати борги, маючи додаткові 
грошові надходження через безумовний 
базовий дохід. 

Загалом, незважаючи на часто 
обґрунтовану критику ймовірних 
негативних наслідків впровадження 
єдиного базового доходу, у різних 
країнах світу вже наявні доволі успішні 
приклади впровадження подібних 
соціально-економічних механізмів: у 
США (1976-2021), Намібії (2008-2009), 
Індії (2011-2013), Уганді (2013), 
Нідерландах (2015), Канаді (2016) та ін. 
Якщо у країнах третього світу 

безумовний базовий дохід призвів до 
часткової соціальної стабілізації і 
переходу від споживання до 
накопичення та розвитку 
підприємництва, то в країнах, на 
кшталт Саудівської Аравії, ОАЕ, 
безумовний базовий дохід є механізмом 
справедливого перерозподілу 
матеріальних багатств і надання 
соціальних гарантій усім громадянам 
держави. 

Якщо детальніше розглянути причини 
впровадження безумовного базового 
доходу, то у розвинутих країнах світу, за 
твердженням українського дослідника 
О. Другопольського, ключовою метою 
таких соціальних практик є вивільнення 
часу для дозвілля, реалізацію ключових 
прав людини, стимулювання творчих 
здібностей людини та розвиток її 
талантів 5 : 32. Натомість у країнах, які 
розвиваються, введення безумовного 
базового доходу пов’язується зі 
спробами подолати наростаючу бідність, 
поляризацію у доходах між різними 
верствами населення, гарантування 
мінімального соціального захисту 
найбіднішим верствам населення та ін. 
Утім, на нашу думку, в ситуації 
Industry 4.0 і в розвинутих країнах 
світу, і в країнах, які розвиваються, 
введення безумовного базового доходу 
має розглядатися як один з 
найважливіших превентивних заходів у 
площині подолання прогнозованого 
масового безробіття внаслідок 
прискореної роботизації, інтернетизації і 
діджиталізації виробництва. 

З огляду на це, не лише науковці та 
експерти підтримують ідеї 
впровадження єдиного базового доходу, 
а й представники великого бізнесу. До 
них належать, насамперед, власники 
високотехнологічних компаній 
Кремнієвої Долини. Так, Ілон Маск і 
Марк Цукерберг введення безумовного 
базового доходу називають важливим 
механізмом нівеляції соціальних ризиків 
через втрату роботи людьми внаслідок 
автоматизації виробництва. У зв’язку з 
цим у березні 2018 року за ініціативою 
впливових каліфорнійських бізнесменів 
впровадження безумовного базового 
доходу стало частиною політичної 
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платформи Демократичної партії в 
Каліфорнії 10. Згідно з програмою 
пропонується виплачувати кожній сім’ї 
від 1 до 2 тисяч доларів кожного місяця. 

Соціальна значущість введення 
безумовного базового доходу в ситуації 
структурної перебудови економічного і 
соціального життя внаслідок технізації 
виробництва підтверджується позицією 
значної частини дослідників. Свого часу 
ще Ф. Гаєк зауважував, що у 
майбутньому держава має гарантувати 
людині "мінімум їжі, дах над головою й 
одяг – цього б вистачило, щоб 
залишатися здоровими" 1 : 23. У 
широкому розумінні саме держава має 
забезпечити людині можливість 
працювати, щоб продовжити своє 
існування. Вона має сприяти також і 
введенню комплексної системи 
соціального страхування, яка б мала 
нівелювати негативні наслідки 
ймовірних нещасних випадків. 

У зв’язку з цим важко не погодитись з 
позицією Ф. Гаєка, що основоположним 
принципом створення світу вільних 
людей у майбутньому має бути 
"політика, спрямована на свободу 
особистості" 1: 25. Однак, на нашу 
думку, якраз досягнення свободи 
особистості в ситуації наявності сотень 
мільйонів "зайвих людей" в умовах 
Industry 4.0 внаслідок пришвидшеної 
роботизації і автоматизації 
виробництва, зростаючої конкурентної 
боротьби за робочі місця для людей, 
виявляється значною мірою 
проблематичним. В умовах необмеженої 
ринкової свободи і конкурентного 
середовища на ринку праці в умовах 
постіндустріального суспільства людина 
залишається потрібною лише як 
споживач продукції і не більше. 
Приватний капітал в таких умовах 
зацікавлений насамперед у людині як 
споживачеві. Тому саме держава в 
умовах роботизації і діджиталізації 
виробництва, на нашу думку, має 
здійснювати цілеспрямовану політику 
щодо створення "нового середнього 
класу", який має стати в умовах 
Industry 4.0 одним з ключових чинників 
сталого розвитку і впровадження 
принципів соціальної справедливості.  

Більше того в Україні, яка перебуває у 
глибокій економічній і соціальній кризі, 
серед магістральних заходів у процесі 
формування нового середнього класу 
маємо назвати "значне збільшення 
заробітних плат представників 
бюджетної сфери та підняття 
мінімальної заробітної плати до рівня, 
співмірного з державами-сусідами" 11: 
96. Відтак держава як особлива форма 
організації суспільства має брати 
активну участь у процесі не тільки 
формування "нового середнього класу", 
а й створення нових робочих місць для 
людей. 

Руйнування усталеного соціального 
устрою, масове безробіття, низький 
рівень заробітних плат, фактична 
відсутність середнього класу в сучасній 
Україні продукують на сучасному етапі 
розвитку недовіру у більшості громадян 
держави щодо здатності уряду 
забезпечити достатній рівень життя 
українцям. При цьому не можна 
погодитися і з позицією деяких 
дослідників, що впровадження 
безумовного базового доходу в Україні 
можливе лише у якості тимчасового 
локального експерименту 5 : 40. На 
нашу думку, в ситуації пришвидшеного 
переходу в розвинутих країнах світу, 
зокрема в умовах карантинних заходів 
внаслідок Covid-19, до впровадження 
принципів автоматизації і роботизації 
виробництва, часу на такі експерименти 
в українському суспільстві вже немає. 

Тим більше, в Україні вже склалися 
соціально-економічні умови, коли в 
умовах "старіння населення" мільйони 
українців вже отримують пенсійне 
забезпечення, а значна частина 
домогосподарств отримує субсидії на 
оплату житлово-комунальних послуг. До 
потенційних отримувачів безумовного 
базового підходу можна віднести і 
мільйони українців, які належать до 
громадян з обмеженими можливостями.  

Водночас в ситуації пандемії Covid-19 
у 2020 і в 2021 роках український уряд, 
так само як і уряди багатьох інших 
країн, використовував практику 
цілеспрямованої допомоги малому 
бізнесу і самозайнятим громадянам. 
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Варто звернути увагу на матеріали 
наведені нижче у таблиці. (Таблиця 1 

розроблена авторами за джерелами [12], 
[13], [14], [15]) 

. 
Таблиця 1.  

Статистичні дані по Україні за 2018-2020 роки  
(кількість населення і домогосподарств в тисячах, сума субсидій в тисячах гривень) 

 
Показники / рік 2018 рік 2019 рік  2020 рік 
Всього населення 42153,2 41902,4 41558,4 
Економічно активне населення 17296,2 17381,8 16917,8 
Зайняте населення 15718,6 15894,9 15244,5 
Безробітне населення 1577,6 1486,9 1673,3 
Зареєстровано безробітних  341,7 338,2 459,2 
Кількість отримувачів пенсій  11363,8 11241,4 11146 
Всього домогосподарств, яким призначено 
субсидії на придбання твердого палива і 
скрапленого газу та на оплату житлово-
комунальних послуг з початку року (тис. 
господарств) 

6 537,7 3171,2 3432,2 

Сума нарахованих субсидій, тис. грн. 18099,0 дані відсутні 5923,5 
 

Якщо говорити про розміри 
можливого впровадження безумовного 
базового доходу в Україні, то за 
твердженням А. Ставицького, в цінах 
2015 року наша держава могла 
акумулювати від 856 до 1020 млрд 
гривень. При цьому базуючись на 
пропозиціях Швейцарії виплати на одну 
дорослу особу в Україні мали б 
становити від 1929 до 2297 а на дитину 
– від 482 до 574 грн 16.  

Зрозуміло, що Україна як країна з 
найнижчим рівнем зарплат в Європі 
може виплачувати на сучасному етапі 
як безумовний базовий дохід не надто 
значні суми через технологічну 
відсталість, високий рівень корупції, 
високий рівень сегменту тіньової 
економіки та ін. 

Підсумовуючи, позитивні наслідки і 
можливі соціальні ризики від 
упровадження безумовного базового 
доходу, зауважимо, що до сьогодні ще 
відсутні системні дослідження 
означеної проблеми. Однак, слушною 
видається позиція О. Другопольського і 
Т. Другопольської, які відносять до 
переваг безумовного базового доходу 
прозорість і простоту його 
впровадження, адміністративну 

ефективність, розв’язання проблеми 
бідності, мінімізацію економічної 
нерівності, забезпечення економічної 
свободи, прогрес соціального і 
людського капіталів, зниження рівня 
злочинності та рівня захворюваності, 
стимулювання процесів споживання та 
інвестування. Водночас вони 
акцентують увагу й на недоліках і 
соціальних ризиках від упровадження 
безумовного базового доходу: високому 
рівні фінансово-економічних витрат, 
ризику припливу мігрантів і нелегалів, 
поширення наркоманії і алкоголізму, 
"паразитування" людей на соціальній 
допомозі і ризик втрати мотивації до 
роботи, зростанні тіньової економіки, 
скороченні податкової бази 5: 40. До 
беззаперечних переваг від 
упровадження безумовного базового 
доходу, на нашу думку, слід віднести і 
зростання рівня впевненості значної 
кількості громадян у завтрашньому 
дні, зниження рівня стресів, зростання 
націленості громадян на заощадження 
і розвиток різних рівнів 
самозайнятості, дрібного і середнього 
бізнесу. 

Висновки та перспективи 
досліджень. Приклади успішного 
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впровадження безумовного базового 
доходу в останні десятиліття пов’язані, 
насамперед, з наявністю в деяких 
країнах світу (США, Норвегії, ОАЕ) 
ренти з використання природних 
ресурсів. При цьому безумовний 
базовий дохід постає механізмом 
справедливого перерозподілу 
матеріальних багатств і надання 
соціальних гарантій усім громадянам. 
Водночас у країнах, які розвиваються, 
використання практик безумовного 
базового доходу сприяє не тільки 
зростанню фінансової стабільності і 
фінансової безпеки серед його 
отримувачів, а й призводить до 
позитивної динаміки структури 
боргових зобов’язань бідних верств 
населення. 

Натомість на сучасному етапі 
розвитку в ситуації прискореного 
переходу більшості країн світу до 
роботизації, автоматизації і 
діджиталізації виробництва тестування 
і впровадження механізмів 
безумовного базового доходу постають 
важливим інструментом подолання 
технологічного безробіття, вирішення 
проблеми працюючих бідних, 
подолання або сповільнення 
прискореної поляризації у доходах між 
різними соціальними верствами, 
активізації купівельної спроможності 
громадян, подолання кризи пенсійних 
систем більшості країн світу, 
скорочення бюрократичного апарату в 
системі соціального захисту та ін. 
Поряд з цим істотними ризиками 
впровадження безумовного базового 
доходу є потенційне знецінення праці 
людини як такої, зростання соціальної 
апатії і загальне зниження трудової 
активності. На рівні розвитку світ-
системи введення безумовного 
базового доходу також містить ряд 
серйозних ризиків. Країни периферії і 
напівпериферії навряд чи зможуть 
дозволити собі його впровадження, ще 
більше поглиблюючи диспропорції 
власного соціально-економічного 
розвитку. У свою чергу країни центру 

світ-системи можуть спровокувати 
введенням безумовного базового 
доходу непрогнозоване стихійне 
збільшення притоку мігрантів з менш 
розвинутих країн світу. Критичне 
ставлення значної частини політикуму 
різних держав а також частини 
експертів щодо введення безумовного 
базового доходу зумовлене і 
відсутністю достатніх емпіричних 
даних про позитивний вплив подібних 
виплат на макроекономічному рівні. 

На підставі аналізу диспропорцій у 
соціально-економічного розвитку 
сучасної України встановлено, що в 
державі вже склалися деякі умови для 
впровадження безумовного базового 
доходу: значна кількість пенсіонерів і 
людей з обмеженими можливостями, 
порівняно з працюючими; реальна 
відсутність середнього класу і 
належність левової частки населення 
української держави до категорії 
бідних; концентрація суспільного 
багатства в руках невеликої кількості 
олігархічних сімей і, як наслідок, 
величезний запит на дотримання 
соціальної справедливості в 
українському суспільстві та ін. 
Водночас введення механізмів 
безумовного базового доходу в Україні 
має поєднуватись з ефективною 
цілеспрямованою протекціоністською 
політикою уряду щодо розвитку 
високотехнологічних виробництв 
товарів з високою доданою вартістю. 
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СВІТОГЛЯДНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА СТАЛИЙ РОЗВИТОК СУЧАСНОГО 

СУСПІЛЬСТВА  

В. І. Рябченко* 

У статті здійснено аналіз статистичних даних, що засвідчують критичний стан 
навколишнього середовища у результаті нестримного експансіонізму техногенної цивілізації 
та обґрунтовується необхідність сталого розвитку суспільства. Актуалізовано світоглядну 
компетентність особистості, яка має бути адекватною принципам, цілям і завданням 
сталого розвитку сучасного соціуму. Доведено, що у світогляді сучасних людей домінують 
цінності, які суперечать сталому розвитку. Масовій суспільній свідомості все ще не 
вистачає загостреного сприйняття кризового стану як природного, так і соціального 
середовища проживання людини. Пояснено, що без належної світоглядної компетентності 
сила знань у їх матеріалізації може набувати деструктивного спрямування й мати руйнівні 
наслідки. Обґрунтовано необхідність розмежування понять теоретичного і практичного 
світоглядів та визначено зміст поняття світоглядної компетентності. Стверджується, що 
причиною світоглядної некомпетентності є свавілля як результат розбалансування свободи 
і відповідальності. Надзвичайні загрози для сталого розвитку сучасного суспільства несе 
неврівноважена відповідальністю свобода владних суб’єктів, особливо в суспільствах з 
авторитарним управлінням. Тому демократизацію й утвердження верховенства права слід 
розглядати як безальтернативний шлях забезпечення сталого розвитку суспільства. 
Актуалізовано необхідність запровадження економічно-правових механізмів регулювання 
суспільних відносин, діяльності та природокористування, які б робили невигідним будь-яке 
порушення принципів сталого розвитку. Акцентовано, що для забезпечення сталого 
розвитку людство й соціум мають світоглядно переорієнтуватися у своєму ставленні до 
природи, відмовившись від парадигми панування "Людина над природою" і перейти у своїй 
життєдіяльності до парадигми співіснування "людина в Природі". Запропоновано розглядати 
світоглядну компетентність як самостійне поняття, що позначає здатність людини бути 
адекватною за світоглядом не лише у професійній діяльності, а й у житті загалом. 
Висловлено застереження щодо культивування ідеї космічного кочівництва як можливості 
втечі мешканців нашої планети від зруйнованого ними земного буття. 
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компетентність, соціальна відповідальність, сталий розвиток суспільства, символічне 
виробництво та обмін, техногенна цивілізація. 

 

WORLDVIEW COMPETENCE AS A FACTOR OF ENSURING SOCIAL 
RESPONSIBILITY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE MODERN 

SOCIETY 

V. I. Ryabchenko 

The article presents statistics that show the critical state of our planet as a result of the 
unrestrained expansionism of man-made civilization and substantiates the need for sustainable 
development. worldview competence has been updated, which should be adequate to the principles, 
goals and objectives of sustainable development. It is proved that the worldview of modern people is 
dominated by values that contradict sustainable development. The mass consciousness still lacks a 
sharpened perception of the crisis of both natural and social habitats. It is explained that without 
proper worldview competence, the power of knowledge in their materialization can become 
destructive and have devastating consequences. The necessity of distinguishing between the 
concepts of theoretical and practical worldviews is substantiated. The concept of worldview 
competence is defined. It is argued that the cause of ideological incompetence is arbitrariness as a 
result of the imbalance of freedom and responsibility. The unbalanced responsibility of the 
authorities, especially in authoritarian societies, poses extreme threats to sustainable development. 
Therefore, democratization and the rule of law should be seen as an unalterable way to ensure 
sustainable development. The need to introduce economic and legal mechanisms for regulating 
social relations, economic activity and nature management, which would make any violation of the 
principles of sustainable development unprofitable, has been highlighted. We emphasize that in 
order to ensure sustainable development humanity and society have to reorient their worldview in 
relation to nature, abandoning the paradigm "Humanity dominates nature" and move in their 
activities to the paradigm "Humanity coexists with Nature". It’s offered to consider worldview 
competence as an independent concept that denotes a person's ability to be adequate in his 
worldview not only in professional activities, but also in life in general. Cautions have been 
expressed regarding the cultivation of the idea of space nomadism as a possibility for the 
inhabitants of our planet to escape from their earthly existence. 

 
Key words: Global Ecological Crisis, Democratization, Expansionism, Worldview Competence, 

Social Responsibility, Sustainable Development of Society, Symbolic Production and Exchange, Man-
Made Civilization. 

 

 

Постановка проблеми. Актуальність 
проблеми зумовлена необхідністю 
подолання невгамовного експансіонізму 
сучасної техногенної цивілізації, який 
витісняє людство із земного, 
повсякденного буття у небуття. 
Беззаперечними доказами такої 
апокаліпсичної перспективи є, по-перше, 
позбавлення земних ресурсів майбутніх 
поколінь; по-друге, створення 
нестерпних умов для проживання у 
сьогоденні багатьох сучасників та 
найближчому майбутньому, що у вимірі 
космічного часу подальшого можливого 

існування планети Земля є миттєвістю. 
Зроблене твердження унаочнюється 
сумною статистикою. Зокрема, сучасне 
суспільство у своєму нестримному 
експансіонізмові з прискоренням 
використовує річний обсяг 
відновлювальних природних ресурсів. А 
за вичерпні ресурси, які накопичувались 
в надрах Землі протягом мільярдів років, 
годі вести мову. Вони щезають 
назавжди, забруднюючи при цьому 
наземне довкілля: "Перетин межі 
відновлення планетарних ресурсів 
щороку настає дедалі раніше. У 1993 
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році цю межу перетнули 21 жовтня. У 
2003 році це відбулося 22 вересня. У 
2017 році – 2 серпня" [15]. А у 2019 році 
людство вичерпало відновлювальні 
ресурси нашої планети вже 29 липня, що 
зафіксовано у звіті міжнародної 
організації Global Footprint Network. 
"Людство використовує природу в 1,75 
разів швидше, аніж екосистема нашої 
планети може відновитися. Це наче ми 
користуємося ресурсами 1,75 Землі", – 
зазначається у повідомленні захисників 
довкілля. Ціною такого екологічного 
марнотратства, йдеться далі у звіті, є 
"зникнення лісів, ерозія ґрунту, втрата 
біологічного розмаїття і збільшення 
вмісту діоксиду вуглецю в атмосфері, що 
веде до кліматичних змін" [15]. 

У звіті Фонду тропічних лісів 
Норвегії (Rainforest Foundation 
Norway), благодійної організації, яка 
виступає за збереження тропічних 
лісів, зазначено: "В період з 2002 до 
2019 року світ утратив 571 863 
квадратних кілометрів тропічного лісу 
– це перевищує розміри 
континентальної Франції. Особливо 
сильно постраждала Азія, де 
залишилося лишень 7% недоторканих 
тропічних лісів світу. … З приблизно 
14,5 мільйонів квадратних кілометрів 
тропічних лісів, які колись покривали 
поверхню Землі, лише 36% залишилися 
недоторканими. Трохи більше третини 
(34%) повністю щезли, а решта 30% 
знаходяться на різних етапах 
деградації" [20]. Автор звіту Андерс 
Крог звернув увагу на те, що "нині 
дослідники попереджують, що тропічні 
екосистеми наближаються до 
переломного моменту – природна 
саморегуляція лісів порушується через 
зміну клімату, що своєю чергою 
ускладнює збереження вцілілих 
тропічних лісів" [20]. Нині середня 
температура на планеті підвищилася 
на 1,2ºС від доіндустріального рівня. 
Збільшення ж цієї різниці до 1,5ºС, яке 
прогнозується на найближче 
десятиліття, зробить нестерпним 
життя для сотень мільйонів людей на 

територіях їх сучасного проживання 
незалежно від наявних там ресурсів. 
Прогнозується, що першочергово 
постраждають від потепління 
мешканці екваторіальної зони [1]. 

Тож розбалансоване 
природокористування не лише 
вичерпує ресурси нашої планети, а й 
різко погіршує на ній клімат 
створенням парникового ефекту, що 
веде до глобального потепління. Це 
один із вагомих викликів буття 
сучасного суспільства. Саме зміна 
клімату за визначенням ООН є 
найбільшою загрозою для природи й 
людства у ХХІ столітті, за перші 
півтора десятиліття якого було десять 
найбільш спекотних років у світовій 
історії, починаючи з 1856 року [18]. 

Необхідність уникнення такої 
катастрофічної перспективи 
актуалізувала сталий розвиток 
суспільства як фундаментальну умову 
й безальтернативний шлях 
забезпечення продовження людського 
роду та його подальшого успішного 
життя й духовного розвитку на планеті 
Земля. Концептуальна сутність сталого 
розвитку суспільства полягає у 
задоволенні потреб нинішніх поколінь 
без позбавлення майбутніх поколінь 
можливостей задовольняти свої 
потреби [7]. Так було визначено у 
доповіді Всесвітньої комісії з питань 
навколишнього середовища й розвитку 
"Наше спільне майбутнє", розглянутої і 
затвердженої Генеральною Асамблеєю 
ООН у грудні 1987 року. Ця доповідь 
була покладена в основу програмних 
документів зі сталого розвитку. 

Реалізація завдань і досягнення 
цілей сталого розвитку сучасного 
соціуму вимагає соціально 
відповідального ставлення до природи 
як від кожного зокрема мешканця 
Землі, так і від людства в цілому, яке б 
відповідало основоположним 
принципам цього розвитку. Таке 
ставлення визначально залежить від 
цінностей, якими керується людина, 
група чи спільнота у своїх життєвих 
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проявах та діяльності. Цим 
актуалізується світоглядна 
компетентність, яка б відповідала 
принципам, цілям і завданням сталого 
розвитку. Адже глобальна результуюча 
стану нашої планети є наслідком 
локальних проявів діяльності людей, 
яка віддзеркалює рівень їх 
відповідальності та компетентності. 

Ступінь наукової розробленості. 
Актуалізована проблема спонукала 
звернутися до першоджерел, у яких 
сформульована філософія сталого 
розвитку, визначені принципи, 
програмні цілі й завдання його 
забезпечення. Зокрема були 
проаналізовані такі документи, як: 
доповідь Всесвітньої комісії з питань 
навколишнього середовища "Наше 
майбутнє" (1987 р.) [7]; доповідь 
Конференції ООН про навколишнє 
середовище і розвиток (1992 р.) [8] 
десять принципів Глобального договору 
ООН [10]; Резолюція "Перетворення 
нашого світу: Порядок денний у сфері 
сталого розвитку до 2030 року" [21]; 
Паризька угода [19]; звернення "Cтан 
планети" [1] Генерального секретаря 
ООН Антоніу Гутерреша, з яким він 
виступив у Колумбійському 
університеті (Нью-Йорк) 2 грудня 2020 
року та ін. 

Дослідження проблематики сталого 
розвитку висвітлюється в чисельних 
публікаціях, серед яких увагу автора 
привернули статті таких авторів, як 
І. Лебедєв [14], Н. Супрун [23], 
О. Цанько [24], В. Міщенко [16], 
Ю. Єлагін [9], П. Надолішній [17], 
П. Калита [10], М. Кириченко [11] та ін. 
Аналіз першоджерел і публікацій 
показав, що світоглядній 
компетентності як важливому чиннику 
забезпечення сталого розвитку 
суспільства приділено мало уваги 
дослідників. 

Мета дослідження полягає у 
теоретико-методологічному поясненні 
світоглядної компетентності 
особистості як визначального чинника 
забезпечення соціальної 

відповідальності за сталий розвиток 
сучасного соціуму. 

Дискусія і результати. З аналізу 
програмних документів сталого 
розвитку і публікацій, в яких 
висвітлюється критичний аналіз стану 
нашої планети постає дещо 
парадоксальна ситуація. Не дивлячись 
на розгорнуту системну діяльність 
міжнародних організацій, 
задекларовану солідарність у підтримці 
сталого розвитку з боку більшості 
держав світу, протягом останніх трьох 
десятиліть стан нашої планети 
погіршується. Це фактологічно 
підтверджується в зовсім недавній 
доповіді Генерального секретаря ООН 
Антоніу Гуттереша. З одного боку, він 
зазначив, що для сталого розвитку двері 
відчинені й рішення є – "напрямок нам 
задають Порядок денний у сфері сталого 
розвитку до 2030, Цілі сталого розвитку 
та Паризька угода про зміну клімату" [1]. 
А з іншого боку – діагностував важкий 
стан нашої планети: "Ми зіштовхнулися 
з руйнівною пандемією, новими 
високими показниками глобального 
потепління, рекордними показниками 
погіршання стану навколишнього 
середовища і новими невдачами в 
нашій роботі з досягнення глобальних 
цілей із забезпечення більш 
справедливого, інклюзивного та сталого 
розвитку" [1]. Даючи негативну 
статистику, яка підтверджує тяжкий 
стан планети, Антоніу Гуттереш 
акцентує, що ми як ніколи раніше 
близькі до кліматичної катастрофи. При 
цьому він підкреслив, що "в основі 
нашого падіння до хаосу лежить 
людська діяльність. Але це означає, що 
саме дії людини можуть допомогти 
вирішити проблему. Встановлення миру 
з природою є основним завданням ХХІ 
століття. Це повинно стати завданням 
найвищої важливості для всіх і всюди" 
[1]. 

Погіршання стану земного буття 
засвідчує, що у світогляді сучасних 
людей домінують цінності, які 
суперечать сталому розвитку 
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суспільства. Звідси постає потреба в 
теоретико-методологічному поясненні 
сутності світоглядної компетентності 
особистості та її значення у 
забезпеченні сталого розвитку через 
підвищення соціальної 
відповідальності людини у її 
життєдіяльності. Необхідність такого 
пояснення викликана й тим, що 
словосполучення "світоглядна 
компетентність" ще не утвердилося в 
науковому лексиконі як термін, який 
не лише позначає, а й концептуалізує 
надзвичайно важливу властивість 
особистості людини. Адже саме за цією 
властивістю можна визначити й 
оцінити адекватність людини земному 
буттю як в окремих її діях, так і в 
життєдіяльності в цілому. 
Методологічний аспект проблеми 
полягає в тому, що багато пишеться, а 
ще більше говориться про 
компетентність, цінності і світогляд, 
але зовсім мало це об’єднується під 
спільним знаменником, який 
називається "світоглядною 
компетентністю". Сьогодні можна 
знайти тисячі публікацій, присвячених 
формуванню компетентності, як 
правило, на індивідуальному рівні й 
переважною більшістю в межах 
окремих навчальних дисциплін. 
Значно менше висвітлюються 
проблеми формування компетентності 
в межах спеціальностей. І зовсім 
обмаль досліджень, пов’язаних із 
забезпеченням корпоративної та 
колективної компетентності як 
емерджентного прояву соціальних 
систем. У численних публікаціях, 
присвячених цінностям і світогляду, 
зазвичай не робиться розмежування 
між теоретичним і практичним 
світоглядом. А це є принциповою 
методологічною помилкою, у результаті 
якої бажане часто видається або 
сприймається як дійсне. Таке 
ототожнення вуалює відстань від 
дійсного до бажаного, робить 
неадекватним критичний аналіз 
реального стану дійсного. 

Що ж стосується словосполучення 
"світоглядна компетентність" як 
поняття, то воно ще не увійшло в 
дискурс сучасної соціальної філософії 
чи гуманітаристики. (Щоб 
переконатися в цьому, достатньо 
зробити запит в Інтернет на публікації, 
у яких присутнє це словосполучення). 
Ця проблема особливо загострилася на 
шляху забезпечення сталого розвитку 
сучасного соціуму. Справа в тому, що 
без належної світоглядної 
компетентності особистості, а, відтак, 
конкретних спільнот та суспільства як 
такого, сила знань у їхній 
матеріалізації чи об’єктивації в 
дійсності може набувати 
деструктивного спрямування й мати 
руйнівні наслідки, що й 
спостерігається в розвитку техногенної 
цивілізації. Мірою нарощування обсягу 
знань масштаби руйнації земного 
буття зростають. Саме від світоглядної 
компетентності суб’єктів, які володіють 
безпосередньо чи опосередковано 
силою знань залежить на творення 
добра чи зла вони спрямовують цю 
силу у своїй життєдіяльності. 

З’ясуємо цю залежність шляхом 
інтерпретації сутності світогляду й 
компетентності як складових 
актуалізованого поняття. На підставі 
аналізу різновидів (міфологічного, 
релігійного, філософського, наукового) 
світогляду та його структури автором 
було запропоновано наступне 
визначення: "Світогляд – це сукупність 
знань, поглядів, переконань, 
принципів, цінностей, норм життя 
тощо, якими людина володіє й через 
які вона сприймає, розуміє, оцінює 
світ та якими керується у відношенні 
до світу" [22]. Світогляд структурується 
на світовідчуття, світосприйняття, 
світорозуміння та світовідношення. 
Зазвичай, акцент робиться на перших 
трьох складових структури світогляду, 
які орієнтують на формування 
належного світовідчуття, 
світосприйняття та світорозуміння. В 
цьому власне полягає сутність 
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теоретичного світогляду, яким далеко не 
завжди людина керується у своїй 
життєдіяльності, якою демонструється її 
реальне ставлення або відношення до 
світу тобто практичний світогляд. 
Звідси постає питання щодо 
можливостей реалізації свободи 
світогляду, яка обмежується свободою 
інших індивідів. Погодьмось земному 
буттю байдуже як його відчуває, 
сприймає та розуміє окрема людина. І в 
такому прояві свобода світогляду має 
широкий діапазон можливостей. Але 
навколишньому середовищу не 
байдуже, коли людина наносить йому 
шкоду, плюндрує та руйнує його. А до 
цього світу кожен з нас приналежний як 
суб’єкт і об’єкт такого відношення. Як 
правило, людина частіше згадує 
справедливість, коли стає жертвою 
тобто об’єктом несправедливості, а не 
тоді, коли сама чинить несправедливо. 
Така різниця поведінки індивіда в ролі 
суб’єкта впливу на світ і в якості об’єкта 
впливу з боку інших суб’єктів пояснює 
чому людський світ такий 
недосконалий, а земне буття руйнується. 
На рівні окремішньої людини об’єкт 
завжди в однині, а суб’єктів може бути 
безліч. Тому годі сподіватись на 
справедливий і гармонійний світ 
навколо себе, коли сам чиниш 
несправедливо та руйнуєш навколишнє 
середовище своїми життєвими 
проявами. Тож і виходить у кінцевому 
підсумку, що люди стають заручниками 
власного свавілля. Ця логіка підказує, 
що починати вдосконалювати й 
гармонізувати світ, у якому живеш, із 
себе, зі свого внутрішнього світу, 
керманичем якого є власний світогляд. 

У реальному відношенні чи ставленні 
людини до світу проявляється сутність її 
практичного світогляду, яким вона 
керується. Антоніу Гуттереш у своєму 
зверненні зазначив, що у поліпшенні 
стану планети "кожен повинен 
демонструвати свої наміри не на словах, 
а на ділі" [1]. Тому сталий розвиток стане 
можливим лише за умови, коли кожна 
людина й людство в цілому у своїх 

життєвих проявах керуватимуться 
світоглядними принципами, цінностями, 
нормами тощо, які орієнтують індивіда й 
соціум на гармонізацію зі світом, його 
збереження, примноження й 
процвітання. Наразі поглиблення 
екологічної кризи переконливо 
підтверджує, що в життєдіяльності 
сучасників домінує світогляд, який не 
відповідає вимогам сталого розвитку 
суспільства.  

Далі проінтерпретуємо сутність 
компетентності як здатності людини 
належним чином виконувати певну 
роботу, діяльність тощо. Коли вона 
нездатна виконувати якусь роботу, це 
означає, що вона в ній некомпетентна. 
Коли ж вона здатна виконувати певну 
роботу, але якість її виконання не 
відповідає належним вимогам, тоді 
визначаємо, що дана особистість в цій 
справі недостатньо компетентна. В 
ситуаціях, коли людина береться за 
справу, у якій вона зовсім чи 
недостатньо компетентна, виникають 
ризики негативних наслідків від її 
некомпетентності. Такий акцент 
принципово важливий у контексті 
забезпечення сталого розвитку. 
Особливо коли некомпетентне 
поводження індивіда в тій чи іншій 
ситуації наносить шкоду іншим людям 
чи навколишньому середовищу. І в 
такому контексті мова йде про будь-
яку некомпетентну діяльність чи навіть 
окремі дії, а не лише про виконання 
службових обов’язків на офіційній 
посаді. 

А тепер на підставі 
проінтерпретованої сутності світогляду 
й компетентності перейдемо до 
розгляду світоглядної компетентності 
як визначальної властивості 
особистості людини, від якої 
безпосередньо залежить її відношення 
до земного буття. Автор визначає 
світоглядну компетентність як 
здатність особистості бути відповідною 
власним світоглядом тим статусам і 
ролям, які вона займає та виконує у 
своєму житті. При цьому ідеться про 
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будь-які статуси й ролі як формальні, 
так і неформальні, отже не лише 
службові чи професійні. Таке 
визначення відповідає глобальному 
виміру й сталому розвитку. Адже 
діяльність людини у будь-якому статусі 
безпосередньо чи опосередковано має 
вплив на зовнішній для неї світ.  

Розглянемо, наприклад, такі 
неслужбові статуси, як чоловік і 
дружина та батько і мати, від яких 
безпосередньо залежить формування й 
успішне функціонування сім’ї як 
базового соціального інституту. Саме в 
сім’ї відбувається первинний етап 
соціалізації особистості протягом якого у 
неї формуються базові світоглядні 
принципи, цінності, норми поведінки як 
соціальні орієнтири, з якими вона потім 
вирушає у самостійне життя. 
Нездатність бути відповідним своїм 
світоглядом статусам чоловіка і 
дружини чи батька і матері 
безпосередньо позначається як на 
створенні благополучної та успішної 
сім’ї, так і на належному вихованні 
дітей, які були б здатними жити у 
відповідності до вимог сталого розвитку.  

Глобальна екологічна криза 
актуалізувала найзагальніший 
неофіційний статус громадянина 
Землі, який від народження отримує 
не лише невідчужувані права, а й має 
обов’язки, у тому числі й у забезпеченні 
сталого розвитку як 
безальтернативного шляху виходу з цієї 
кризи. У контексті аналізу 
актуалізованої проблеми цілком логічно 
постає питання щодо відповідності 
сучасної людини як узагальненого 
образу людства статусу громадянина 
Землі за критерієм світоглядної 
компетентності. За діагностикою 
Генерального секретаря ООН Антоніу 
Гуттереш важкий стан нашої планети, 
який має тенденцію до погіршання, 
засвідчує, що сучасна людина своїм 
світоглядом не відповідає статусу 
громадянина Землі, здатного 
забезпечити на ній сталий розвиток. 
Отже, сучасна людина світоглядно 

некомпетентна й соціально 
безвідповідальна у влаштуванні, 
збереженні та покращенні земного 
буття. Є достатньо підстав 
кваліфікувати некомпетентність 
сучасної людини саме за 
неадекватністю практичного 
світогляду, яким вона керується у 
своїй життєдіяльності, а не за браком 
необхідних знань для забезпечення 
сталого розвитку. 

Першопричиною такої світоглядної 
некомпетентності є свавілля як 
результат розбалансування свободи і 
відповідальності, що блокує совість і 
мораль як внутрішній і зовнішній 
регулятор поведінки людей. "Все 
дозволено, що не заборонено законом" 
як принцип писаного права дозволяє 
брутально нехтувати неписаними 
нормами моралі, які превентивно 
обмежують свавілля людини у її 
життєвих проявах, у тому числі й у 
природокористуванні. А притягнення 
до юридичної відповідальності за 
порушення того, що не дозволено 
чинними законами – це апріорі завжди 
боротьба з наслідками, із заподіяною 
шкодою земному буттю. Такі наслідки 
можуть бути непоправними. 
Виправдання нехтування норм моралі 
відсутністю заборони в діючих законах 
або достатньої доказової бази у разі їх 
порушення притлумлює, а в декого 
повністю присипає совість як 
внутрішній запобіжник проти 
шкідливих і руйнівних для земного 
буття дій. На жаль, цинічно порушують 
норми моралі ті, хто володіє 
юридичними знаннями й добре знає 
закони, оскільки роблять це цілком 
усвідомлено. Підтвердженням цього є 
криза суддівської системи влади в 
Україні, що зумовлена не браком 
юридичної грамотності суддів, а їх 
світоглядною некомпетентністю. В 
основі професійного світогляду суддів 
лежить Кодекс суддівської етики, 
норми якого вони добре знають, але 
свідомо порушують. Напевно, що не 
всі, але ж не поодиноко, оскільки 
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виникла така криза. В судовому 
процесі прийнято звертатися до судді 
"Ваша честь", оскільки той за своїм 
статусом має бути носієм і поборником 
чесності, справедливості, порядності, 
неупередженості та інших 
доброчесностей. І про яку честь судді 
може вестися мова, який чинить 
правосуддя нечесно, несправедливо, 
упереджено, отже, непорядно, 
грамотно запобігаючи при цьому до 
юридичної казуїстики. Приклад 
безчесного правосуддя унаочнює 
принципову відмінність між 
теоретичним і практичним 
світоглядом. А нездатність судді бути 
відповідним власним світоглядом 
займаному статусу засвідчує його 
світоглядну некомпетентність.  

Але ж приклади такого розходження 
між володінням знань, умінь і навичок 
та їхньою реалізацією у практичній 
діяльності ми можемо спостерігати не 
лише в галузі права, а і в інших сферах 
діяльності, зокрема, природоохоронній. 
Визначальна роль світоглядної 
компетентності особливо стає 
очевидною у здійсненні управління, від 
якого залежить сталий розвиток 
економічної, соціальної та екологічної 
сфер буття сучасного суспільства.  

Це особливо переконливо унаочнює 
порівняльний аналіз соціально-
економічного розвитку України з 
іншими країнами, який є наслідком 
світоглядного вибору шляху 
трансформації нашого суспільства у 
пострадянський період. Цей аналіз 
відображений в Аудиті економіки 
України, який став "першим кроком" у 
розробці Національної економічної 
стратегії до 2030 року [3]. Зокрема, він 
засвідчує, що "Україна є однією з 
найбільших за територією та кількістю 
населення країн Європи, проте 
одночасно й однією з найбідніших 
країн регіону. Попри те, що ми 
займаємо 56 місце у світі за розміром 
ВВП в абсолютному вимірі, за ВВП на 
одну особу Україна посідає лише 119 
позицію. Після здобуття незалежності 

Україна перебувала у подібних умовах 
з країнами Східної та Центральної 
Європи, багато з яких також почали 
переходити до ринкової економіки. На 
близьких позиціях було і ВВП цих 
країн на одну особу" [5]. Нині, як 
зазначається в Аудиті, реальний ВВП в 
Україні нижчий, ніж 30 років тому: 
"Якщо зростання ВВП України 
залишиться на нинішньому рівні 
(близько 3%), то досягнення поточного 
показника ВВП на одну особу Польщі 
займе 50 років, а Німеччини – майже 
100. Але ж ці країни не планують 
стояти на місці" [29]. До того ж 
номінали ВВП на одну особу України і 
Польщі у вимірах справедливості і 
рівності як наріжних принципів 
сталого розвитку соціально значуще 
різняться між собою. В Україні 13% 
ВВП володіють 10 найбагатших 
українців, тоді як у Польщі 3% ВВП 
належить 10 найзаможнішим полякам 
[13]. 

Така різниця в розвитку економіки 
Польщі й України, а, відтак, й 
суспільних перетворень зумовлена тим, 
що у Польщі були запроваджені 
інклюзивні політичні й відповідні їм 
економічні інститути [2]. В той час як в 
Україні відбулася трансформація 
екстрактивних інститутів радянського 
режиму влади в екстрактивні 
інститути олігархічного штибу. 
Олігархів в Україні до 1991 року не 
було. Те що відбулася така 
трансформація є результатом 
світоглядного вибору шляху 
цивілізаційного розвитку України 
тодішніми владними суб’єктами. 
Лідером Польщі, коли визначався її 
напрям трансформації був 
корабельний електрик Лех Валенса, 
який не мав вищої освіти, але він у 
цьому визначенні керувався 
громадянсько-державницьким 
світоглядом. Володіючи світоглядною 
компетентністю, яка відповідала 
статусу національного лідера, він 
згуртував навколо себе професіоналів, 
які забезпечили динамічний 
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цивілізований розвиток Польщі, в 
результати якого вона стрімко увійшла 
в когорту успішних європейських 
країн з демократично-правовими 
державами. В Україні ж досить часто 
перевага надається не 
державницькому орієнтиру у 
суспільному світогляді, іноді перемагає 
груповий інтерес окремих бізнесових 
кіл, для задоволення якого суспільна 
влада як власність тих, хто нею 
користується, відкрила найліпші 
можливості. Тож нашим лідерам, які 
зробили такий історичний вибір 
напряму трансформації українського 
суспільства бракувало світоглядної 
компетентності. Адже вони не були 
менш політично грамотні від Леха 
Валенси, щоб не відрізнити 
цивілізований шлях розвитку, яким 
рухаються країни-лідери світової 
спільноти, від напряму трансформації 
суспільства, що веде до країн так 
званого третього світу, з яких 
найбідніші обзивають банановими 
республіками. Ось до чого може 
призвести світоглядна 
некомпетентність суб’єктів, 
заручником і жертвою якої став, як 
видається, український народ. 

Висновки та перспективи 
подальших досліджень. Можемо 
указати як підсумок наступне. 

1. Глобальна екологічна криза 
сучасного соціуму зумовлена 
невгамовним експансіонізмом 
техногенної цивілізації, який витісняє 
людство із земного буття у "безодню 
Космосу", отже у його небуття. 
Оскільки з прискоренням науково-
технічного прогресу стан нашої 
планети постійно погіршується, це 
означає, що об’єктивація нарощуваних 
знань посилює людську експансію 
земного простору й нещадну 
експлуатацію природи. Цим 
підтверджується, що знання мають 
однакову силу як у будуванні, так і в 
руйнуванні. Перед суспільством, як 
ніколи раніше, актуалізувалася 
проблема морального вибору, від якого 

залежить його подальше перебування 
на планеті Земля. Людство має 
визначитись у тому, на що воно 
спрямовуватиме силу знань: на 
будування чи руйнування земного 
буття, на творення добра чи зла у 
своєму світі. Моральний вибір 
визначально залежить від світогляду, 
яким керується індивід у своїй 
життєдіяльності. Для уникнення 
катастрофічно темного і заради 
забезпечення свого успішно світлого 
майбутнього людство має світоглядно 
переорієнтуватися у своєму ставленні 
до природи, відмовившись від 
парадигми панування "Людина над 
природою", перейти у своїй 
життєдіяльності до парадигми 
співіснування "людина в Природі". 
Обмежувальним світоглядним 
орієнтиром у користуванні й 
матеріалізації знань має стати 
принцип "Не нашкодь!". В опануванні 
космосу необхідно обмежитись 
пізнавальними цілями й екскурсійними 
турами, відмовившись від 
культивування у свідомості землян ідеї 
переселення на іншу планету. Треба 
усвідомлювати, що кочівництво, бодай 
і космічне – це тупикова гілка 
соціальної еволюції, і про це варто 
замислитись прихильникам І. Маска. 
Якщо люди не здатні зберегти 
нормальні умови для свого 
проживання на Землі, то цілком 
ймовірно, що таке ж повториться і на 
іншій планеті у результаті нищівної 
експлуатації її середовища. 
Культивування ідеї "космічного 
кочівництва" руйнує світоглядно 
філософію сталого розвитку сучасного 
соціуму. Цивілізація зародилася з 
осілого способу життя. Тож не можна 
себе вести на планеті, що подарувала 
єдине й неповторне життя, як 
кочівник-руйнівника чи номад. 

2. Сталий розвиток суспільства 
стане можливим лише за умови, коли 
кожна людина й людство в цілому у 
своїй життєдіяльності керуватимуться 
світоглядними принципами, 
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цінностями, нормами тощо, які 
орієнтують на гармонізацію земного 
буття, його збереження, примноження 
та процвітання. Наразі погіршання 
стану нашої планети підтверджує, що у 
життєдіяльності сучасних людей 
домінує світогляд, який суперечить 
вимогам сталого розвитку. Це 
актуалізує світоглядну компетентність 
кожної людини зокрема та людства в 
цілому. Світоглядна компетентність 
полягає у здатності людини бути 
адекватною своїм світоглядом тим 
статусам і ролям, які вона займає та 
виконує у своїй життєдіяльності. 
Сталий розвиток стає можливим у 
результати доброчесної людської 
життєдіяльності. На це орієнтують 
принципи, програмні цілі та завдання 
сталого розвитку. Тож в основі 
світогляду, який відповідає сталому 
розвитку, лежать доброчесності, які не 
завжди бувають затребуваними і 
підтримуваними в тому чи іншому 
соціальному середовищі. Як у період 
первинної соціалізації особистості, так 
і протягом дорослого самостійного 
життя. Саме в цьому полягає корінь 
проблеми. Доки на планеті будуть 
превалювати соціальні середовища, в 
яких бути доброчесним невигідно, доти 
результуюча людської діяльності буде 
не на користь сталого розвитку. Лише 
мораль як зовнішній регулятор і 
совість як внутрішній контролер здатні 
вберегти людство від самознищення. 
Це ті універсальні запобіжники, які ще 
на етапі мислення застерігають людину 
від необачних, шкідливих і руйнівних 
дій. Тільки в умовах самоконтролю й 
саморегулювання можлива повноцінна 
продуктивна реалізація принципу 
"Думай глобально, дій локально" [12]. З 
під батога цей принцип завжди 
залишатиметься декларативним 
закликом. Тому цю проблему одними 
лише закликами до моральності й 
просвітництвом неможливо розв’язати. 
Тим паче у цьому не можна 
розраховувати на успіх в умовах 
культивування подвійних моральних 

стандартів. Повинні запроваджуватися 
економічно-правові механізми 
регулювання суспільних відносин, 
діяльності та природокористування, 
які б робили невигідним будь-яке 
порушення сталого розвитку сучасного 
соціуму. 

3. Першопричиною світоглядної 
некомпетентності є свавілля, що 
породжується розбалансуванням 
свободи і відповідальності суб’єктів 
антропогенної діяльності. Надзвичайні 
загрози для сталого розвитку 
суспільства несе незбалансована 
адекватною відповідальністю свобода 
владних суб’єктів. Адже саме вони в 
межах підпорядкованого їм 
соціального середовища стають 
розпорядниками надбань науково-
технічного прогресу, а не їх 
розробники. Найбільша необмеженість 
свободи суб’єктів влади 
спостерігається в суспільствах і 
соціальних середовищах з 
авторитарним управлінням. Тому 
демократизацію й утвердження 
верховенства права слід розглядати як 
безальтернативний шлях забезпечення 
сталого розвитку. Це до того ж 
зумовлено ще й фундаментальною 
суперечністю між розвитком 
соціального й технічного. Її сутність 
полягає в тому, що науково-технічний 
прогрес відбувається безперервно, 
лінійно-поступально, з підняттям від 
нижчого до вищого рівня, а розвитку 
соціального притаманна дискретність. А 
розвиток соціального супроводжується 
не лише злетами, а й падіннями у 
вигляді десоціалізації, соціальної 
деградації і навіть соціальної дееволюції. 
Це може бути як у межах життя окремої 
людини, так і спільнот людей – 
організацій, соціумів, суспільств і 
цивілізацій. Виникає велика загроза не 
лише для сталого розвитку, а й для 
існування людства, коли надбання 
науково-технічного прогресу 
опиняються в руках свавільної влади. 
Нині це демонструє зокрема Росія, яка 
поводить себе як варварська 



Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. Philosophical Sciences. Vol. 1 (89), 2021 

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка.  
Філософські науки. Вип. 1 (89), 2021 

 

98 
 

загарбницька держава темного 
середньовіччя, зруйнувавши світовий 
порядок і відкинувши людство у його 
соціальній розбудові щонайменше на сім 
десятиліть. 

4. Висвітлені у публікації результати 
дослідження підтверджують примат 
світоглядної складової над суто 
професійною складовою 
компетентності. Методологічно 
пояснено, що від світогляду, яким 
керується людина чи спільнота, 
залежить на які діяння будуть 
спрямовані професійні знання, уміння, 
навички і досвід. Наразі у дефініціях 
поняття "компетентність" домінує 
професійна складова, яка вуалює 
світоглядну компетентність індивіда 
невизначеністю. Така невизначеність і 
нерозмежованість створює 
методологічну перепону в актуалізації і 
дослідженнях світоглядної 
компетентності як визначального 
чинника забезпечення сталого 
розвитку сучасного суспільства. Тому 
пропонується розглядати світоглядну 
компетентність особистості як поняття, 
що позначає здатність людини бути 
адекватною своїм світоглядом не лише 
у професійній діяльності, а й у житті в 
цілому. 
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ПОВЕРТАЮЧИСЬ ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДНИХ 
УЯВЛЕНЬ ОСОБИСТОСТІ У СУЧАСНИХ ЦИВІЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКАХ 

Л. П. Саракун* 

У статті осмислюється специфіка формування світогляду як однієї із визначальних 
проблем соціогуманітарної науки. Поглиблення процесів глобалізації та світової інтеграції 
сприяють зростанню рівня міжкультурної взаємодії, збагачують досвід і розширюють 
світоглядні уявлення людей. В означеній площині нами здійснюється цілеспрямована спроба 
переосмислення шляхів формування світоглядних переконань у сучасників відповідно до 
нових реалій, а також пояснюється фундаментальна роль, яку відіграє світогляд у 
особистісному розвитку й формуванні індивіда.  

Метою статті є розгляд у системному вимірі філософських засад світогляду, його 
структурної організації й основних концепцій формування у контексті суспільних 
трансформацій. Підґрунтям наукового дослідження стали праці І. Канта, Д. Сайра, А. 
Тойнбі, О. Шпенглера та інших дослідників, які акцентують увагу на формуванні світогляду 
людини. У роботі використано також методологічні напрацювання К. Ясперса, У. Бека, Д. 
Хелда. Із застосуванням системного підходу нами аналізується змістовне наповнення 
досліджуваного нами феномена. 

Зазначається, що пізнавальні елементи світогляду перебувають у діалектичній єдності з 
усією світоглядною макроструктурою буття людини чи спільноти. На аксіологічному рівні 
світогляд впливає на самоорганізацію соціальної інтеграції чи соціального відчуження, 
оскільки "пропонує" індивіду систему цінностей, згідно якої виокремлюються пріоритетні 
цілі, напрямки дій, рішень, специфіка інтерперсональних взаємодій. Сьогочасні проблеми, з 
якими стикається людство, стають все більш глобальними, а, отже, не можуть бути 
вирішені лише в замкнутих спільностях і потребують нових світоглядних орієнтирів. Новим 
рішенням стає підхід, коли "космополітичні" принципи вбудовуються у соціальну реальність 
і розширюються до цілісного розуміння світобудови, основою якої є спільні аксіологічні 
принципи та космополітична демократія (У. Бек, Д. Деланті, Д. Хелд).  

 
Ключові слова: світогляд; світоглядні уявлення; цінності; пізнавальна, аксіологічна та 

праксеологічна підсистеми світогляду і підструктури особистості. 
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RETURNING TO THE PROBLEM OF FORMATION OF THE PERSONALITY'S 
WORLD OUTCOMES 

L. P. Sarakun 

The article comprehends the specifics of the formation of the worldview as one of the main 
problems of socio-humanitarian science. Deepening processes of globalization and world integration 
contribute to the growth of the level of intercultural interaction, enrich the experience and expand the 
worldview of people. In this plane, we are making a purposeful attempt to rethink the ways of 
forming worldview convictions among contemporaries in accordance with new realities, and also 
explain the fundamental role that worldview plays in personal development and the formation of an 
individual. 

The purpose of the article is to consider in a systemic dimension the philosophical foundations of 
the worldview, its structural organization and the main concepts of formation in the context of social 
transformations. The basis of scientific research was the works of I. Kant, D. Sayre, A. Toynbee, O. 
Spengler and other researchers who focus on the formation of a person's worldview. The work also 
used the methodological developments of K. Jaspers, U. Beck, D. Held. Using a systematic 
approach, we analyze the content of the phenomenon we are studying. 

It is noted that the cognitive elements of the worldview are in dialectical unity with the entire 
worldview macrostructure of a person's or community's being. At the axiological level, the worldview 
affects the self-organization of social integration or social alienation, since it "offers" the individual a 
system of values, according to which priority goals, directions of actions, decisions, and the specifics 
of interpersonal interactions are identified. Today's problems faced by humanity are becoming more 
and more global, and, therefore, cannot be solved only in closed communities and require new world 
outlook guidelines. A new solution is the approach when "cosmopolitan" principles are embedded in 
social reality and expand to a holistic understanding of the universe, which is based on general 
axiological principles and cosmopolitan democracy (V. Beck, D. Delanty, D. Held). 

 
Key words: Worldview; Ideological Ideas; Values; Cognitive, Axiological and Praxeological 

Subsystems of the Worldview and Personality Substructure. 
 
  
Постановка проблеми. Глобальні 

трансформації сучасного світу 
обумовлюють зміни не тільки в 
політичній, інформаційній та 
економічній сферах, а й у формуванні 
світоглядних орієнтирів. Означені 
зміни породжені низкою факторів і 
закономірностей функціонування 
сучасного соціуму. Однією з 
центральних проблем у соціально-
філософських дослідженнях постає 
формування світогляду особистості. Це 
пояснюється його фундаментальною 
роллю в особистісному розвитку й 
формуванні індивіда: "Для суспільства, 
як і для індивіда, життя без світогляду 
є патологічним порушенням вищого 
почуття орієнтації" (А. Швейцер) [15: 
251] 

Метою дослідження є розгляд у 
системному вимірі філософських засад 
світогляду, його моделі, структурної 
організації й основних концепцій 

формування у контексті сучасних 
суспільних трансформацій.  

Ступінь наукової розробленості. 
Проблематика розуміння природи і 
сутнісних характеристик світоглядних 
орієнтацій особистості потребує 
звернення до методологічного 
потенціалу праць М. Вебера, 
В. Дільтея, Г. Ріккерта. Окремий пласт 
наукових досліджень становить 
проблематика рефлексій модернізації і 
трансформації соціальних систем, 
сфери цінностей й моральності 
особистості, відображена у 
дослідженнях У. Бека, М. Вебера, 
Е. Гуссерля, Ф. Ніцше, Х. Ортеги-і-
Гассета, О. Тоффлера, Е. Фромма, 
А. Швейцера, О. Шпенглера та ін. 
Зміна світоглядних основ суспільно-
політичних і культурних процесів, 
ціннісних аттитюдів сучасної людини 
висвітлені в працях українських 
авторів І. Бондаревич, І. Брацун, 
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В. Воловика, В. Воронкової, 
В. Заболоцького І. Надольного 
В. Шинкарука та ін.  

Опрацювання наявного 
джерелознавчого фактажу й аналіз 
значущості наукового потенціалу 
уможливили виявлення певних 
суперечностей між усталеними 
світоглядними орієнтирами і сучасним 
простором відкритих можливостей в 
умовах впровадження цифрових 
технологій та інтернетизації соціуму і 
запровадження комунікативних 
технологій для налагодження тісної 
міжнародної співпраці і формування 
"космополітичного" світогляду. 

Дискусія і результати. У 
широкому розумінні самовизначення 
особистості у соціальному середовищі 
пов’язане з її буденним досвідом, який 
визначається її потребами й 
інтересами, поставленими цілями та 
практичними настановами, 
спрямованими на їх досягнення. Але 
світогляд людини є відображенням 
«світу як цілого» і досягається він за 
умови здатності особистості 
"піднестися" над буденністю 
повсякденної буттєвості [8]. У зв’язку з 
цим методологічно затребуваним 
залишається поділ світоглядів 
особистостей різних епох, різних 
соціальних спільнот на гармонійні, 
оптимістичні та песимістичні, 
спрямовані на стурбовано-трагедійне 
сприйняття буття, здійснений 
визначним німецьким 
екзистенціалістом К. Ясперсом.  

Світоглядні уявлення та світогляд 
особистості або соціальної спільноти 
містить в собі пізнавальні, аксіологічні, 
праксеологічні структурні складові. 
Зокрема, пізнавальні елементи 
світогляду (прийняття, уявлення, 
знання) не тільки діалектично пов’язані 
з системою цінностей і практичних 
настанов, а й перебувають у 
відношенні з вольовими та емоційними 
аспектами відображення дійсності. 
Означені характеристики у 
макроструктурі світогляду хоча й 

володіють незалежними 
характеристиками, одночасно містять і 
ознаки загального. 

З’ясувавши структурну будову 
світогляду, висвітлимо спочатку 
сутність його пізнавальної компоненти 
– світоглядних уявлень особистості, які 
зазвичай використовують при аналізі 
феномена «світогляд». Світоглядні 
уявлення з їх буденним змістом, що 
формують світоглядні системи, стають 
найбільш реальним і діючим способом 
сприйняття світу, а відтак і засобом 
самопізнання і соціальної адаптації 
людини у світі [7]. 

Відомий дослідник Джеймс Сайр у 
книзі "Парад світів" виділив таки типи 
світоглядів, як теїзм, деїзм, натуралізм, 
нігілізм, екзистенціалізм, східний 
містицизм [11]. Так, у його розумінні 
теїзм – це фундаментальний погляд на 
світ, саме з нього беруть свій початок 
всі інші світогляди. Кожна людина (як 
образ) відображає трансцендентність 
Бога у відношенні до Його всесвіту: 
"Люди мають особистісну природу і 
можуть виходити за межі космосу, в 
якому знаходяться, тобто вони щось 
знають про нього і можуть змінювати 
хід людських і космічних подій. Це ще 
раз… говорить про те, що космічна 
система … є відкритою і тому люди 
можуть її змінювати" [11: 27]. І далі 
Дж. Сайр констатує, що наша власна 
трансцендентність ослабла завдяки 
відчуженню. Ослабли і розумові 
здібності людини. Тепер ми вже не 
можемо мати абсолютно точного 
знання про навколишній світ і не 
здатні мислити, не помиляючись 
постійно. У нас зменшилася моральна 
здатність розрізняти добро і зло, а що 
стосується соціального аспекту, то ми 
почали експлуатувати один одного. У 
творчості – наша уява втратила зв’язок 
з реальністю. В душі кожної людини 
утворилася, як наслідок, порожнеча 
[11: 34]. 

Як спроба знайти однодумність у 
хаосі філософських і богословських 
дискусій ХVII століття, що переросли у 
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нескінченні суперечки, сформувався 
деїзм, який визнає людину як 
інтелектуальну, моральну особистість, 
здатну до суспільного життя і 
творчості. Однак, «людина є те, що 
вона є: у неї мало надії на те, що вона 
може стати якоюсь іншою або чимось 
більшим, ніж те, що вона являє собою 
зараз" [11: 48]. 

Як у теїзмі та деїзмі природа буття 
розглядалася і в натуралізмі. На думку 
натуралістів всесвіт – цілісна єдність 
простору, часу і матерії, що створює 
цю цілісність ніби зсередини. 
Аналізуючи такий тип світогляду, як 
нігілізм Дж. Сайр зазначає, що він 
заперечує навіть реальність самого 
існування сущого. Іншими словами, 
нігілізм – це повний негативізм: 
заперечення пізнання, етики, краси, 
самої реальності. Все позбавлене сенсу. 
Людина постає як наділена свідомістю 
машина, що позбавлена здатності 
визначати свою долю або здійснювати 
щось значне; тому вона (як цінність) 
мертва [11: 83, 90].  

Подолати нігілізм постає 
найважливішим завданням 
екзистенціалізму, який існує у двох 
формах, що визначаються його 
зв’язком з вищезгаданими 
світоглядами: атеїстичний 
екзистенціалізм (базується на 
натуралізмі) і теїстичний (ґрунтується 
на теїзмі). Згідно екзистенціалізму, 
кожна людина абсолютно вільна, а, 
отже, може вибудовувати свою 
систему цінностей, оскільки індивід не 
пов’язаний з об’єктивним світом. 
Цінність знаходиться всередині нього, і 
це є надбанням кожної людини. 

Дж. Сайр на підставі детальної 
характеристики різних типів 
світоглядів в історичному контексті 
зробив висновок про можливість на 
основі їх характеристик пізнавати не 
тільки свій спосіб мислення, а й 
оточуючих людей. Дослідник 
впевнений, що "для того, щоб володіти 
повнотою свідомості в 
інтелектуальному плані, кожному з нас 

треба не тільки вміти визначати 
світогляд інших людей, але і віддавати 
звіт своєму власному: чому він наш і 
чому серед багатьох варіантів ми все-
таки вважаємо істинним саме його" 
[11: 8]. 

У зв’язку з урізноманітнення буття 
сучасної людини може видатися, що 
кількість світоглядів постійно зростає. 
Утім, кожен з них є лише відповіддю 
на запити соціального і природного 
буття конкретної людини, а тому їх 
кількість залишається обмеженою. 
Сутнісні характеристики будь-якого 
світогляду мають відповідати таким 
ключовим питанням: Яка реальність 
для людини є первинною? У якому 
відношенні перебуває природна і 
соціальна реальність? У чому полягає 
сенс буття людини у світі? Які критерії 
є ключовими для визначення, що є 
добром, а що ‒ злом? До «вічних» 
питань, які визначають світогляд 
належить і відповідь на питання: 
Наскільки людина є вільною у своєму 
бутті? Чому буття людей кожної епохи 
зіштовхує їх з проблемою нерівності і 
соціальної несправедливості? 

Якщо людина здатна чітко 
відповісти на кожне з цих питань, 
можемо говорити про сформований 
світогляд. Але при цьому таку людину 
можна запідозрити в кардинальності 
переконань і несприйнятті позиції 
інших індивідів. Тим більше, що в 
демократичному, плюралістичному 
суспільстві спрямованість на критичне 
осмислення позиції іншого може бути 
певною установкою світогляду 
особистості. 

Світогляд як системоутворююча 
компонента, за твердженням 
Н. Менчинської та Т. Мухіної, 
невід’ємно пов’язаний з мотивами, 
ідеалами, оцінками особистості та 
сферою реалізації її інтелекту, що 
реалізується у знаннях, уміннях і 
пізнавальних навичках. Але, за 
твердженням дослідниць, ці складові, 
маючи інтегративний характер, зовсім 
не вичерпують зміст світогляду [15: 
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252]. 
Світогляд, який у 

феноменологічному дискурсі 
реалізується як уявлення і стійкі 
переконання особистості про 
специфіку світу, властивості та 
природу речей, – визначає мотиваційні 
ціннісні інтенції особистості. У 
контексті цього слід нагадати 
заперечення К. Ясперсом виключно 
пізнавального характеру світогляду, 
адже світогляд містить у собі 
аксіологічну складову, способи 
облаштування життя, певну "пережиту 
ієрархію цінностей" [20: 13]. Коли 
говорять про світогляд маються на 
увазі суб’єктивні ідеї, переживання, 
зусилля, спосіб міркувань, а також 
предметно сформований об’єктивний 
світ.  

У сучасній науковій інтерпретації 
світогляд – це узагальнена форма 
розуміння об’єктивного та 
суб’єктивного світу людиною, який 
формується в результаті синтезу, 
узагальнення та розуміння індивідом 
сутності і закономірності розвитку 
світу. Світогляд – це система 
переконань і ідей про соціальний та 
природний світ і водночас про 
ієрархію цінностей в цих світах. Він 
ґрунтується на системі цінностей, яка 
стає своєрідною "матрицею" 
життєдіяльності людини та суспільства 
і визначає шлях кожної людини та хід 
історії цілих народів [4]. Тобто, цінності 
є тими основами людського життя та 
культури, на підставі яких 
здійснюється вибір індивідами, 
соціальними групами, суспільством 
загалом.  

Поняття "цінність" вперше 
прослідковується у працях відомого 
німецького філософа І. Канта, який 
протиставляв свободу (сферу 
моральності) необхідності (сфері 
природи) і пов’язане з переглядом 
традиційного обґрунтування етики. 
Проте цінності самі собою, на думку 
багатьох науковців, не мають буття. Це 
соціальні визначення об’єктів 

навколишнього світу, що мають 
позитивну чи негативну конотацію для 
людини й суспільства, внаслідок 
залучення їх у сферу інтересів 
особистості та її діяльності. Вони є 
властивістю предмета або явища, 
оскільки останні включені у сферу 
суспільного буття людини та є носіями 
певних соціальних відносин. Цінності 
завжди мають історичний характер і 
змінюються відносно оптики 
історичної епохи, що робить цінності 
рухливими і релятивними. 

Пізніше, у 60-ті роки XIX сторіччя, 
феномен цінностей розглядав 
німецький філософ Г. Лотц. До 
цінностей були віднесені благо, 
прекрасне, справедливість та інші 
прояви буття [9: 14]. Більшість ідей про 
вивчення гуманістичних цінностей, 
розвиток ціннісної свідомості знайшли 
відображення у роботах релігійних 
філософів М. Бердяєва, С. Булгакова, 
Н. Лосського, В. Соловйова, 
П. Флоренського та ін. Зокрема, 
М. Бердяєв зауважує: "Духовність несе 
із … собою людяність.... Можливий 
прорив духовності в соціальне життя, і 
все краще в соціальному житті 
виходить з цього джерела. Потрібно 
залишити зовсім помилкову ідею другої 
половини XIX століття, що людина є 
створенням соціального середовища. 
Навпаки, соціальне середовище є 
створенням людини" [3: 324].  

Специфіку поведінки людини і 
соціальних груп впродовж їхньої історії 
визначає саме система цінностей, 
мотивуючи їх до певного типу 
активності чи (іноді) бездіяльності, до 
миролюбивої чи загарбницької 
політики. У цьому розумінні "світогляд 
суспільства, а в цілому його 
філософія… суттєво впливають на 
способи взаємодії із зовнішнім 
середовищем… Тому майбутнє нації 
формується у її поглядах, її ідеології, у 
свідомості громадян" [5: 4].  

При вивченні процесів, що пов’язані 
із засвоєнням індивідом певних систем 
культурних цінностей, важливий 
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аксіологічний аналіз, зокрема проблема 
співвіднесення між цінностями, які 
декларовані та які виступають 
реальною рушійною силою, оскільки 
будь-яка загальнозначима цінність 
стає дійсно значною тільки в 
індивідуальному контексті [16]. На 
аксіологічному рівні світогляд 
безпосередньо впливає на 
самоорганізацію суспільної інтеграції 
чи соціального відчуження, оскільки 
"пропонує" особистості систему 
цінностей, згідно якої, на думку 
В. Будз, визначаються пріоритетні цілі, 
напрямки дій, рішень, специфіка 
інтерперсональних взаємодій [4]. Так, у 
марксизмі було обгрунтовано ідею про 
безкомпромісне протистояння класів. 
Ця ідея на світоглядному рівні 
визначала конфліктогенний потенціал 
СРСР на міжнародному рівні, оскільки 
інші суб’єкти міждержавної взаємодії 
позиціонувалися як «вороги» 
пролетаріату. Домінуюча ідеологія 
образу "ворога" посилювала соціальне 
відчуження радянських громадян, 
формувала атмосферу недовіри та 
підозрілості, що у свою чергу, вплинуло 
на самоорганізацію соціальної 
поведінки людини та її соціальні 
почуття. Адже людина активно 
модулює свої "емоційні футурологічні 
очікування" наслідків рішень, 
прийнятих на основі світогляду 
конкретних соціальних спільнот [23: 
73]. Загалом, соціальні очікування 
містяться у світогляді людини [24: 80], 
при цьому вони "не виходять за межі 
того чи іншого світогляду та тієї чи 
іншої картини світу і в цілому 
ментальності" [24: 81]. У такому аспекті 
на основі світогляду 
самоорганізовується соціальне 
відчуження громадян. Відповідно, 
світогляд має організаційно впливати 
на рівень суспільної інтеграції та мати 
універсальний характер. Він має 
визнаватися усіма, орієнтуватися на 
людину як всезагальну основну 
цінність та бути властивим для 
відкритого демократичного 

космополітичного суспільства [25: 49]. 
Однак, слід враховувати і те, що 
демократичний світогляд за умови 
абсолютизації цінності свободи може у 
розвитку соціальних систем мати 
дезінтеграційний вплив, продукуючи 
соціальне відчуження [4]. 

Як видається, аксіологічний рівень 
світогляду постає одним з головних 
конститутивних   основ становлення й 
розвитку національної самосвідомості, 
як на індивідуальному, так і груповому 
рівнях. Це своєрідна система базових 
цінностей, яку на свідомому чи 
підсвідомому рівнях сповідують члени 
етнічної або національної спільноти. 
Вона є підґрунтям мотивації їхньої 
діяльності, формування культурних 
традицій, цілісності, гармонії та 
консенсусу. Аксіологічна система, в 
свою чергу, формується на основі 
історичної традиції конкретної 
спільноти. Ціннісна система не є 
константною структурою, а може 
зазнавати певних трансформацій і має 
історичний характер.  

Варто зазначити, що саме цінності 
визначають зміст культури народу та 
суспільства і стають ядром цієї 
культури. Тому остання може бути 
представлена як процес і результат 
реалізації системи цінностей 
особистості (соціальної групи, 
суспільства) у процесі життєдіяльності. 
Формування світогляду особистості є 
результатом впливу макро- та 
мікросередовища, підсумком ціннісно-
орієнтаційної діяльності, яка 
складається як з власне світоглядного 
виховання, так й безпосередньої 
духовної діяльності соціального 
суб’єкта [13].  

Зміна історичного типу цивілізації, 
яку називають поняттями 
"постіндустріальна", 
"постмодерністська", зумовлює пошук 
нової системи цінностей, з новою 
домінантою. Нині стає очевидним, що 
не насильство, а саме діалог є єдино 
ефективним способом вирішення 
духовних протиріч в умовах 
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самознищення людства. Як результат 
внутрішніх протистоянь, стала 
визрівати свідомість пріоритету 
загальнолюдських цінностей [9: 100]. 
Відбувається інтенсивний процес 
переосмислення основних цінностей, 
що пов’язані із розумінням тенденцій і 
характером розвитку суспільства, 
оскільки абсолютизація свободи 
особистості призвела до її егоїстичного 
самообособлення й роз’єднання людей, 
до трагедії індивідуалізму [9: 191]. 
Виходом з даної ситуації для всього 
людства є пошук шляхів і способів 
діалектичного поєднання цінностей і 
прав особистості з цінностями і 
демократичними правами людства. 
Формулюючи нову концепцію розвитку 
суспільства, важливо не упустити в ній 
суб’єкта діяльності – людину. Поступ 
суспільства без людини неможливий: 
"Лише опанувавши світову культуру, 
перетворивши її на невід’ємну частину 
свого досвіду, людина може 
усвідомити необхідність активно 
утверджувати у життєдіяльності ті 
гуманістичні цінності, які складають 
основу культурного світогляду" [13]. Тут 
варто звернути увагу, що ідею 
історичної загальнолюдської єдності 
обґрунтовував вже згаданий раніше 
німецький філософ-екзистенціаліст 
К. Ясперс. У своїй праці "Витоки історії 
та її мета" він розкриває сенс свого 
глобального історичного світогляду і 
обґрунтовує необхідність відходу від 
вузьконаціонального розуміння історії і 
людини в ній. К. Ясперс звертається до 
пошуків єдності історичного процесу і 
його загального, єдиного сенсу, 
зауважуючи, що "лише історія людства 
в цілому може дати масштаб для 
осмислення того, що відбувається в 
даний час" [19: 29]. На його думку, 
сучасна людина, перш за все, повинна 
осягнути сучасність і збагнути сенс 
всього, що відбувається у сьогоденні 
подій, і який можна пізнати лише за 
умови вивчення історії. Мислитель 
намагається осягнути головний сенс 
устремлінь людства. 

На означену проблему звертали 
увагу й такі філософи, як О. Шпенглер 
у праці "Занепад Європи" [17] та 
А. Тойнбі у творі "Осягнення історії" 
[14]. Зокрема, А. Тойнбі обґрунтовує 
неможливість осягнення національної 
історії в межах тільки європейської 
історії: "... досліджуючи суспільство, 
іменоване нами «західне», ми виявили, 
що воно виявляє тенденцію до 
постійного розширення. Однак ми 
повинні визнати, що за весь час 
існування суспільство це так і не 
домоглося домінуючого положення у 
всіх трьох планах – економічному, 
політичному і культурному" [14: 31]. На 
відміну від А. Тойнбі, який обґрунтовує 
перехід від дослідження держави і 
міжнародних відносин як відносин 
міждержавних до вивчення історії 
суспільства і міжнародних відносин як 
відносин міжцивілізаційних, 
О. Шпенглер розкриває проблему 
заміни принципу причинності – 
морфологічним принципом, що 
передбачає дослідження культури 
суспільства у цілісній сукупності її 
складових. К. Ясперс у противагу 
концепціям Тойнбі та Шпенглера 
звертається до пошуків єдності 
історичного процесу і його загального, 
єдиного сенсу на основі певних 
закономірностей. Він вважає 
помилковим обмежувати історію тільки 
контурами цивілізацій, оскільки кожна 
з них, будучи частиною цілого, існує і 
проявляє себе лише у взаємодії з 
іншими [10: 99]. Мислитель 
переконаний, як і деякі його 
попередники (Г. Гегель, І. Кант, 
Ф. Шиллер), що для осягнення сенсу 
історичного процесу на основі 
емпіричних даних необхідна 
системоутворююча ідея. Тому він 
вважає: "Сенс ... доступного 
емпіричного пізнання світової історії – 
незалежно від того, притаманний він 
їй самій або привнесений в неї нами, 
людьми, – ми осягаємо, тільки 
підпорядкувавши її ідеї історичної 
цілісності" [19: 31].  
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На відміну від дедукції Г. Гегеля і 
його принципу панлогізму, К. Ясперс 
викладає свої думки інтуїтивно, як 
"тезу віри" і переконаний в їх 
істинності, незважаючи на те, що він 
не може їх науково довести. Дослідник 
вибудовує схему світової історії, 
виокремлюючи чотири основні етапи: 
доісторія, історія, «осьовий час», а 
також світова історія. 
Структуроутворюючою постає епоха 
осьового часу, коли долається 
міфологічна свідомість і заміняється 
раціональним осмисленням світу, що 
знайшло відображення у філософських 
системах Платона, Аристотеля, 
Софокла, Евріпіда. У концепції 
осьового часу К. Ясперс намагається 
довести об’єктивну єдність людської 
екзистенції, знайшовши головний 
сполучний елемент різних цивілізацій, 
який об’єднує їх у єдиний культурно-
ідеологічний простір. Мислитель був 
переконаний, що теоретичні 
міркування не позбавлені практичних 
висновків, чим і обумовлена особлива 
роль філософії в сучасному світі – 
об’єднати усіх людей за допомогою 
філософської віри (про що висловив у 
праці "Великі філософи"), яка є 
принципово особистою і повинна 
служити певним фільтром, своєрідним 
бар’єром на шляху поширення 
раціоналістичних утопій, "які 
претендують на створення раю на 
землі, але в дійсності руйнують 
моральні й культурні традиції" [6: 25]. 
К. Ясперс був впевнений у тому, що 
спрямованість на осягнення 
необхідного і всезагального не 
призводить до негації випадкового та 
індивідуального. Він вважав, що у 
філософії універсальне нерозривно 
пов’язане із особливим [18: 172], і 
служіння універсальному здійснюється 
лише через відданість особливому, 
одиничному [18: 263]. 

Далі К. Ясперс зазначає, що той, хто 
відкидає можливість історичної 
комунікації, встає на шлях 
тоталітаризму, який, у свою чергу, 

скасовує індивідуальну свободу, 
відсутність якої – це квінтесенція усіх 
соціальних катаклізмів. Єдино 
можливим, альтернативним 
тоталітаризму, на думку філософа, є 
громадянське суспільство, яке 
можливо побудувати за умови 
подолання національних амбіцій і 
локально-цивілізаційного егоїзму. 
Можна погодитися з думкою 
К. Ясперса, адже специфіка сучасного 
світу така, що в ньому вже неможливе 
існування замкнутих форм 
державності. Людство тяжіє до 
глобальної, загальнолюдської 
комунікації, діалектичного сприйняття 
світу. Означені перспективи 
окреслюють важливість 
космополітичних ідей, а також 
процесів побудови альтернативного 
суспільства в контексті нової 
світоглядної системи. Поява якісно 
нового світоглядного конструкту часто 
надмірно ускладнює діалектичну 
взаємодію суспільного та 
індивідуального в оцінювально-
пояснювальній, орієнтаційно-
інтегративній та мотиваційно-
спонукальній підсистемах світогляду 
на всіх рівнях його представленості і 
вимагає врахування цих змін. Іншими 
словами, маємо враховувати: 
"Об’єднавчі процеси, що відбуваються 
на теренах Європи, потребують нового, 
підготовленого суб’єкта – людини, 
здатної до сприйняття інших культур і 
ментальностей, яка б могла легко 
знаходити шлях до співпраці між 
народами" [1: 1]. Тому важливим 
фактором формування світоглядної 
орієнтації у сучасному суспільстві 
виступає момент переходу свідомості 
до сприйняття міжкомунікаційних 
відносин та їх важливості.  

Тому актуальним та своєчасним є 
аналіз змісту та спрямованості 
"космополітичного" світогляду, який 
базується на вмінні особи аналізувати 
плинні умови її соціального буття; на її 
готовності до соціальної мобільності та 
взаємодії. Людина повинна мати 
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альтернативи щодо "майбутніх 
сценаріїв" її життєдіяльності внаслідок 
зростання екстремалізації 
функціонування суспільства. Не можна 
мислити і бачити світ тільки локально: 
глобалізація вимагає розширення 
світоглядного горизонту людини і 
постійного "оновлення" картини світу 
для досягнення результативності свого 
існування. Людина має стати більш 
відкритою до таких світоглядних вимог: 
"космополітизм" проникнув у 
повсякденне життя, щоб стати 
частиною світу економіки, політики, 
права та культури [22]. Він належить до 
тих явищ, які є як емпіричними, так і 
нормативними. Крім того, його можна 
охарактеризувати як такий, що має 
оціночний вимір. В останньому 
розумінні космополітизм можна 
вважати як виявлення, критичне 
ставлення й аналіз трансформацій 
всередині спільноти [21: 335]. Це підхід, 
в межах якого соціальна реальність 
розглядається не лише як емпіричне 
явище, а й як єдине ціле контрфактів 
морального і політичного характеру, що 
залучають нормативні ідеї, нормативні 
критерії, які не виходять за рамки 
соціальної реальності, але є іманентними 
соціальній реальність. Отже, 
"космополітизм" стосується емпіричних 
явищ (або реальності), але нормативно 
керованих [21: 335]. У цьому викладі 
"космополітизм" включає: відкритість та 
подолання розбіжностей, взаємодію, 
логіку обміну, зустрічі та діалог, 
обмірковане спілкування, 
трансформацію самості та суспільства, 
критичну оцінку. Незважаючи на 
західну генеалогію цього слова, сьогодні 
поняття "космополітизм" 
використовується у "постзахідному" 
значенні. Космополітизм не передбачає 
узагальнення історичного досвіду 
Західної Європи та США, а натомість 
бере досвід, який має значення для всіх 
суспільств і для якого можуть існувати 
різні концептуальні генеалогії. У цьому 
сенсі космополітичний світогляд – це 
"постзахідна" орієнтація на стику 

локального і глобального, яка пропонує 
умови суспільної трансформації у 
контексті зустрічі з "Іншим". 
Центральним для такої трансформації є 
плюралізація. Космополітизм не 
зводиться до інтернаціоналізму, 
глобалізації, інтернаціоналізму чи 
транснаціоналізму. Він швидше постає 
як альтернатива інтернаціоналізму і 
транснаціоналізму. 

Розвиваючи цю концепцію, У. Бек 
вибудовує "Нову критичну теорію" 
(яка, можливо, у найближчій 
перспективі змінить увесь світовий 
устрій), детально обґрунтовуючи її. У 
змісті цієї теорії він виводить декілька 
позицій: "по-перше, космополітичний 
погляд дає можливість відкрити, 
випробувати, завоювати нові опції і 
владні шанси. Подолання національних 
бар’єрів пробудить і посилить спрагу 
космополітичного; по-друге, 
суверенітет визнається, 
уможливлюється і розвивається 
завдяки різноманіттю та спільності" 
[12]. Продовжуючи свою думку, У. Бек 
зауважує, що саме виклики 
космополітки відкривають якісно нове 
джерело демократії а також 
дозволяють глибше пізнати 
транснаціональний простір буттєвості 
сучасної людини [2: 310–311]. Окрім 
цього, до стратегічних переваг 
космополітизму дослідник відносить 
права людини, які розглядаються як 
основа космополітичної влади [12]. 

Висновки та перспективи 
подальших досліджень. Таким 
чином, світогляд характеризується 
широким рівнем інтегративності своїх 
підсистем – пізнавальної, аксіологічної 
та праксеологічної. В сучасних 
транзитивних умовах суспільства і 
цивілізації він самоорганізаційно 
впливає на суспільну інтеграцію у своїх 
основних цінностях і поступово стає 
космопополітичним, який би 
визнавався усіма і орієнтувався на 
людину як всезагальну основну 
гуманістичну цінність. Космополітизм 
уможливлює існування людини в 
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соціальних і політичних 
трансформаціях. Сучасне людство у 
глобальному соціальному просторі 
зіткнулося з проблемами настільки 
високого рівня складності, що з 
необхідністю вимагає розробки 
концепту космополітичного світогляду 
на основі утвердження "компромісу" 
культурних, релігійних та інших 
відмінностей. При цьому перехід до 
"космополітичного" світового порядку 
має супроводжуватися якісною зміною 
пріоритетів, а саме відходом від 
пріоритетів традиційного 
міжнародного права до пріоритету 
прав людини. 
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ФЕНОМЕН КОНСПІРАТИВІЗМУ: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ 

Т. А. Шадюк* 

Явище конспіративізму як створення й побутування "теорій змови" є достатньо 
поширеним у сучасному суспільстві. Воно є предметом міждисциплінарних досліджень, які 
фокусуються на виявленні його специфічних ознак, причин і наслідків існування в 
індивідуальній та суспільній свідомості. Метою статті є концептуальне осмислення 
феномена конспіративізму, визначення його сутнісних рис, в контексті чого здійснюється 
характеристика конспіративізму як суспільного явища та явища суспільної свідомості, 
аналізуються фактори причетності конспіративізму до поглиблення комунікативної кризи 
й втрати суспільної злагоди. У статті застосовуються філософсько-аналітичний, 
системно-логічний і синтетичний методи дослідження. Виокремлюється соціально-етичний 
вимір феномена конспіративізму та встановлюються змістові підходи до його окреслення. 
Стверджується можливість застосування міждисциплінарного способу дослідження 
конспіративізму як різновиду дезінформації в суспільній публічній сфері та здійснюється його 
оцінка як чинника соціального впливу. Можливі соціальні наслідки циркуляції "теорій змови" у 
публічному дискурсі аналізуються у контексті комунікативної кризи. В межах 
концептуального осмислення у статті визначаються філософсько-психологічні передумови 
формування конспіративного світогляду і демаркуються поняття "конспірологія", 
"конспіративізм", які використовуються для окреслення змістовних положень "теорій 
змови"та означуваного ними світогляду.  

За результатами дослідження, феномен конспіративізму характеризується змістом 
специфічного конспіративного світогляду, в основі якого лежить пласт уявлень, переконань, 
спроб вибудови цілісної картини світу, змістом яких є контент неперевіреної, частково 
правдивої або й зумисно неправдивої інформації, псевдоекспертного чи хибного знання. 
Конспіративний світогляд функціонує в межах публічного дискурсу, виявляючись у тісних 
соціальних взаємозв’язках, що фактично забезпечує безперервний вплив на реципієнтів 
масової комунікації, є фактором формування суспільної свідомості, котра набуває ознак 
конспіративної ментальності як сталого способу мислення. Конспіративний дискурс 
оцінюється як чинник ушкодження комунікації і втрати суспільного конкордизму, злагоди з 
огляду на традиційне розуміння комунікації як основної людської якості й процесу, 
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заснованого на справжніх соціально-етичних цінностях, зокрема правді й достовірному 
знанні як компонентах інформаційного обміну. 

 
Ключові слова: "теорії змови", конспіративізм, соціально-етичні цінності, комунікація, 

конспіративний дискурс, комунікативна криза. 
 

THE PHENOMENON OF CONSPIRACISM: SOCIO-PHILOSOPHICAL ANALYSIS 

T. A. Shadiuk 

The phenomenon of conspiracy as the creation and existence of "conspiracy theories" is quite 
common in modern society. It is the subject of interdisciplinary research, which focuses on 
identifying its specific features, causes and consequences of existence in the individual and social 
consciousness. The aim of the article is to conceptually comprehend the phenomenon of conspiracy 
and to define its essential features, so the phenomenon of conspiracy is characterized as a social 
phenomenon and the phenomenon of public consciousness. Also the factors of conspiracy 
involvement in deepening of communicative crisis and loss of social coherence are analyzed. The 
theory and method of discourse analysis, as well as system-logical, analytical, and synthetic 
research methods are applied. 

The socio-ethical measurement of the phenomenon of conspiracy is singled out and semantic 
approaches to its delineation are established. The possibility of using an interdisciplinary method of 
studying the phenomenon of conspiracy as a kind of misinformation in the public sphere is 
confirmed and its assessment as a factor of social influence is actualized. The possible social 
consequences of the circulation of "conspiracy theories" in public discourse are analyzed in the 
context of the communicative crisis. Within the framework of conceptual comprehension, the 
philosophical and psychological preconditions for the formation of a conspiratorial worldview are 
determined. Such terms as conspiracy, conspiralogics, conspiracism that are suitable for outlining 
the essence of the phenomenon of "conspiracy theory" and its worldview are discussed. 

According to the study, the phenomenon of conspiracy is characterized by the content of a 
specific conspiratorial worldview, which is based on ideas, beliefs, attempts to build a holistic 
picture of the world, the content of which is consisted of unverified, partially true or deliberately 
false information, pseudo-expert or false knowledge. The conspiratorial worldview operates within 
the framework of public discourse, manifesting itself in close social relationships, which in fact 
provides a continuous influence on the recipients of mass communication. It is also a factor of social 
consciousness creation, which acquires signs of conspiratorial mentality as a stable way of thinking. 
Conspiratorial discourse is assessed as a reason of damage to communication and loss of social 
concordism regarding to the traditional understanding of communication as a basic human quality 
and process based on sufficient socio-ethical values, including truth and reliable knowledge as 
components of information exchange. 

 
Key words: "Conspiracy Theories", Conspiracism, Socio-Ethical Values, Communication, 

Conspiratorial Discourse, Communicative Crisis. 
 

 
Постановка проблеми. Одним із 

найбільш помітних феноменів у 
дискурсі практик дезінформації в 
сучасному інформаційному просторі є 
"теорії змови" або конспіративні теорії. 
У буденній свідомості поняття "теорій 
змови" чітко співвідносяться з 
альтернативними (відмінними від 
офіційних) поясненнями резонансних 
суспільних подій, суперечливих 

обставин чи неочевидних 
закономірностей у соціальній сфері 
незалежно від змісту конкретної 
"теорії". Попри збіг вербального і 
значеннєвого змістів у словосполученні 
"теорії змови", непроясненим й 
науково необґрунтованим залишається 
вживання термінів на означення цього 
явища, їх використання в мові науки. 
Зокрема, часто вживаний термін 
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"конспірологія"у масмедійних виданнях 
ототожнюється з діяльністю щодо 
продукування й поширення теорій 
змови. Етимологічно слово 
"конспірологія" походить від 
латинських слів conspirare і logos, що 
означає науку про змови. Втім, 
оскільки предмету цієї науки (самих 
змов) може і не існувати взагалі, то 
фактично "конспірологія" є 
псевдонаукою, предметом вивчення 
якої є нарація і побудова 
"конспірологічних" "теорій", а також їх 
просування у масовій свідомості.  

До того ж ці "теорії" фактично не є 
теоріями в науково-методологічному 
сенсі. У наукових дослідженнях "теорії 
змови" (незалежно від ступеня їх 
вірогідності, ймовірної правдивості) 
розглядаються як квазі-критичні або ж 
квазі-раціональні, вважається, що 
"теорії змови" є такими, що мають 
лише формальні ознаки теорій, хоча 
сам термін визнається як культурно 
усталений слововжиток [1]. Згідно з 
цим методологічним шаблоном самі 
"теорії змови" (хоча й будучи 
псевдотеоріями) виглядають як 
"науковий" здобуток конспірологів, 
діячів-прихильників або творців 
змовницького логосу. Тому у даній 
розвідці вважаємо за доцільне 
застосовувати терміни "теорії змови" 
або "конспіративні теорії"на означення 
одного із видів псевдотеорій: 
суспільних оповідей на змовницьку 
тематику, історій про підозри у змовах, 
задля уникнення дискредитації 
латинського кореня logos, що має 
стосунок до наукового знання. Таким 
чином, у терміні "теорії змови" 
акумульовано подвійну сумнівність як 
зовнішню атрибутивність цього 
поняття (адже воно може позначати 
насправді не теорії і не змови), а також 
недовіру та підозру як його сталу 
внутрішню змістовніть.  

Навіть відкидаючи критику 
застосування терміну "теорій змови" у 
науці, стає зрозумілим, що його 
побутування є лише закріпленням 

скептичної точки зору на наративи 
змови, котрі цілком чи частково 
можуть виявитися вигадками чи 
епістемічними хибами. Тому більш 
науково обґрунтованим є застосування 
нейтрального за змістом терміну 
"конспіративізм", що означає явище 
побутування наративів змови, що має 
певні причини й наслідки як на 
індивідуальному, так і на суспільному 
рівнях. Потребу розрізняти поняття 
"теорія змови" (conspiracy theory) і 
відповідний факт наявності 
конспіративних за змістом оповідей, 
конспіративістських репрезентацій 
подій (conspiracy narrative) у 
суспільстві, тобто соціальний феномен, 
засвідчує, зокрема, робота Францішка 
Чеха, в якій робиться спроба 
проаналізувати наповненість 
польських ЗМІ такого штибу 
інформацією [2: 157]. Завдяки 
розрізненню понять можливим є 
встановлення типології існуючих 
подієвих "теорій змов" і типологічних 
характеристик явища 
конспіративизму, що є принципово 
відмінними завданнями.  

Разом з тим, поняття 
"конспіративізм" позначає також 
світогляд, в основі якого лежать 
конспіративно зумовлені уявлення, 
погляди й переконання, наприклад, 
про те, що хід суспільної історії (і 
важливі події у ній) від початку 
детермінований заплутаною сіткою 
секретних змов [3] тощо. 
Конспіративізм є світоглядом замісного 
типу або квазі-світоглядом, що 
з’являється внаслідок раптового 
порушення звичного ходу подій, котрі 
загрожують усталеному світопорядку, 
руйнують звичне світобачення. Відтак, 
"теорія змови" –  це "енергія швидких 
вуглеводів" для мозку; оперативна 
допомога нейронам у розірваних 
зв’язках, що силяться відновити 
цілісність своєї структури. Джозеф 
Ушинські характеризує 
конспіративний світогляд як 
патологічну парадигму [4]. Від поняття 
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конспіративізму, як явища 
побутування "теорій змов" і 
відповідного йому світогляду, походить 
поняття "конспіративісти", що має як 
опосередкований, так і безпосередній 
зміст. Конспіративісти – це особи, 
котрі конспіративно налаштовані 
(conspiratorially minded), тобто 
підтримують "теорії змови" і/або є їх 
безпосередніми виробниками. 

Конспіративізм є не лише помітним 
суспільним явищем, а й предметом 
вивчення у соціальній філософії, 
політології, сфері права, психології, 
етиці, культурології тощо. Нині 
дослідження "теорій змови" як 
соціального феномена та феномена 
суспільної свідомості набувають 
міждисциплінарного характеру, що 
дозволяє розширити спектральне коло 
теоретико-методологічних підходів й, 
тим самим, повніше змістовно 
окреслити сутність цього 
суперечливого феномена, виявляючи 
його нові характеристики.  

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Термін "теорії змови" 
з’явився в англо-американському 
культурному контексті. Цей факт і 
натепер визначає основні 
термінологічні конструкції, що 
застосовуються до дослідження явища 
конспіративізму, в тому числі в 
українській науці. Згідно з Джозефом 
Ушинські, у науковій дискусії тема 
конспіративізму з’явилася у першій 
половині XX століття й пов’язана з 
академічними дослідженнями 
політичних психологів, соціальних 
філософів, літературознавців, 
соціологів, істориків, зокрема, 
Гарольда Д. Лассвелла, Теодора 
Адорно, Норберта Гутермана, Лео 
Левенталя, Карла Поппера, Річарда 
Гофстедтера й б. ін. [4: 34-35]. Саме 
Річард Гофстедтер одним з перших 
розпочав стигматизацію 
конспіративізму, висловившись про 
"теорії змови" як про форму політичної 
і культурної паранойї, внаслідок чого 
його було віднесено до феноменів 

"додосвідної патологізації" [5]. 
Насьогодні є чимало праць, які 
висвітлюють різноманітні аспекти 
феномена конспіративізму. 
Визначальними для встановлення 
сутнісних рис феномена 
конспіративізму є психологічні та 
філософські дослідження, котрі 
фокусуються на визначенні 
психологічних потреб індивіда й 
зумовлених ними передумов 
зацікавленості й довіри до 
неперевіреного інформаційного 
контенту, а також на з’ясуванні 
світоглядних детермінатив і 
особливостей їхньої трансформації в 
умовах неспинної діджиталізації 
суспільного життя.  

Чимало науковців займаються 
встановленням причинно-наслідкових 
зв’язків між вірою у змови та певними 
психологічними, соціальними, 
етичними, ідеологічними й 
політичними чинниками. Поширеними 
є дослідження в контексті 
протиставлення конспіративізму та 
конвенціоналізму як протилежних 
соціокультурних позицій. Зокрема, 
вплив соціально-політичних кризових 
ситуацій на сприйнятливість людей до 
"теорій змови", а також психологічні 
передумови віри в них досліджували 
Стівен Смолпейдж, Віктор Сорел, 
Джозеф Ушинські, Ян-Віллем ван 
Пруйен, Майкл Вуд, Карен М. Дуглас, 
Ана С. Лейт, Роббі М. Саттон, 
Олександра Цічоцька, Ілля Яблоков і 
б.ін. Серед когнітивних потреб, що 
посутньо стають передумовами 
схиляння до конспіративних теорій, 
віри в них, особливо помітними є 
епістемічні. Детальніше епістемічні 
потреби особистості з психологічної 
точки зору досліджуються у розвідці П. 
Дж. Лемана та Марко Ціннірела 15. 
Виявлення і класифікацію чеснот 
інтелектуального характеру, а також їх 
філософське осмислення ставить собі 
за мету Л. Загзебскі, котра вводить їх у 
контекст аналітичної епістемології 14. 
Відповідно конспіративізм постає як 
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упредметнення епістемічних 
упереджень, побічний продукт 
сприйняття людьми навколишнього 
світу, особливий спосіб раціонального 
мислення чи один із ірраціональних 
проявів, наприклад, страху. 

Риси конспіративного світогляду й 
закономірності вписування 
конспіративізму в широкий 
світоглядний контекст встановлювали 
сучасні дослідники Адріан Бангертер, 
Мартін В. Бауер, Метью Холл, Марк К. 
Нурт. Британський дослідник Бредлі 
Френкс, розгортаючи картину 
конспіративного світогляду, відтворив 
схему бачення чи представлення 
конспіративістами соціальної 
стратифікації. Окрім вказаних авторів, 
"теорії змови" як конспіративні 
вірування (conspiracy beliefs), що 
зближаються з альтернативними 
віруваннями та нетрадиційними 
релігіями сучасності, є предметом 
вивчення Девіда Робертсона 6. 
Контроверсійні версії оцінювання 
суспільної ролі конспіративізму 
представлені Катаріною Талманн 5, 
зокрема, дискутується питання 
стигматизації "теорій змови" та 
виштовхування їх у площину 
негативних соціальних феноменів.  

Окреслення невирішених раніше 
частин загальної проблеми. 
Розширення інформаційного простору 
та можливостей включення в нього 
людини оцінюється у сучасному 
суспільстві дедалі частіше з позицій  
пересторог до споживання інформації, 
що може мати негативні наслідки як 
для окремої людини, так і для всього 
суспільства. Зважаючи на обсяг 
дезінформаційної складової у потоці 
відомостей, в тому числі "теорій 
змови", що справляють дезорієнтуючий  
вплив на учасників комунікації, 
актуалізуються питання зі сфери 
належного: моральних засад суспільної 
взаємодії, дотримання принципів 
толерантності, доброзичливої 
спрямованості спілкування. Одним із 
вимірів феномена конспіративізму є 

соціально-етичний, у якому 
проблематизується аспект суспільної 
комунікації. Отож потребує з’ясування 
питання: як побутування "теорій 
змови" у масовій свідомості впливає на 
якість суспільної комунікації й яких 
ушкоджень вона зазнає. 

Метою статті є здійснення 
концептуального осмислення феномена 
конспіративізму й визначення способів 
оцінювання його як чинника 
соціального впливу. Автор ставить за 
мету з’ясувати сутнісні ознаки 
соціально-етичного виміру феномена 
конспіративізму. Досягнення 
поставленої мети потребує вирішення 
наступних завдань: охарактеризувати 
феномен конспіративізму як суспільне 
явище та явище суспільної свідомості і 
проаналізувати фактори причетності 
конспіративізму до поглиблення 
комунікативної кризи й втрати 
суспільної злагодженості. 

Результати й дискусія. 
Конспіративізм як явище 
суспільної свідомості. Як явище 
суспільної свідомості "теорії змови" 
мають неоднозначну оцінку. 
Насьогодні у науковому дискурсі 
способи їх валоризації варіюються від 
здорового скептицизму до 
патологічного способу мислення, 
включаючи надмірну підозріливість як 
прояв паранойї. Одним із важливих 
аспектів оцінювання конспіративізму є 
соціально-етичний, який передбачає 
розкриття особливостей 
конспіративної свідомості, в основу 
якої покладається конспіративний 
світогляд як складова публічного 
дискурсу, встановлення причин та 
передумов прихильності осіб до "теорій 
змови", а також попередження 
можливих соціальних деструктивних 
наслідків, чинником яких є 
некритичне сприйняття 
конспіративних теорій як 
дезінформаційного контенту.  

"Теорії змови" є достатньо 
популярним явищем у масовій 
свідомості будь-якої історичної доби, 
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вразливої до проявів несправедливості, 
швидкої на реагування щодо 
порушення соціального порядку. Вони 
дають прості відповіді на складні 
питання і при цьому ще й апелюють до 
розуму та здорового глузду. 
Привабливість їх настільки потужна, 
що як зазначає Роб Бразертон у книзі 
"Підозріливі уми", "За своєю природою 
всі ми – теоретики змов. Дехто з нас 
просто приховує це краще, ніж інші" 
[6: 17]. Ми всі є теоретиками змов 
(conspiracy theorists), якщо віримо 
бодай у одну змову, а історія насправді 
переповнена задокументованими 
змовами, – так доповнює цю думку 
британський вчений Кассім Кассам [7: 
6]. Тож "теорія змови" визначається як 
теорія про змову, й в історії можна 
знайти чимало фактів дійсних змов [7: 
3]. У сучасному світі змови цілком 
можуть існувати й безперечно існують. 
Відтак, окремі "теорії змови" знаходять 
фактологічне підтвердження й стають 
правдою.  

Змова, наслідком якої є нанесена 
фізична чи матеріальна шкода, у теорії 
кримінального права може 
трактуватися як додаткова 
кваліфікуюча ознака складу 
кримінальних правопорушень, зміст 
якої визначається у змісті понять 
"попередня змова групи осіб", 
"організована група" [8]. Випадки 
використання змови як кваліфікуючої 
ознаки у кримінальному праві 
нерідкісні, тому насьогодні 
розглядається можливість розширення 
й вдосконалення нормотворчої техніки 
з її урахуванням. Таким чином, змова є 
цілком конкретним прецедентом 
кримінальної справи, що працює на 
виявлення складу й ступеню важкості 
злочину, якщо вона процесуально 
доведена, на відміну від змови у складі 
так званої "теорії змови" або, інакше 
кажучи, конспіративної теорії, в якій 
акцент зміщується на доведення лише 
факту змови (у кращому випадку, 
адже частіше "теоретиками" ставиться 
мета лише її поширення). Тобто "теорія 

змови" є замкненою сама на себе й 
непродуктивною з точки зору 
виявлення, усунення чи попередження 
соціальних небезпек, загроз. Більше 
того, "теорії змови" самі є джерелом 
потенційних загроз утрати соціальної 
злагоди. 

Конспіративні теорії – це історії, які 
люди хочуть чути. Ними насичені усі 
ЗМІ. Вони циркулюють в соціальних 
мережах, їх поширюють і жваво 
обговорюють, їх зміст інтригує, однак 
це не завжди свідчить про їх 
неординарність чи високий ступінь 
віри в них, – стверджує Кассім Кассам, 
– й більше того, віра у їх правдивість 
не є причиною ні їх продукування 
одними, ні їх споживання іншими. 
Розгортаючи критичний аналіз цього 
явища, мислитель визначає "теорії 
змови" як великий бізнес, а їх 
виробників як конспіративних 
підприємців, підприємців змов, 
"Теоретиків Змов" з великих літер [7: 
34]. Кассім Кассам пропонує 
розрізняти виробників і споживачів 
"теорій змови". При цьому самі 
розробники є не просто фантазерами, 
а реальними конспіративістами, 
"підприємцями-змовниками", що з 
політичною метою створюють ті чи 
інші наративи, буквально торгуючи 
ними та просуваючи у медіа та 
соціальних мережах, заробляючи на 
цьому [9]. Теорії змови опираються не 
на прямі, а на побічні докази. Їх 
основною функцією є просування 
певних ідеологічних чи політичних 
ідей, адже посутньо це форма 
політичної пропаганди. "Теорії змови є 
формами пропаганди, і їх функція 
полягає у просуванні політичного 
порядку денного", це "димові завіси 
для політичних цілей" [7: 31]. Тобто 
конспіративістський дискурс може 
набувати ідеологічних форм. За таких 
обставин "теорії змови" можуть 
ставати ефективним інструментом 
маніпулятивного політичного впливу 
на суспільні маси. Соціальним 
наслідком такого впливу є 
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антагонізація світоглядів, що викликає 
до життя риторику ворожості, 
загострює внутрішньо суспільні 
протиріччя, протиставляючи діяльність 
політичних сил, загалом суспільні, 
урядові, міжнаціональні інтереси тощо. 
Тому з безпекових міркувань урядове 
ставлення до їх функціонування 
варіюється від спостереження і 
невтручання до перешкоджання і 
розвінчування. Водночас "теорії змов" 
є своєрідними "вікнами", крізь які 
проглядаються реально існуючі 
суспільні страхи й занепокоєння, що 
повинні бути вивченими й вчасно 
прореагованими. 

Аналізуючи конспіративізм як 
форму суспільної свідомості, 
британський дослідник Бредлі Френкс 
з колегами вказують на символічність 
світогляду конспіративістів, крізь 
призму якого представлені найбільш 
важливі погляди, припущення або 
переконання, що стосуються онтології, 
гносеології та соціальної сфери 
людини. У структуру конспіративного 
світогляду, на думку дослідника, 
входять важливі смислові аспекти, що 
описують природу дійсності, людське 
Я, групи належності (ingroup), групи 
неналежності (outgroup), соціально-
політичні дії й можливі майбутні зміни 
[10: 5]. Однією з помітних рис 
конспіративної свідомості є її 
монологічність. Монологічність 
конспіративних теорій розуміється як 
риса конспіративного мислення, що є 
стійким когнітивним стилем, 
властивою якістю чи особливістю 
розуму. Сутністю монологічності є 
небажання чи неспроможність 
оперувати цілим контекстом, масивом 
інформації і зосередженість на 
вибіркових його деталях, окремих 
фактах, що формує якість, котра 
описується в термінах "закритого" 
розуму на відміну від "діалогічності" як 
стилю мислення і спілкування, що 
демонструє відкритість до сприйняття 
(фактів, непідтверджених свідчень 
тощо) [10: 2-3].  Діалогічні системи 

вірувань залучені у діалог зі своїм 
контекстом, тоді як монологічні 
системи вірувань, якими частково є 
"теорії змов", самозамкнені, говорять 
самі із собою [10: 14]. Загалом, 
монологічністю пояснюється той факт, 
що поділяння адептом однієї теорії з 
великою ймовірністю передбачає й 
поділяння багатьох інших теорій. Цим 
також зумовлений той факт, що 
переконаність у правдивості теорій 
змови не виникає на основі висновків, 
зроблених шляхом спостереження чи 
дослідження питання. Переконаність 
виникає швидше на основі 
застосування конспіративного 
світогляду до цих спостережень. Це дає 
підстави говорити не лише про 
конспіративний світогляд, але й про 
загальну конспіративну ментальність, 
ментальність змови. У широкому сенсі 
конспіративний світогляд може 
функціонувати як метанаратив, що 
стає основою для індивідуальних 
конспіративних нарацій. 

На підставі проведеного 
дослідження, автори доводять, що 
"теорії змови" та альтернативні 
пояснення слід також розуміти як 
своєрідні світські квести, що можуть 
перерости у якусь надприродну 
онтологію на кшталт релігії, тобто 
квазі-релігію. Такий квазі-релігійний 
підхід уявляється як перспективний з 
точки зору осмислення соціальних 
процесів, вивчення процесів 
продукування соціальних уявлень [11]. 
За своїм змістом, формами та 
функціями конспіративні теорії є 
подібними до тих, що присутні у 
інституціоналізованих релігіях, що дає 
підстави називати їх квазі-релігійними 
уявленнями. Зрештою, дослідники 
вважають "теорії змови" важливими 
культурними формами розуму, що 
уможливлюють символічне осмислення 
загрозливих для суспільства подій чи 
ситуацій [11]. Така точка зору 
утверджує конспіративізм як предмет 
наукового позитивного вивчення, 
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потенціюючи його насамперед 
емпіричні якості.  

Конспіративні теорії відображають 
фактичні уявлення про реальність як 
про частину соціального 
функціонування людини. Високий 
ступінь суспільного невдоволення, 
невпевненості чи нерозуміння поточної 
ситуації формує "інформаційний 
вакуум", що своєю чергою стає 
тригером конспіративістської нарації. 
У цьому ж руслі визначають "теорії 
змов" дослідники Бредлі Френкс, 
Адріан Банджертер та Мартін Бауер. 
На їх думку, "теорії змови" є 
фактичними уявленнями про 
реальність як про частину соціального 
функціонування людини та 
відображають її потенційну здатність 
до надмірного узагальнення й, таким 
чином, виражають ступінь 
функціональної автономії в сучасних 
суспільствах [11]. Будучи вписаними у 
контекст соціальної взаємодії, "теорії 
змови" є своєрідним вимірювальним 
приладом соціальної напруги в 
суспільстві або ж маятником 
комунікативного дисбалансу.  

Когнітивні передумови 
формування конспіративного 
світогляду. Творча тематика 
наративів є проекцією своєрідного 
когнітивного дисонансу, відображає 
спроби інтерпретувати незв’язні події 
незрозумілої етіології та в цілому 
осягнути картину світу, що 
складається. Передумови віри в "теорії 
змови" визначаються психологічними, 
а надто когнітивними, потребами 
особистості. На основні з них вказують 
британські дослідники Ян-Віллем ван 
Пруйен, Карен М. Дуглас, Роббі 
М. Саттон, Олександра Цічочка. До 
психологічних передумов віри в "теорії 
змови" дослідники Ян-Віллем ван 
Пруйен і Карен М. Дуглас відносять 
почуття страху, невпевненості й 
відсутності контролю над ситуацією, 
що ними збуджується процес 
осмислення, надання значення новим 
подіям чи ново пережитому досвіду. 

Згідно з теорією захисту психіки як 
системи (вчення про захисні механізми 
психіки), існує три групи 
психологічних потреб, що впливають 
на соціальну мотивацію суб’єкта: 
епістемічні (бажання розуміння, 
точності, суб’єктивної впевненості, 
структури знання про світ); 
екзистенційні (бажання захищеності, 
безпеки та контролю); соціальні 
(стосункові) (бажання належності та 
підтримки позитивного уявлення про 
себе та власну групу). Серед 
епістемічних потреб звертає на себе 
увагу "потреба у закритті", що 
позначає мотивоване прагнення до 
пошуку інформації, яка б давала 
пряму відповідь на поставлене 
запитання, виключаючи непевність і 
спантеличення. Задоволення цілої 
низки психологічних потреб шляхом 
споживання конспіративних історій 
можливе, однак розбалансовує 
когнітивну активність людини, 
звільняє мозок від необхідності 
мотивовано й цілеспрямовано 
працювати на результат пізнання. У 
підсумку "теорії змов" визначаються як 
форми знищення соціально 
мотивованого пізнання [12]. Проблеми 
епістемологічного характеру 
(особливості прояву когнітивних 
упереджень) на прикладі фейків, 
"теорій змови" як видів дезінформації, 
розглядаються у працях Томаса 
Ніколса, котрий виявляє загрози 
вихолощення наукового знання, 
дискредитацію і знищення експертного 
фахового знання [13]. Таким чином, 
уведення елементів соціально-
психологічного, соціально-
філософського, етичного, 
культурологічного аналізу дозволяють 
побачити у феномені конспіративізму 
неоднозначність і можливі 
соціокультурні загрози.  

Сприйнятливість споживачів до 
"теорій змови" пояснюється як рисами 
характеру (наївність, замкненість), так 
і психологічними особливостями 
людини, котра в усіх подіях прагне 
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знайти сенс, навіть у чиїхось 
найбезглуздіших вчинках з трагічними 
наслідками. З цієї точки зору, 
споживання "теорій змови" виглядає 
як вправляння у сенсотворенні, 
самостійному критичному осмисленні 
подій. Однак, дослідники називають 
таке сенсотворення інтелектуальною 
хибою, що виникає внаслідок 
специфічного способу мислення – 
хотінням вірити у те, що думаєш 
(wishful thinking) [14: 180].  

Когнітивні, а саме епістемічні 
упередження покладені в основу 
сучасного специфічного вчення 
британського науковця Кассіма 
Кассама. На його думку, слід 
розрізняти епістемічні вади 
споживачів "теорій змови" та їх так 
званих "виробників". Серед 
інтелектуальних вад творців "теорій 
змови" найпомітнішою є відношення 
байдужості (до того, чи мають "теорії" 
надійну доказову базу), що є вадою 
епістемічної невпевненості. Загалом, 
висновує дослідник, інтелектуальні 
вади відіграють значну роль у 
пізнавальній діяльності людини. Таким 
чином, виявляється можливим 
виправдання вад зарозумілості, 
упертості, нездатності працювати над 
помилками нарівні з чеснотами 
відкритості й сумлінності як  
необхідних елементів пізнавальної 
активності. Відтак, епістемологія вад – 
"це філософське вчення про природу, 
ідентичність та значення 
інтелектуальних вад" [9]. Інтелектуальні 
вади – це риси характеру, погляди чи 
стилі мислення, які систематично, хоча 
і не завжди, заважають справжньому 
знанню [9]. Звідси, інтелектуальні 
вади, які мають вплив на знання 
(перешкоджають його здобуттю, 
спотворюють його чи заважають його 
використанню), називаються 
епістемічними вадами. Епістемічні 
вади передбачають осуд, мають 
презумпцію вини як риси характеру чи 
мислительні установки, стилі 
мислення, що систематично заважають 

отриманню знання. Однак, епістемічні 
вади не завжди є такими на практиці. 
До прикладу, догматизм може 
розглядатися як епістемічна вада, що 
перешкоджає засвоєнню, передачі, 
збереженню знань й отримання нових 
знань, а може й навпаки захистити 
знання, відмовляючись вислуховувати 
аргументи прихильників "теорій змов" 
чи хибних інтерпретаторів історичних 
подій. 

Іншим аспектом проблеми 
епістемічного упередження, котре 
помічає Кассім Кассам, є виявлення 
епістемічних вад на індивідуальному 
рівні та виправлення їх або протидія 
їм. Інтелектуальні вади, засновані як 
на суб’єктивних особистих когнітивних 
упередженнях, так і під впливом 
системних факторів, важко подолати, 
навіть якщо їх існування помічено, – 
зазначає автор. Іноді можна змінити 
своє мислення або відмовитись від 
поганих інтелектуальних звичок, але не 
завжди. Можуть залишатися вади, в 
яких ми застрягли. Крім того, характер 
деяких епістемічних вад є таким, що 
перешкоджає своєму виявленню. 
Подібні "злодійські" вади є основним 
джерелом невігластва. Наприклад, 
замкненість може перешкодити 
визнати, що людина є замкненою [9]. 
Іншою інтелектуальною вадою є 
дурість (stupidity) як безглуздя, 
відсутність розмірковування, 
нездатність до судження, що може 
значно повпливати на спроможність 
розрізняти правду й неправду. Не 
менш важливим питанням, котре 
ставить автор, це те наскільки люди 
винні в тому, що мають епістемічні 
вади і якою мірою відповідальні за 
них. У цьому питанні філософ виявляє 
лояльне ставлення до людини й 
вважає, що більш осудним є не 
наявність тих чи інших вад, а 
неналежне ставлення до знання й 
процесу пізнання. 

Конспіративний дискурс як 
чинник ушкодження комунікації і 
втрати суспільного конкордизму. У 
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сучасному інформаційному просторі 
"теорії змови" функціонують як 
важливий соціальний феномен. Це 
явище публічного медійного дискурсу, 
до якого належать серії вербально 
оформлених міркувань, що змістовно 
пов’язані між собою. Нерідко кожна 
конспіративна історія, яка побутує у 
певному соціальному просторі, 
залежить від попередньої і підготовлює 
сприйняття наступної завдяки сталому 
змістовому ядру. Своєрідний принцип 
матрьошки: віра в одну теорію 
корелюється з вірою в іншу. Ядром 
конспіративного дискурсу є світогляд 
конспіративізму, серед основних рис 
якого виділяються підозріливість у 
приховуванні правди, недовіра до 
офіційних тлумачень подій, що 
відбулися чи мають відбутися. 
Походження конспіративного наративу 
найчастіше є неінституційним, 
неформальним та імперсональним. 
Основна роль, що йому відведена, це 
бути ключем до розуміння соціального і 
природного середовища, сяйвом 
евристичної здогадки про "справжній" 
стан речей. 

Сучасні дослідження демонструють 
той факт, що будь-яка "теорія змови" 
створена таким чином, щоб бути 
вписаною у якомога ширший 
соціальний контекст чи навіть у 
міжнаціональний конфлікт. Така 
стратегія дає можливість безособовому 
дискурсу виправдатись, звинувативши 
будь-кого у несправедливій соціальній 
системі й, таким чином, залучити 
якомога більше адептів своєї теорії 
[15]. Ця обставина свідчить про 
прагнення теоретиків змов досягти 
впевненості у небезпідставності 
аргументів ймовірної змови, тим 
самим здобути надійне онтологічне 
підґрунтя. 

Будучи щільно включеним у 
соціальний контекст, заснованим на 
соціальних інтеракціях, 
конспіративний дискурс вживлений у 
специфічне професійне мовне 
середовище й здатен справляти вплив 

на реципієнта масової комунікації. У 
дослідженні проведеному 
британськими психологами Патріком 
Леманом і Марко Циннірелою було 
виявлено кореляцію між якістю 
міжособистісної комунікації і 
сприйнятливістю осіб до 
дезінформації. Зокрема, ступінь 
прихильності осіб до "теорій змови" 
залежить від загального рівня 
міжособистісної довіри: особи з 
низьким рівнем міжособистісної 
довіри, як правило, мають вищий 
рівень віри в "теорії змови" й менш 
схильні довіряти офіційним версіям 
подій, коментарям щодо резонансних 
суспільних тем тощо [15].  

"Теорії змови" не є безневинними 
вигадками, у багатьох випадках їх 
побутування має далекосяжні 
деструктивні наслідки. Вони можуть 
провокувати цілком конкретні 
соціальні негаразди: підживлювати 
расизм, націоналізм, тероризм та 
гендерні упередження, розпалювати 
етнічну ворожнечу, стимулювати 
спалахи насильницьких дій, а також в 
цілому спричиняти поляризацію 
суспільства. Маніпулюванням 
окремими "теоріями змови" можливо 
навіть регулювати ступінь поляризації 
суспільства, залежно від "політичних 
квот", тобто реального розподілу 
політичного впливу в країні. 
Аналізуючи медіа контент, польський 
автор відзначає наявність такого 
різновиду розладу суспільного 
конкордизму як внутрішні культурні 
війни, що є наслідком глибокої 
поляризації польського суспільства та 
унаочнюють існуючий соціальний 
конфлікт, підґрунтям якого є також 
недовіра, як і у побутуючих 
конспіративних теоріях [2: 168]. У 
кращому випадку "теорії змови" 
випереджають творення історії, вони 
передують наративу про історичне 
минуле, з’являються як непрофесійні 
репрезентативні версії подій.  

Негативною рисою конспіративного 
дискурсу є невідповідність 
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універсальним загальнозначущим 
етичним нормам і цінностям, що 
перешкоджає досягненню консенсусу 
й, висловлюючись мовою 
комунікативної філософії Юргена 
Габермаса, інтерсуб’єктивного 
порозуміння. Наприклад, підтекстами 
соціально небезпечних конспіративних 
історій періоду пандемії covid-19 були 
заклики до нехтування вимогами 
соціального дистанціювання, 
використання засобів індивідуального 
захисту, а також відмови від 
вакцинування, підриваючи тим самим 
загальнолюдські цінності пошанування 
життя й права на охорону здоров’я, 
зокрема, вразливих верств населення. 
Конспіративні теорії, таким чином, 
виявляються асоціальними чинниками, 
що утруднюють соціальну комунікацію, 
ставлять під загрозу соціально-етичні 
цінності, популяризують нігілізм.  

Споживання недостовірної 
інформації провокує формування 
фрагментарної некритичної свідомості, 
стає чинником спотвореної 
комунікації. Попри доступність 
інформації, сучасна ситуація людини в 
світі характеризується пасткою з 
невігластва й зарозумілості. 
Прихильники конспіративних оповідей 
часто апелюють до альтернативних 
джерел експертного знання, самі не 
будучи фахівцями в цій сфері знань, 
стверджують про бажання здійснити 
критичний погляд на світ, однак 
потрапляють у сіті когнітивних 
упереджень, адже "критика є дещо 
інше, аніж науково обґрунтована 
демістифікація" [2: 162]. Тим самим 
конспіративний дискурс укорінюється 
як сурогат комунікації, є "підводною" 
течією руйнування основ наукового 
знання. Справжня комунікація 
орієнтована на взаєморозуміння, що не 
може бути досягнутим без справжніх 
цінностей та достовірного знання як 
компоненти інформаційного обміну. 

Висновки та перспективи 
подальших досліджень. 
Конспіративізм позначає собою 

суспільне явище, змістом якого є 
створення, поширення і побутування 
"теорій змов", а також відповідний 
феномен суспільної свідомості. "Теорії 
змови" є різновидом 
дезінформаційного контенту, 
складовою публічного  медійного 
дискурсу. Їх соціальна роль оцінюється 
контроверсійно: від конструктивно-
аналітичної, що дає можливість 
оцінити фактичні соціальні уявлення 
про дійсність й ступінь соціальної 
напруги, до деструктивної, що 
загрожує порушенням існуючих 
соціальних порядків. Найбільшу увагу 
в сучасних дослідженнях зосереджено 
на потенційних та дійсних 
деструктивних проявах 
конспіративізму. Як одна із 
небезпечних і латентних функцій 
соціального побутування 
конспіративізму визначається 
ідеологічна, згідно з якою явище 
конспіративізму постає інструментом 
маніпулятивного політичного впливу, 
зокрема, формою політичної 
пропаганди.  

В основі конспіративізму як форми 
суспільної свідомості лежить 
конспіративний світогляд, стійкою (але 
не абсолютною) рисою якого є 
монологічність, що опосередковується 
відповідним стилем мислення. 
Монологічність як якість і когнітивний 
стиль мислення характеризується 
"закритістю" сприйняття, 
самозамкненістю, зацикленістю на 
окремих фактах, деталях, й 
протиставляється діалогічності, що 
створює передумови до формування 
конспіративної ментальності як 
налаштованості розуму до створення 
індивідуальних наративів змови. У 
світоглядній сфері "теорії змови" також 
набувають форм надприродних 
онтологічних утворень, можуть 
виконувати ті ж самі функції, що й 
інституційні релігії, наприклад, 
терапевтичну, утішення, компенсації, 
комунікативну тощо. Однак, це 
світоглядні конструкти світського 



Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. Philosophical Sciences. Vol. 1 (89), 2021 

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка.  
Філософські науки. Вип. 1 (89), 2021 

 

125 
 

характеру, з секуляризованим ідейним 
вмістом, в якому дослідники вбачають 
символічність щодо відображення 
дійсних соціальних загроз.  

Окремим концептуальним підходом 
до окреслення сутності феномена 
конспіративізму є особливості 
формування конспіративного 
світогляду, в якому вирізняються 
когнітивні передумови, що 
співпадають за змістом з 
психологічними потребами особи: 
епістемічними, екзистенційними, 
соціальними. Споживання 
конспіративних теорій оцінюється як 
загроза знищення соціально 
мотивованого пізнання з причини 
когнітивних упереджень, які достатньо 
важко розпізнати. Серед когнітивних 
упереджень особливого значення 
набувають епістемічні, це 
інтелектуальні упередження або хиби 
пізнання, що систематично заважають 
отриманню знання. Найбільш 
поширеними хибами є переконаність у 
сенсотворенні, самостійному 
осмисленні подій, критичності, що 
можуть переростати у сталі звички чи 
риси характеру, стаючи епістемічно-
моральними вадами. До таких 
належать зарозумілість, впертість, 
дурість, байдужість, нездатність 
працювати над помилками тощо.  

У соціальній сфері побутування 
"теорій змови" як різновиду 
дезінформації має більш далекосяжні 
наслідки, що закладаються дискурсно. 
Насиченість дискурсу неперевіреною 
чи завідомо хибною інформацією 
спотворює комунікацію, знецінює її й 
породжує зони відчуження. Це 
підриває морально-етичне значення 
комунікації як основної людської 
якості. Розповсюдження 
конспіративних теорій не сприяє ані 
утвердженню загальнолюдських 
цінностей, універсальних базових 
моральних норм, ані діалогу й 
порозумінню, а навпаки спричиняє 
роз’єднання між політичними силами, 
соціальними групами, 

міжнаціональними структурами, а 
відтак поглиблення комунікативної 
кризи. Зокрема, таким наслідком є 
ушкодження комунікації і втрата 
суспільного конкордизму, злагоди, 
котрі є підґрунтям до таких соціальних 
негараздів як наростання ворожості й 
різноманітних проявів екстремізму. 
Вже очевидним явищем сьогодення є 
інформаційні та культурні війни, які 
мають у своїй світоглядній основі ті ж 
самі псевдокритичні міркування й 
епістемічні хиби, що й у 
конспіративних теоріях 
дезінформаційного спрямування. 
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ТЕОРЕТИЧНИЙ ДОСВІД ОСМИСЛЕННЯ ЦІННОСТЕЙ У СОЦІАЛЬНО-
ФІЛОСОФСЬКОМУ ВИМІРІ 

О. О. Кучерук* 

У статті аналізується зарубіжний та вітчизняний теоретико-методологічний досвід 
осмислення цінностей в соціально-філософському дискурсі. Об’єктом дослідження є проблема 
цінностей у соціально-філософському вимірі. Предметом дослідження постає розгляд 
розвитку та трансформації цінностей і ціннісного компоненту світовідчуття в 
теоретичній традиції зарубіжних мислителів та авангардних розвідках вітчизняних 
науковців. У соціально-філософський ретроспективі осмислення цінностей доповнюється 
розглядом понять: "планування реальності" (автор?), "абсолютна повнота буття" (автор?) 
тощо з урахуванням напрацювань аксіологічних розвідок. В сучасному інформаційному 
просторі поняття цінність  розглядається як одиниця виміру "екзистенційної дійсності". 
Цінність розглядається як фундаментальна світоглядна підвалина людського буття, в 
тому числі в умовах сучасних техногенних, екологічних, міграційних тощо викликів.   

Також досліджуються шляхи формування ціннісного компоненту світовідчуття в 
сучасному вітчизняному соціальному просторі, з метою подальшого пошуку механізмів 
формування нової ціннісної основи соціальної злагоди та компромісу. Здійснено звернення до 
розгляду стану пострадянської соціальної дійсності в умовах дії радикальних соціально-
культурних трансформаційних сценаріїв, коли значна кількість сучасників переживала 
певний культурний шок. Звернуто увагу на об’єктивні соціально-історичні труднощі, котрі 
стають на заваді формуванню нової вітчизняної ціннісної моделі поведінки індивіда в умовах 
соціальної трансформації. Ми указуємо, що сучасні соціальні умови буття потребують 
розробки, популяризації адекватної системи цінностей в символічному виробництві та 
обміні для досягнення стану соціальної рівноваги та гармонії.  

Стаття є спробою осмислити цінності, ціннісні орієнтири, взірці поведінки на 
міждисциплінарному рівні з урахуванням всіх тих трансформаційних тенденцій та 
зрушень, що мають місце в сучасному глобалізованому світі та у вітчизняний соціально-
політичній та соціально-культурній реальності.   

 
Ключові слова: символічне виробництво та обмін, цінність, соціальна реальність, 

трансформація, злагода. 
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THEORETICAL EXPERIENCE OF UNDERSTANDING VALUES IN THE 
SOCIO-PHILOSOPHICAL ASPECT  

O. А. Kucheruk  
The article analyzes foreign and domestic theoretical and methodological experience of 

understanding values in socio-philosophical discourse. The object of research is the problem of 
values in the socio-philosophical dimension. The subject of the study is the development and 
transformation of values and the value component of worldview in the theoretical tradition of foreign 
thinkers and avant-garde explorations of domestic scientists. In the socio-philosophical 
retrospective, the understanding of values is supplemented by consideration of the concepts: 
"planning of reality" (O. Losev), "absolute completeness of being" (M. Lossky), etc., taking into 
account the achievements of axiological investigations. In the modern information space, the concept 
of value is considered as a unit of measurement of "existential reality". Value is seen as a 
fundamental worldview of human existence, including in the context of modern man-made, 
environmental, migratory, etc., challenges. 

The ways of formation of the value component of world outlook in the modern domestic social 
space are also investigated, with the purpose of further search of mechanisms of formation of a new 
value basis of social harmony and compromise. An appeal was made to consider the state of post-
Soviet social reality in the context of radical socio-cultural transformation scenarios, when a 
significant number of contemporaries experienced a certain culture shock. Attention is paid to the 
objective socio-historical difficulties that hinder the formation of a new national value model of 
individual behavior in terms of social transformation. We point out that modern social conditions of 
existence require the development, promotion of an adequate system of values in symbolic 
production and exchange to achieve a state of social balance and harmony. 

The article is an attempt to comprehend the values, values, patterns of behavior at the 
interdisciplinary level, taking into account all the transformational trends and shifts that occur in 
today's globalized world and in the domestic socio-political and socio-cultural reality. 

 
Key words: Symbolic Production and Exchange, Value, Consciousness, Quality, Transformation, 

Reality, Consent. 
 

Постановка проблеми. 
Дослідження цінностей, їх витоку й 
ролі в житті сучасників у контексті 
соціально-філософського аналізу 
суспільства – це проблема, котра 
стосується базових підвалин соціально-
історичного поступу та становлення 
будь-якої країни або взагалі людської 
цивілізації. Не безпідставними будуть 
припущення, що ціннісні концепти 
соціокультурного життя, разом з 
рівнем розвитку матеріально-
виробничої сфери, є суттєвими 
чинниками утворення певного 
фундаменту та основи соціально-
історичної ідентифікації суспільства. 
Як видається, у ціннісно-світоглядній 
трансформації закладені чинники та 
механізми, котрі в змозі, в решті решт, 
призвести до сутнісного 
перезавантаження сучасного 
українського суспільства, його 

переходу на якісно новий рівень 
розвитку, або взагалі до повного 
зникнення чи навіть знищення 
донедавна прийнятних, традиційних 
або панівних світоглядно-орієнтовних 
уявлень, цінностей чи ідеалів. 
Прикладом можуть слугувати події 
новітньої історії України, що заклали у 
"генератори" трансформаційного 
переосмислення колишньої радянської 
системи ціннісних уявлень та 
суспільних ідеалів, з одного боку, та 
ролі і місця вітчизняних ціннісних 
уявлень, переконань у контексті 
національної ідентичності, з іншого 
боку, при розвиткові та самовиявленні 
українського суспільства в умовах 
зміни соціально-політичних орієнтирів 
й адаптації до викликів Industry 4.  

Ступінь наукової розробленості. 
Рівень теоретичного освітлення 
зазначеної тематики об’ємний, 
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оскільки одне з головних питань 
філософської думки, в контексті 
розмислу про політичне, соціальне, 
культурне буття суспільства, 
формується з обов’язковим розумінням 
значущості феномена цінностей, 
ціннісних орієнтацій при 
життєствердженні особистості та 
соціуму. В даній статті ми спираємось 
на праці класиків та сучасні наукові 
розвідки, зокрема на дослідження 
Ф. Ніцше [6], В. Віндельбанда [1], 
М. Лоського [5], О. Лосєва [4], 
М. Кагана [3], І. Хояна [9], В. Будза [10] 
та ін. В них здійснено розгляд 
людських цінностей та їх впливу на 
світовідчуття у контексті архітектоніки 
діяльності та культури тощо. Також 
мають значущість статті та монографії 
таких сучасних вітчизняних науковців, 
як О. Волков [2], М. Михальченко та 
О. Шайгородський [7], О. Стасевська, 
М. Підлісний та В. Шубін [8], в яких 
розглядаються напрацювання 
вітчизняної філософії про цінності, 
питання трансформації ціннісних 
аспектів світорозуміння українського 
суспільства у пострадянську епоху, 
фактори політичної ціннісної 
організації та дезорганізації та ін.  

Окреслення невирішених питань, 
порушених у статті. Розвиваючи ідеї 
вітчизняних вчених 
О. Шайгородського, М. Михальченко, 
О. Стасевської та інших дослідників, у 
статті здійснюється спроба в 
міждисциплінарній площині 
розглянути проблематику цінностей з 
урахуванням зрушень та тенденцій 
розвитку сучасного глобального світу, 
його символічного виробництва й 
обміну та українського суспільства, що 
знаходиться в стані тотальної 
трансформації та формування нової 
системи ціннісного орієнтування в 
соціальній реальності, світі.   

Метою дослідження є спроба 
проаналізувати стан теоретичного 
осмислення ціннісної проблематики в 
ретроспективному та сучасному 

науковому погляді на проблему, 
виявити та дослідити ціннісні 
фактори, що мають вагомий вплив на 
формування і розвиток соціальних 
моделей поведінки та їх подальшу 
можливу трансформацію. Також ми 
прагнемо здійснити пошук 
регулятивних механізмів та 
інструментів щодо становлення нового 
(оновленого) українського суспільства 
як суспільства соціальної злагоди та 
конструктивного діалогу.  В процесі 
дослідження мав місце 
загальнонауковий, критичний, 
плюральний та соціально-
філософський підхід при розгляді 
указаної проблематики. Безпосередньо 
застосовувалися методи теоретичного 
абстрагування та узагальнення,  
описовий та аналітичний метод. 
Об’єктом дослідження є проблема 
цінностей  та їх аналіз у соціально-
філософському вимірі. Предметом 
дослідження постає розвиток уявлень 
про цінності та ціннісні компонети 
світовідчуття й соціальної активності 
особистості в теоретичній традиції 
зарубіжних мислителів та авангардних 
розвідках вітчизняних науковців.     

Дискусія і результати. Вказана 
тематика має вагомий рівень наукової 
актуальності, оскільки пов’язана з  
глобальними пошуками представниками 
прогресивної інтелектуальної еліти 
шляхів та стратегій подолання 
сьогоднішніх кризових викликів та 
тенденцій, зумовлених низкою 
чинників, насамперед Industry 4 на тлі 
зменшення ресурсної бази для розвитку 
цивілізації й екологічних негараздів. 
Актуальними є питання формування 
нової ціннісної парадигми 
постіндустріальної цивілізації з 
розумінням необхідності пошуку тих 
напрямків подальшого розвитку, які 
будуть спроможні призвести до 
технологічної модернізації соціального 
життя на основі досягнення світової 
"соціальної гармонії", інтелектуального 
апгрейду та максимальної реалізації 
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духовного потенціалу людства (це 
можливо розглядати, зокрема, крізь 
призму вчення про "ноосферу" 
В. Вернадського та П. Тейяра де 
Шардена). Дослідження поняття 
"цінність" у філософсько-історичній 
ретроспективі,  в компаративізмі по 
відношенню до сучасних аксіологічних 
аналізів та відкриттях у контексті 
соціально-філософського аналізу має 
сприяти зазначеній меті. 

 Серед сьогоднішніх проблем, 
пов’язаних з загальною кризою 
гуманізму, поширенням відверто 
нігілістичного соціально-культурного 
продукту в масовому інформаційному 
просторі (кінострічки-жахи та бойовики, 
контр-культурний Інтернет-контент, 
молодіжна антисоціальна музика та 
гейм-простір, інфо-простір андеграунду, 
трешу, трансгресії тощо), руйнації 
традиційних моральних уявлень та 
прийнятних норм поведінки 
(наприклад, дискусій про гендер і 
трансгендер, право на зміну статі, 
практику child free) доречно буде 
звернутися до критики релігії та 
загальноприйнятних цінностей 
німецького мислителя Ф. Ніцше. Він 
вбачав у традиційній релігійній 
свідомості механізм захисту особистості 
від зовнішньої сили, міці й могутності 
природи, суспільного примусу, як 
певних феноменів, які  виникають у 
внутрішньому уявленні і сприяють 
формуванню негативного внутрішнього 
реагування людини у вигляді сумніву та 
«трепету». У цей момент, як він вважає, 
людина зрікається здатності 
ототожнення себе самої з цією 
зовнішньою силою і формує у 
внутрішньому плані свого життя більш 
могутню метафізичну реальність, на яку 
і проектує зазначену вище силу. Таким 
чином, людина не наважується взяти на 
себе відповідальність за всі пориви 
власної екзистенції, які пов’язані з 
самовідчуттям її могутності та 
неповторності, а пояснення вказаної 
природи власних тривог,  занепокоєння, 

подавленості, намагається шукати в 
релігійному ціннісному світовідчутті, що 
призводить до "сумніву в єдності 
особистості" [6: 101]. Як Ф. Ніцше 
зауважує, релігія відібрала у людини 
позитивне усвідомлення того, що вищі 
цінності у вигляді доброчесності, 
людяності, доброзичливості не являють 
собою  апріорну сутність людської 
істоти, а є актами потойбічного дару, 
який надійшов до нас зверху. Він 
виявляє механізми штучного управління 
вказаним процесом посередництвом 
інституту священства та зауважує: 
"Священик домагається, щоб в ньому 
бачили вищий тип людини, він хоче 
панувати, - навіть і над тими, у кого в 
руках реальна влада" [6, с. 102]. Можна 
зазначити, що пошуки звільнення від 
цього панування багато в чому сприяли 
запуску тих соціокультурних імпульсів, 
що призвели, врешті-решт, до 
гуманістичного ренесансу та подальшого 
розмежування меж компетенцій 
теократії та гуманізму.  Роздуми автора 
"філософії надлюдини", в контексті 
маніпуляції ціннісними орієнтирами та 
боротьби за цілісне Я, багато в чому 
допомагають зрозуміти причини 
кризових тенденцій у просторі сучасної 
колективної моралі та суспільного 
світовідчуття, що впливає на соціальну 
активність сучасників. Можливість 
миттєвого доступу до глобальної 
інформації та її використання сприяють 
виникненню певного інформативно-
лабільного соціального прошарку, 
здатного формувати в собі більш 
критичний стиль оцінки реальності, що 
пропонується та знаходиться іноді на 
межі загальної недовіри по відношенню 
до офіційних інформаційних 
повідомлень (політичних, економічних 
або релігійних).  

Дедалі стає очевидним, що війна та 
пропаганда насильництва, політичний 
популізм, споживацьке мислення, 
моральний релятивізм, інтелектуальна 
деградація, реалізація принципу 
"Розділяй і володарюй" тощо є 
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факторами, які впливають на 
формування ціннісного світогляду 
сучасного соціуму в цілому, з одного 
боку. А з іншого, це багато в чому 
егоїстично використовується певними 
фінансовими та соціально-політичними 
структурами задля глобального 
управління, і без врахування наслідків 
для розвитку соціуму як такого.  

І якщо раніше в добу більш 
романтичного (зведеного на вірі) періоду 
розвитку держав або імперій людина 
здебільш добровільно віддавала частину 
своєї свободи у, так би мовити, фонд 
загальної державної ідеї, то на 
сьогоднішній день слід констатувати, що 
скепсис, зневіра, роздратування, 
цинізм, егоцентризм є тими новітніми 
ідейними  концептами 
постіндустріальної суспільної свідомості, 
які провокують якісно інший ціннісно-
орієнтовний вимір соціального буття. 
Можна припустити, що це є певна 
екзистенційна стратегія індивідуума 
сучасності, котра скерована на пошук 
та захист особистого Я, що можливо це й 
є рух особистості на зустріч до самої 
себе: через роздратування до гармонії, 
пошуку свого призначення, своєї 
цілісності та суті, намагання врешті- 
решт взяти на себе відповідальність за 
все те, що відбувається у нашому світі.  

Таким чином, Я-переосмислення, 
котре відчутно заявило про себе в добу 
Ренесансу та Просвітництва та було 
спрямовано на руйнування керованих 
тогочасних світоглядних обмежень, у 
реаліях сьогодення є новим, поки що 
достеменно невідчутним вектором руху, 
що розкриває себе в зазначених вище 
ідейно-ціннісних концептах 
"прогресивно-цифрової" або техногенної 
моралі та прагне віднайти адекватний 
шлях переосмислення глобальної 
ціннісної системи уявлень, котра в 
багатьох спектрах сучасного 
соціокультурного буття має штучний, 
лобістський та підконтрольний 
характер.  

Варто нагадати, що один з яскравих 
представників неокантіанства, 
представник німецької ідеалістичної 
філософії В. Віндельбанд зазначав, що 
людська свобода як  свобода свідомого 
вибору, свобода людської волі – є одна 
з самих насущних ціннісних проблем, 
над якою замислювалися найяскравіші 
філософські уми. Він підмічає, що 
народним масам притаманна 
відповідальність за власні дії та їх 
результати тільки при усвідомлені тих 
негативних наслідків, які їм безумовно 
гарантують державні та релігійні 
інституції, котрі регламентують норми 
людської поведінки за допомогою 
юридично-табуйованих обмежень. 
Людина же з високим рівнем 
культурного розвитку володіє ще й 
"логічною та естетичною совістю" 
[1: 187], і це являє собою набагато 
більш високу цінність для соціуму, ніж 
засоби підпорядкування, соціального 
тиску чи насилля. З внутрішнім 
сум’яттям та хвилюванням ця 
особистість буде переживати вихід за 
норми моральних обмежень, які 
виникають навіть в її думках та 
відчуттях. Тому, як зазначає 
В. Віндельбанд, головне завдання 
моральної освіти та інститутів 
соціалізації є пробудження та 
кристалізація "логічної та естетичної 
совісті", що є, безумовно, тією високою 
цінністю, котра стосується якості 
розвитку вищих внутрішніх ознак 
індивідуальності – її свідомості та 
самосвідомості, спроможності до 
самоконтролю. Не буде 
перебільшенням констатація того, що 
сучасна культура приватно-
орієнтованого матеріального егоїзму, 
точніше меркантилізму, багато в чому 
стає інформаційною перепоною на 
шляху до формування вичерпної 
самодостатності та цілісності 
людського єства. Тому логічним 
висновком є ідея про необхідність 
трансформації ціннісної парадигми 
життя постіндустріального суспільства 
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в напрямку усвідомлення значущості 
об’явлення, сформованого століттями 
релігійно-філософських пошуків – сенс 
людського буття в якісному 
перетворенні людської природи, як 
невпинного духовно-інтелектуального 
розвитку, реалізації космічних 
потенціалів індивідууму, побудові нової 
соціальної реальності на основі 
запровадження інтелектуально-
гуманістичної стратегії подальшого 
цивілізаційного крокування.  

Ще один філософ-ідеаліст, 
розробник онтологічної теорії 
цінностей та інтуїтивізму в 
філософському мисленні М. Лоський 
вважає, що цінність – це і є буття в 
контексті здійснення та розкриття 
повноти буття або в віддаленні від 
нього: це рух, який концентрує в 
своєму змісті переживання, що мають 
різноманітні відтінки емоційно-
чутливого сприйняття соціальної 
реальності та відповідний, в контексті 
співвідношення понять добра і зла, 
інформаційний зміст. Він зазначає, що 
цінність має обов’язкову прив’язку до 
суб’єкта, але не в системі його 
особистісно придбаних ціннісних 
координат, а  в сенсі відношення 
суб’єкта "до Абсолютної повноти буття» 
[5: 81]. Також М. Лоський зазначає, що 
цінність постає буттям, яке ніби 
просочується крізь духовний досвід 
суб’єкта, через все його життя, в 
відношенні до Абсолютного та 
Нетлінного. Він підкреслює, "що таке 
розуміння цінності не є біологізм" [5: 
82] і робить логічний для християнської 
свідомості висновок про те, що 
"Абсолютне життя Царства Божого 
вимагає піднесення над біологічним 
матеріально-тілесним життям і 
придбання тілесності духоносної" 
[5: 82].  

Філософ та естетик О. Лосєв 
зауважує, що все те в людському 
мисленні, що раніше відносили до 
філософії ідеалізму, має відношення в 
першу чергу "до глибини і краси самої 

думки" [4: 294]. В умовах, коли наука і 
технічний прогрес досягли ймовірних 
можливостей глобального знищення 
людства, вкрай необхідно замислитися 
над розумінням подальшого 
цивілізаційного розвитку: божевіллю 
повинен бути протиставлений розум, 
тому як мислення – це "життя думки". 
Високою цінністю такої думки, і, 
відповідно заснованих на ній дій, є 
цілісність, об’ємність та всеохватність. 
Це є той показник, який надає 
можливість провести демаркацію між 
розумним та "збитковим відображенням 
дійсності". Основна ціннісна 
характеристика такого переконання 
проявляє себе в можливості 
перспективного "планування реальності" 
і тоді воно перетворюється на феномен 
позитивної творчості, яка призводить до 
конструктивних практичних 
результатів, а якщо навпаки, то і до 
відповідних наслідків у фіналі. 
Цікавими і дещо пророцькими є думки 
філософа про ціннісне ставлення до 
соціальної дійсності молоді, яка не 
відчувала, на той момент часу своїй 
долі, лиха та трагедій революції, 
громадянської війни та світових воєн.  

Така молодь схильна до 
романтичного, мрійливого та дещо 
поверхневого світосприйняття, але 
разом с тим, зазначає мислитель, вона 
здатна сформувати головним чином 
"правильний світогляд". Тому 
пріоритетне завдання кожного 
небайдужого дорослого, наприклад 
педагога, полягає у формуванні більш 
тверезого стилю мислення та поведінки 
замість "безрозсудного техніцизму"  [4: 
296]. Варто зазначити, що кризові 
ознаки сучасності, які ознаменували 
себе ресурсним марнотратством, 
геополітичним протистоянням і 
війнами, ствердженням "філософії 
трати" та споживацтва демонструють 
собою дещо інший шлях розвитку 
нашого світу, аніж той, на який 
сподівався професор О. Лосєв. Це 
безумовно актуалізує інтелектуальний 
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пошук у напрямку прогностичної 
методології розробки ціннісної 
трансформації сучасного суспільства для 
його позитивного розвитку не лише у 
напрямі новітніх матеріалів й 
технологій.  

Розмірковуючи  над сучасною теорією 
цінностей безумовно виникає питання 
про співвідношенні цінності та істини. 
Продуктивними в цьому контексті є 
думки одного з видатних науковців, 
авторитетного дослідника цінностей 
М. Кагана. Філософ зазначає, що істина 
у філософському дискурсі має 
відношення до двох основних стратегій: 
буттєвої та пізнавальної. Перша 
стосується реального відображення 
змісту буття, а друга належить до 
вичерпного схоплення дійсності в 
суб’єкт-об’єктному співвідношенні. 
Щодо цінності, то вона в першу чергу 
має справу з конкретним 
соціокультурним виміром існування, в 
якому "істину можуть постійно, 
приносити в жертву тим або іншим 
цінностям - релігійним, політичним, 
моральним, естетичним…" [3: 70]. Все 
це, вважає мислитель, не означає, що 
істина взагалі не має відношення до 
ціннісної сфери буття соціуму. Навпаки, 
істина може являти собою цінність, але 
може і не являти, і це протиріччя 
знаменує собою статусний зміст істини, 
котрий висловлюється значенням 
«об’єктивна реальність», яка по природі 
своїй взагалі може перебувати за 
межами людських можливостей при 
охопленні цієї реальності. Треба додати, 
що ці влучні розмірковування автора 
мають великий рівень соціальної 
актуальності в сучасному світі. Можна 
привести як приклад чергове 
загострення расового питання в США, 
яке ознаменувало себе сутичками після 
убивства поліцейським чорношкірого 
громадянина, мародерством та 
погромами, смертями невинних людей,  
або ж радикалізацію громадської думки 
в нашій країні на тлі гібридної агресії 
проти України, що виводить дискусійні 

питання на рівень фізичного 
протистояння та безапеляційної агресії 
опонентів. Інформація, що зводиться до 
рівня спекулятивно-однобічної 
трактовки питання несе в собі зміст 
прихованого ідеологічного штампу, що 
немає нічого спільного з намаганням 
наблизитися до істини. В цьому 
контексті саме прагнення до пошуку 
істини само собою і має велику 
соціальну цінність, котра повинна 
підтримуватися в демократичному 
суспільстві і мати таку базову соціально-
культурну підвалину, як світоглядний 
плюралізм з, безумовно, трепетним та 
відповідальним ставленням до законів, 
свободи та творчого індивідуалізму 
кожного. 

Враховуючи та розвиваючи вище 
викладене необхідно звернутися до 
досвіду дослідження природи й 
значущості для людини і спільноти 
цінностей в сучасній вітчизняній 
літературі. Цікавою є колективна 
монографія "Суспільні цінності 
населення України в теоретичних і 
практичних вимірах" [7], в якій 
М. Михальченко, розмірковуючи над 
проблемою цінності у соціально-
політичній площині зазначає, що 
поняття "цінність" дуже близьке по 
значенню до поняття "значущість", що 
має суб’єктивне відображення в 
комплексі орієнтирів та мотивацій, котрі 
виконують регулятивну функцію 
поведінки особистості. Щодо 
українського суспільства, яке перебуває 
в стані перманентної трансформації 
власного ціннісного базису, дослідник 
зазначає, що "у період кардинальних 
змін у суспільстві різко загострюються 
ціннісні протиріччя" [7: 10]. При цьому, 
підмічає автор, у державах 
демократичного табору дуже часто 
зустрічається співіснування декількох 
ціннісних соціокультурних платформ, 
відповідно їх гармонійне або нігілістичне 
співіснування багато в чому сприяє 
злагоді та стабілізації або навпаки 
конфронтації та дестабілізації в 
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суспільстві. На наш погляд, дослідження 
досвіду саме конструктивного 
співіснування потенційно опозиційних 
ціннісних парадигм у розвинутих 
суспільствах має великий статус 
затребуваності в сучасній українській 
реальності. На жаль, низький рівень 
політичної культури, а іноді й свідома 
апеляція до провокативної риторики 
призводять, в контексті маніпуляції 
болісними для нашого суспільства 
питаннями, до розгойдування ситуації в 
країні, що в сучасних реаліях несе в собі 
імпульс потенційної загрози 
національній безпеці нашої країни.   

Як вважає Ю. Шайгородський, 
процеси ціннісної трансформації, 
демонтажу сталої та панівної 
донедавна системи ціннісних уявлень 
багато в чому сприяють міфологізації 
соціально-політичної свідомості. Міф, в 
цьому контексті, "залишаючись 
ірраціональною конструкцією" [7: 232] 
в умовах загострення соціальних 
протирічь, економічної, правової, 
моральної кризи, стає органічним 
структурним елементом політичної гри 
та виконує функцію інструментарію 
для виконання  цілком реальних та 
орієнтованих на прагматичний успіх 
завдань. Дослідник наводить влучні 
приклади деяких міфологічних уявлень 
сучасного українського соціально-
політичного простору серед яких є міф, 
"який значно втратив міць власної 
конструкції», але продовжує вагомо 
впливати на реалії нашого сьогодення 
– це міф про «сформовану партійну 
систему" [7: 234-235], котра повинна 
була за допомогою виборчого процесу 
делегувати в управлінські структури 
ефективних менеджерів. На справді 
велика кількість дрібних партій, котра 
веде між собою перманентну боротьбу, 
породжує ситуацію, яка не відповідає 
сподіванням українського народу, а ті 
партії, що змогли заволодіти 
центральною та місцевою владою дуже 
часто використовують свій вплив для 
захисту власних бізнес-інтересів, що 

сприяє переносу корпоративних 
протистоянь у загальнодержавну 
площину. Безумовно це питання, яке 
має зміст очікування (сподівання, 
надії) щодо реалізації програмних 
положень тих або інших політичних 
сил і пов’язане з рівнем народної 
довіри до влади, до демократичних 
інституцій та демократії взагалі, який 
на сьогоднішній день, на жаль, має 
тенденцію до зниження.  

Після здобуття Україною 
незалежності в пострадянському 
культурно-ціннісному просторі 
починають реалізовуватися радикальні 
трансформаційні сценарії. Для 
більшості населення колишнього СРСР 
наступає період довготривалого 
культурного потрясіння, яке багато в 
чому має причину в зміні ціннісних 
акцентів, в поляризації та 
протиставленні цінностей, що мали 
загальне визнання та цінностями, що 
народжувались духом нового часу.  
Мова йде в першу чергу про діалектику 
колективного та індивідуального. 
Вітчизняні дослідники М. Підлісний та 
В. Шубін у колективній монографії 
"Філософія цінностей: історія і 
сучасність" [8] розкривають культурно-
історичні підвалини зазначених 
процесів. Аналізуючи 60 – ті роки XX 
ст. в історії Радянського Союзу вони 
зазначають, що це був період 
стабілізації радянської системи, а як 
правило стабілізації притаманні 
централізація влади, економічна 
стабільність, формування ціннісного 
поля соціальних стратегій, в якому 
держава підпорядковує індивідуальне 
буття колективним цінностям, 
намагаючись захистити існуючий 
порядок речей та всіляко 
концентруючи власні ресурси на 
підтримці та захисті існуючої системи. 
Особистість в цій реальності – лише 
одиниця соціального механізму, яка 
виконує чітко регламентовану функцію 
по забезпеченню та розвитку 
державного організму. У цих умовах 
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"прагнення до незалежності, 
самостійності розцінюється як егоїзм, 
зневага до загальних інтересів, 
зазіхання на права колективу" [8: 74]. 
Роки перебудови та 90-ті роки, що 
відбувалися в умовах національного 
відродження ґрунтовно похитнули 
існуючі порядки, на новому рівні 
соціальної мобільності формувалися 
прогресивні соціальні інституції та 
групи, що, з одного боку, вивільняло 
критичну масу індивідуальної творчої 
енергії, а з іншого сприяло 
формуванню широкої соціальної 
опозиції, що сприймала процес 
соціально-ієрархічної та ціннісної 
трансформації як період хаосу, який 
ознаменувався руйнацією попередньої 
системи державної стабільності [8: 79].  

Треба додати, що подальший 
розвиток України в умовах 
становлення демократії ознаменувався 
накопиченням всіх тих протирічь, які 
призвели до поширення ідей революції 
в широких верствах населення, і на 
сьогоднішній день дуже гострим є 
питання розробки та втілення в 
суспільство нової моделі ціннісних 
уявлень про подальші підвалини 
позитивного розвитку, лейтмотивом 
яких буде соціальна консолідація, 
орієнтація на злагоду та компроміс та 
на пріоритетний захист індивідуальних 
прав та свобод особистості. Глобальне 
поширення інформації, 
різновекторність ціннісних потоків, в 
епіцентрі яких перебуває Україна, 
вимагають вироблення такої системи 
цінностей, яка б допомогла досягти 
стану соціальної рівноваги та гармонії. 
Це, на наш погляд, найгостріше 
питання українського сьогодення. Це 
той час коли соціальна дія, яка 
перебуває в стані лобізму, а в 
вітчизняному варіанті в стані 
"надемоційного архілобізму", якщо так 
можна висловитись, повинна врешті-
решт поступитися місцем 
конструктивно-прагматичному діалогу 
в суспільстві, аналізу та розробці 

антикризових програм на рівні 
виваженого наукового аналізу.    

Висновки та перспективи 
подальших досліджень.  В умовах 
становлення сучасного 
постіндустріального (інформаційного) 
суспільства велику роль відіграє аналіз 
цінностей, що допомагає крізь зміст 
теоретичної ретроспективи дослідити 
умови формування та трансформації 
ціннісних уявлень на певному 
історичному етапі. Важливу роль 
наразі відіграють наукові пошуки в 
сфері людської екзистенції та свободи, 
розвідки ідеалістичного та 
матеріалістичного розуміння природи 
цінностей, які намагаються осмислити 
такі феномени, як: "абсолютна повнота 
буття", "планування реальності", 
"логічна та естетична совість", "істина", 
"єдність особистості", "правильне 
мислення", тощо. Стрижневе значення 
має дослідження формування 
вітчизняних ціннісних уявлень, а 
найбільшу, на наш погляд, значимість 
у цьому контексті займає 
проблематика ціннісних 
трансформацій в пострадянському 
суспільстві та пошук і реалізація нової 
української ціннісної парадигми 
соціального розвитку, що формувалась 
би з урахуванням всіх тих кризових 
факторів та тенденцій, які нагально 
вимагають від нас конструктивної та 
злагодженої дії на основі наукового 
аналізу та виваженого підходу.    

Проблема цінностей в соціально-
філософському просторі, 
трансформації ціннісних уявлень, 
моральних норм та взірців, моделей 
соціального орієнтування та поведінки 
має серйозну подальшу наукову 
перспективу. Позаяк стосується 
фундаментальних підвалин сучасної 
інформаційної цивілізації в контексті 
подолання цілої низки її кризових 
ознак, що пронизують сучасний 
глобальний світ. У зазначеному 
контексті актуальними для 
дослідження є питання, що стосуються 
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молодіжних ціннісних взірців та 
ідеалів, світоглядних орієнтувань та 
практик, розробки та пошуку методів і 
механізмів подолання сучасних 
кризових проявів глобального світу, що 
зможуть знайти або віднайти 
конструктивну відповідь на виклики 
сучасної вітчизняної дійсності.   
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MYTH-MAKING BY ADVERTISING MEANS: SOCIO-PHILOSOPHICAL AND 
HISTORICAL-PHILOSOPHICAL DISCOURSES 

M. V. Slyusar* 

The article examines the phenomenon of myth-making by means of advertising in the 
philosophical discourse of the twentieth century, because advertising is a component of many social 
processes, it affects the formation of thoughts and experiences of contemporaries, popularizing and 
disseminating mythologemes. Advertising appears as a phenomenon that is a transhistorical way of 
spiritual and practical development of human world, social reality. The study analyzes the works of 
philosophers: Walter Benjamin ("Baudelaire", ""One-Way Street""), Johan Huizinga ("Homo Ludens: A 
Study of the Play-Element of Culture", "Autumn of the Middle Ages"), Marshall McLuhan ("The 
Mechanical Bride: Folklore of Industrial Man", "Understanding Media: the Extensions of Man"), 
Roland Barthes ("Mythologies", "Image Rhetoric", "Advertising Message"), Umberto Eco ("Lack of 
Structure"). It is shown that W. Benjamin studied advertising in the plane of urban narrative 
(mythization of advertising media in the symbolic production and exchange of society). In the 
philosophical legacy of J. Huizinga, advertising was considered in terms of meeting the non-
utilitarian needs of consumers. The specifics of the advertising message are analyzed on the basis 
of the works of M. McLuhan, who pointed to the departure from the rational perception of 
information through the actualization of the audiovisual method of obtaining it, which resulted from 
the establishment of television in the media space. According to the works of R. Barthes, advertising 
is considered in two forms: as a message and an image. It is shown that the advertising message, 
which is a denotative-connotative motive of social activity (i.e. perceiving the literal meaning as 
"buy!" aims to motivate and is characterized by ambiguity of content). Visual advertising code as an 
object of philosophical reflections of U. Eco, in contrast to the verbal image is characterized by 
ambiguity of interpretation and therefore is a space for myth-making. Distinguishing three levels in 
visual communication (iconic, iconographic and trope level), it should be noted that each of them, 
even if it is an elementary image of the advertised product, has a place to interpret what is seen 
through the established cultural and historical codes. 
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МІФОТВОРЕННЯ ЗАСОБАМИ РЕКЛАМИ: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ ТА 
ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ ДИСКУРСИ 

М. В. Слюсар 

У статті досліджено явище міфотворення засобами реклами у філософському дискурсі 
ХХ століття, адже реклама є складовою багатьох соціальних процесів, вона впливає на 
формування думки та переживань сучасників, популяризуючи і поширючи міфологеми. 
Реклама постає як феномен, який є трансісторичним способом духовно-практичного 
освоєння людиною світу, соціальної реальності. У дослідженні проаналізовано праці 
філософів: Вальтера Беньяміна ("Бодлер", "Вулиця з одностороннім рухом"), Йогана Хейзинги 
("Homo Ludens. Досвід визначення ігрового елемента культури", "Осінь Середньовіччя", Ролана 
Барта ("Міфології", "Риторика образу", "Рекламне повідомлення"), Умберто Еко ("Відсутність 
структури"). Показано, що В. Бельямін досліджував рекламу у площині урбаністичного 
наративу (міфізація рекламними засобами при символічному виробництві та обміні 
суспільства). У філософській спадщині Й. Гейзинги реклама розглядалася з точки зору 
задоволення неутилітарних потреб споживачів. Специфіку рекламного повідомлення 
проаналізовано на основі праць М. Маклюена, який вказав на відхід від раціонального 
сприйняття інформації через актуалізацію аудіовізуального способу її отримання, що 
спричинилося в результаті утвердження місця телебачення в медіапросторі. За працями Р. 
Барта розглянуто рекламу в двох формах: як повідомлення та зображення. Показано, що 
рекламне повідомлення, яке є денотативно-конотативною спонукою соціальної активності 
(тобто сприймаючи буквальний зміст як «купуйте!», націлює споживача одразу сприймати і 
друге – означуване значення з акцентом на знаково-образну систему рекламної комунікації), 
виступає інструментом міфізації (воно має на меті спонукання і характеризується 
двозначністю змісту). Візуальний рекламний код як об’єкт філософських розмислів У. Еко, на 
відміну від словесного образу характеризується неоднозначністю трактування і тому є 
простором для міфотворчості. Виокремлюючи у візуальній комунікації три рівні (іконічний, 
іконографічний та рівень тропів), треба вказати, що на кожному з них, навіть якщо це 
елементарне зображення рекламованого товару, є місце для інтерпретації побаченого через 
усталені культурно-історичні коди. 

 
Ключові слова: символічний виробництво та обмін, філософія реклами, новітній міф, 

міфізація, реміфізація, міфотворчість, медіапростір, симулякр у рекламі. 
 
Introduction of the issue. In today's 

globalized world there are significant 
changes in media reality, which are 
characterized by changes in the nature 
and forms of advertising myth-making as 
a component of social activity. 
Advertising as a form of social 
communication cannot exist without 
myth-making. It reflects the basic social 
transformations, on the one hand, and 
on the other – it is a factor in many 
social processes. 

The assertion of the information 
society is accompanied by the emergence 
of the latest media and relevant gadgets, 
which, on the one hand, are able to 
transmit messages without local binding 
of the recipient, and on the other – form 

an individual as a carrier of "tablet 
consciousness", which focuses primarily 
not on reliable, properly verified 
knowledge, but on mythologemes. The 
latter are understood as elements of 
purposeful mythization in the symbolic 
production and exchange of modern 
society. Mythologemes as a concrete-
figurative, symbolic way of constructing 
reality touch on various aspects of 
human life. One of the means of 
production and dissemination of 
mythologemes is advertising and its 
myth-making. It becomes one of the 
factors in the formation of specific 
standards of attitude to social reality and 
social behavior of the individual.  
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Among a number of its functional 
purposes, myth-making is becoming 
increasingly important. The increase in 
information flows reveals the inefficiency 
of focusing exclusively on the 
information component in the 
advertising message. The need to use 
other components that would affect the 
emotional and sensory sphere, 
contributed to the separation of a 
particular advertising message from the 
flow of all others, essentially creating the 
latest myth and selling not so much 
goods as their simulacra. 

The study of this problem goes beyond 
the socio-economic plane or 
communicative, because such 
transformations significantly change the 
nature of the relationship "man - world", 
"individual - society" and requires 
interdisciplinary thinking based on 
philosophical discourse (especially social 
philosophy, philosophy of culture, 
philosophical anthropology) and the 
sciences of social communication 
(advertising, journalism). In this context, 
scientific research requires the study in 
the history of philosophical thought of 
the twentieth century, the genesis of the 
idea of myth-making through 
advertising. 

The aim is to analyze the phenomena 
of myth-making and mythization in the 
symbolic production and exchange of 
modern society based on the 
consideration of philosophical discourses 
of advertising in the twentieth century. 
The study was based on comparative-
historical and systemic methods, the 
principle of pluralism and 
interdisciplinary approach in addressing 
the philosophical achievements of 
famous modern philosophers. Sources 
for the study of myth-making by means 
of advertising as a process, and modern 
advertising myth in particular and the 
social phenomenon in general, in the 
latest philosophical explorations are the 
works of Walter Benjamin (Baudelaire, 
One-Way Street), Johann Huizinga (Homo 

Ludens: A Study of the Play-Element of 
Culture, Autumn of the Middle Ages), 
Roland Barthes (Mythologies, Rhetoric of 
the image, Advertising message), 
Umberto Eco (Lack of structure). 

Current state of the issue. The study 
of the heritage of these thinkers was 
carried out by Olexandr Polysayev, who 
clarified theoretical approaches to the 
mythological tradition and modern 
"status" of myth based on the 
understanding of the latter as a 
metahistorical form of spiritual and 
practical development of the world [17]. 
A number of studies on the problems of 
understanding the social role of myth in 
the philosophy of the twentieth century, 
so Anatoly Pritchin and Boris Teremenko 
attempted a systematic analysis of myth 
and advertising as cultural phenomena 
[18]; Svetlana Kutsepal analyzed the 
structural-semiotic interpretation of the 
political myth by Roland Barthes; 
Olexandra Legeza revealed her views on 
the essence of the myth in general [16]; 
Vadym Slyusar and Vitaliy Koval studied 
the problem of advertising myth-making 
in the context of its functioning in the 
urban space in the subject field of social 
philosophy [12]. However, comprehensive 
studies of this issue in the domestic 
social philosophy has not been carried 
out. 

The outline of unresolved issues 
brought up in the article. The 
processes of remythization, i.e. the 
assertion of myth as one of the 
manifestations of modern socio-cultural 
life, but not as an appeal to it as a 
certain historical type of consciousness, 
but through its acquisition of new 
connotations, was a reaction to the 
radical rationalization of social life in 
modern and postmodern times. However, 
today in philosophical knowledge and the 
humanities there is no unambiguity in 
the interpretation of the content of the 
concepts of myth-making, mythization, 
mythologizing, and the interpretation of 
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the specifics of these phenomena in 
modern society. 

Results and discussion. Modern 
mythology, according to O. Polysayev, is 
a phenomenon that, while maintaining 
its existential multidimensionality, focus 
on politics and art, science, religion and 
public administration, is a 
transhistorical way of spiritual and 
practical development of the world [17: 
295]. Until the nineteenth century, myth 
was studied mainly in the folklore plane, 
where the emphasis was on the 
collection and classification of 
mythological themes, as well as on 
comparative characteristics, on 
establishing formal structural 
relationships of its components, its 
functional purpose as a component of 
social life. 

At the beginning of the twentieth 
century, mythology, in the apt words of 
A. Prytchyn and B. Teremenko, passed 
from the category of "evidence of the 
past", as it was treated in previous times, 
to "accomplice" of what is happening [18: 
149]. Now we can talk about the 
mythization of public consciousness, 
political culture, which is largely 
established through the total influence of 
the media. 

In philosophical and artistic 
discourses, the German thinker Walter 
Benjamin attempted to comprehend the 
worldview of advertising as a social 
phenomenon. Although his philosophical 
ideas are not systemic in nature, they 
have had a significant impact on the 
social philosophy of neo-Marxism, as 
well as on media philosophy, philosophy 
of language, philosophy of history. He 
studied advertising in the context of the 
urban narrative of wandering the 
"flannel" through the labyrinths of the 
city. His hero, looking at shop windows, 
abandoned courtyards, advertising 
posters and new buildings, always goes 
against the purposeful, utilitarian 
movement of the crowd [14: 20]. In the 
work "One-way street" W. Benjamin 

draws attention to the placement and, 
accordingly, the peculiarity of the 
perception of the text under the 
influence of advertising. The letter, which 
has its autonomous existence in the 
printed book, has passed the path of 
placement from the vertical method of 
placement in ancient times to the 
horizontal (book printing), – he is 
convinced. And street advertising returns 
back to the vertical (along with the film 
establish the dictatorship of the vertical), 
giving it the power of brutal heteronomy 
of economic chaos [4: 28]. 

The peculiarity of advertising as a tool 
of "experiencing the city" is its ability to 
bring things closer, because it as a 
"mercantile look at the heart of things" 
destroys the free space of contemplation 
and brings us things at a dangerous 
distance. Due to the clear advertising 
visualization, a stable idea is formed that 
any thing that can be mastered by the 
consumer-resident of the city, is at a 
distance of one stop by public transport 
[12: 152]. On the one hand, according to 
W. Benjamin, the subject environment of 
man takes the face of goods, and on the 
other – it is advertising designed to hide 
the marketable nature of things. The 
process of counteracting this described 
by him can be understood as 
mythization – remythization in 
advertising. After all, W. Benjamin 
emphasizes that the deceptive whiteness 
of the commodity world is opposed by its 
distorted representation in the allegory: 
"The product tries to look himself in the 
face" [6, p. 148]. Moreover, a special 
stage in the development of photography, 
the German philosopher considered the 
emergence of "creative" photography, 
which seeks not to convey the image, but 
by changing the lighting, to establish the 
principle that "the world is beautiful" [5: 
383]. It is advertising and the 
associations created by advertising 
mythologemes that are the expressions 
of "creative" photography, which allowed 
true reality to slip into the realm of the 
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functional, to establish itself in surreal 
images in this sphere. 

The problems of advertising as a 
socio-cultural phenomenon in the 
philosophy of the twentieth century were 
touched upon by Johan Huizinga. In the 
concept of the game nature of culture, 
analyzing such its characteristics as 
"modernity", he finds that it not only has 
not lost its game components, but to 
some extent they have been transformed 
into organized games with a system of 
rules. And given the strengthening of 
communication links, the so-called 
commercialization of the competition 
comes to the fore. Trade competition, 
which was underdeveloped until the 
twentieth century, is intensified precisely 
through advertising as propaganda, 
according to J. Huizinga. The tool for this 
is the desire to set a record, then the 
game element replaces the utilitarian. 
This commercial game is already carried 
out according to established internal 
rules, gaining the meaning of the game, 
and differs from reality. For example, 
today we can even state the fact of 
financial support by commercial 
enterprises of sports teams, and keeping 
on the balance of their own teams, which 
are already a tool of advertising [8: 199-
200]. That is, this commercial game 
becomes mediated: the effect of 
advertising is enhanced by replication, 
aimed at meeting the non-utilitarian 
needs of the mass audience. Advertising 
also influences contemporary art, 
orienting it to the market, actualizing the 
need to involve technical means [8: 202]. 
In the work "Autumn of the Middle Ages" 
J. Huizinga draws attention to the 
tradition of political advertising, which 
existed in the era of chivalry. It can be 
traced in the proclamation of the 
Crusades (the Dutch philosopher cites 
the example of Philip the Good), in which 
the main thing is not so much the 
campaign itself, as preparation for it, the 
formation of public opinion. This is a 
kind of compilation of chivalrous whim 

and political advertising [9: 84]. And also 
a kind of socio-political advertising was a 
challenge to a duel. Huizinga notes that 
such challenges were traditional, often 
used as an element of chivalric culture, 
but, paradoxically, almost never 
occurred. Citing examples of numerous 
challenges to knightly duels, he draws 
attention to detailed descriptions in the 
chronicles of the training process, but 
little information about the fights 
themselves, as they were often canceled. 
The challenge is, on the one hand, a kind 
of tribute to chivalrous traditions, and on 
the other – a reaction to public 
expectations. 

The problem of advertising and myth-
making by means of advertising occupied 
a special place in the work of the 
Canadian philosopher Marshall 
McLuhan. Declaring that "media is a 
message", he already in his early works 
drew attention to the specifics of the 
advertising message. Already in the work 
"The Mechanical Bride: Folklore of 
Industrial Man" M. McLuhan shows that 
advertising is part of the socio-cultural 
life (especially folklore) of modern society. 
Interesting, in our opinion, is the 
described principle of its distribution – 
through the formation of a perceiving 
person's constant feeling of 
incompleteness, lack of specific objects 
(both tangible and intangible) with, 
accordingly, exaggerating the role of 
others. The latter are a tool of 
advertising, which, in his opinion, can 
lead to deviations (for example, to sexual 
because of the emphasis in advertising 
on images of erotic content, depicting 
women's legs in tights, standing on a 
pedestal, ignoring the whole body) [10: 
98-101]. The spread of advertising 
through channels that allow the 
simultaneous application of audiovisual 
impressions, leads to the fact that the 
recipient loses the ability to think 
rationally and critically perceive 
information. 
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And in the work Understanding the 
media he generally concludes that in 
advertising messages, which are now 
icons, i.e. the only compressed images of 
a complex type, there is a departure from 
the consumer image of the product to the 
image creation process, where the 
consumer becomes a creator [11: 303]. 
Brief advertising images come to the fore, 
they are to some extent due to this form 
opposed to the printed texts of articles in 
magazines and newspapers. But the 
effectiveness of advertising is primarily 
due to the high level of belief, which is 
based on the all-consuming repetition, 
which acts as a rapid attack on the 
subconscious sphere of the spiritual life 
of the recipient.  

Advertising messages are intended as 
subliminal pills for the subconscious in 
order to exercise a hypnotic spell, 
especially on sociologists [11: 308]. It is 
obvious that, without separately 
analyzing the mythization of advertising 
space, M. McLuhan pointed to the 
departure from the rational perception of 
information through the actualization of 
the audiovisual method of obtaining it, 
which resulted from the assertion of the 
place of television in the media space. 
The "group advertising icon", according 
to McLuhan, replaces writing culture, 
one's own unique point of view, a critical 
way of thinking, and instead offers a 
standardized way of life that is unique to 
everyone and no one else. These, in fact, 
are the features of mythization in 
modern society. 

Advertising as a tool of myth-making 
was one of the first in philosophical 
explorations considered by Roland 
Barthes. He considered this problem in 
the context of the author's concept of 
myth and mythologizing. Unlike his 
predecessors (Claude Levi-Strauss, 
Bronislaw Malinowski, James George 
Fraser, Carl Gustav Jung, etc.), who saw 
the myth primarily as a rudiment of 
archaic cultures that does not have a 
significant impact on modern social life, 

Barthes defines the myth as a kind of 
marker Qualitative characteristics of 
modern bourgeois society, and 
mythologizing – an attributive feature of 
any society [15: 110]. Myth, according to 
R. Barthes, is a kind of semiological 
system in which the myth itself arises as 
a deformation of the relationship 
"concept - meaning", i.e. distorts the 
original meaning of a concept, which 
acquires new interpretations, losing its 
significance as a cultural and historical 
value. Then, notes O. Legeza, for 
"R. Barthes myth is what allows people 
who perceive the myth to move away 
from its socio-cultural significance, and 
perceive it as a natural state of affairs, as 
what should really be, and as a certain 
idea that they themselves must embody" 
[16: 57]. Based on this and the idea that 
the mythical word is a message, he 
argues that the myth in modern society 
can be photography, cinema, reporting, 
sports, entertainment, and advertising. 
They, as the material carrier of the 
mythical message, are only material for 
myth-making or mythization, in the 
process of which they acquire the 
function of signification in the 
semiological system. 

Significant for the study of the 
problem of myth-making advertising 
means is the consideration of advertising 
by R. Barthes in two planes: as a 
message and as an image. Declaring that 
any advertisement is a message 
(containing the sender, recipient and 
transmission channel), he analyzes it 
from an immanent position in relation to 
the object of study, i.e., limited to the 
message as such, emphasizing its 
semantic structure. Each advertising 
message in its original, denotative form 
contains a plan of expression and a plan 
of content, which together convey the 
literal content of the message. At the 
same time, each advertisement is 
essentially reduced to the proclamation 
of the priority of a particular product. 
This actualizes the secondary 
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(connotative in relation to the primary) 
message, which with the use of rhetorical 
figures proclaims the highest qualities of 
the advertised product. The advertising 
message itself is denotative-connotative, 
i.e. perceiving the literal meaning 
("buy!"), The consumer immediately 
perceives the second – the denoted 
meaning with an emphasis on the sign-
like system of advertising 
communication. Thus, there is a 
mythization, which consists in the 
motivation and ambiguity of the content. 
In the work Myth Today R. Barthes 
notes: "Myth has an imperative, 
buttonholing character: stemming from 
an historical concept, directly springing 
from contingency (a Latin class, a 
threatened Empire), it is I whom it has 
come to seek. It is turned towards me, I 
am subjected to its intentional force, it 
summons me to receive its expansive 
ambiguity" [1: 124]. The above-
mentioned linguistic dualism, in the 
words of the French philosopher, 
"returns the dream to the human 
community" [13: 413]. This expresses the 
myth-making nature of the advertising 
message, which through connotative 
ambiguity by linguistic means connects 
the consumer with the wider "world", 
which contains experiences of ancient 
images, deep and unobvious experiences, 
age-old wisdom that explains the 
relationship between man and nature, 
her understanding of things, that is, any 
advertising, naming a product, tells 
about something else, it gets a 
qualitatively different meaning, and the 
process of using it turns into a spiritual 
experience [13: 415]. The analysis of 
advertising in the figurative plane by 
R. Barthes is based on the statement 
that the advertising image itself, unlike 
many other images, is carried out so that 
the consumer could not help reading 
them, they are characterized by 
expressiveness. 

The advertising image carries an 
iconic message, which either requires 

some knowledge of various aspects of 
socio-cultural life, or basic knowledge of 
the depicted objects. This allowed the 
philosopher to classify them as 
"symbolic" (connotative) and "literal" 
(denotative). The second, of course, aims 
to prevent the mythization of advertising 
space. But the paradox is that the most 
effective tool for transmitting an 
advertising message through a 
denotative image – photography – 
actually creates the illusion of the 
natural presence of things in it [2: 44]. 
Modern development of technology 
allows man-made meanings to accept the 
"mask of meanings" given by nature 
itself, affirming in the media space the 
myth of the "naturalness" of the 
photographic image. 

For example, R. Barthes on the 
example of advertising detergents shows 
how there is a purposeful mythization of 
the latter in order to hide some of their 
properties (but not their denial), creating 
associations with certain traditional 
images. Thus, he shows in the essay 
Soap-Powders and Detergents, in the 
advertising of washing powder Omo 
emphasizes its features such as depth 
and foam. The first through the 
introduction of a new form of 
measurement for linen gives it special 
characteristics, and the second – turns it 
into a sign of a certain spirituality, 
because "the spirit is believed to be able 
to extract everything from nothing to 
expand the endless surface of 
consequences for a small number: they 
remove wrinkles, pain, burns, etc.)" [3: 
36]. (This is done in order to hide the 
abrasive function of this detergent, 
which appears as a deep and at the same 
time airy, able to correct the molecular 
structure of the fabric without invading 
it). According to R. Barthes, the 
consumer cannot read advertising 
images adequately and completely, 
because they are characterized by 
imagination. 
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The idea of semiotic analysis of the 
advertising message was continued by 
Umberto Eco. Thus, in the work "Lack of 
structure" he examines advertising 
communication in order to identify it 
iconographic, rhetorical, stylistic codes. 
Violation of communicative norms leads 
to a change in rhetorical expectations, 
and, consequently, to an emphasis on 
the advertising message itself through a 
change in the belief system. This occurs 
under the condition of the predominance 
of the emotional function of the 
advertising message (it, like other 
functions – referential, phatic, 
metalinguistic, aesthetic, imperative – is 
identical to the function of any message 
in general) [7, p. 168]. The aesthetic 
value of the rhetorical image and its 
emotional perception come to the fore in 
the advertising message. Emphasis is 
placed not on the arguments for 
choosing to buy a particular product or 
service, but on mythologized images, 
which may not correspond to the essence 
of the advertised product. Visual 
advertising code, according to U. Eco, in 
contrast to the verbal is characterized by 
ambiguity of interpretation, i.e. it is a 
space for myth-making. 

Distinguishing three levels of visual 
communication (iconic, iconographic and 
trope level), he points out that in each of 
them, even if it is an elementary image of 
the advertised product, there is room for 
interpretation of what is seen, for the 
application of established socio-cultural 
codes. And at the level of tropes and 
enthymemes there is a combination of 
visual communication with verbal, which 
is a space for the introduction of 
advertising mythologies, because the 
image of any iconograms causes the 
connotation of tropes, which, in turn, 
provide specific links. The ambiguity of 
the image implies the need to fix it for 
the appropriate interpretation of verbal 
means through established methods of 
argumentation. Also U. Eco, analyzing 
the advertising message of soap Camay, 

shows that the fundamental 
connotations form chains of statements, 
which are tools of myth-making. In 
particular, it demonstrates a chain: high-
ranking people should be imitated – if 
those in the higher spheres do so, then 
why should you act differently – it would 
be nice to understand why they succeed 
– respected people show us how to 
behave [7: 172]. Or another mythology 
produced through ideological attitudes: 
success in life is a common success in 
the affairs of women and men, and works 
of art have their own commercial value, 
possession of them is a sign of success, 
and a successful person is worthy of 
envy and imitation. 

Conclusions and prospects for 
further research. Advertising and 
mythization of advertising media is one 
of the means of production and 
dissemination of mythologemes, it 
becomes one of the factors in the 
formation of specific standards of 
thinking and behavior of the individual 
in modern society. Focusing solely on the 
information message in the 
advertisement loses its effectiveness, so 
we decided to investigate this problem 
based on the works of Walter Benjamin, 
Johann Huizinga, Marshall McLuhan, 
Roland Barthes, Umberto Eco.  

It was found that W. Benjamin studied 
advertising in the context of urban 
narrative, the author drew attention to 
the placement and peculiarities of the 
text perception under the influence of 
advertising. (Benjamin emphasizes that 
the deceptive whitewashing of the 
commodity world is opposed by its 
distorted view).  

We understood this process as 
mythization- remythization by 
advertising means. It is pointed out that 
J. Huizinga emphasized that the effect of 
advertising aimed at meeting the non-
utilitarian needs of the mass audience is 
amplified by replication. Advertising also 
affects art, focusing it on the market, 
highlighting the need to use technical 
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means. We note that M. McLuhan 
showed that advertising is part of the 
socio-cultural life of modern society. 
(According to him, the spread of 
advertising through channels that use 
the audiovisual impression of the 
masses, leads to the fact that the 
consumer loses the ability to think 
rationally. In the work "Understanding 
the media", he concludes that advertising 
messages move away from the consumer 
image of the product image creation).  

Thus, the features of mythization are: 
the replacement of a "group icon of 
advertising" a unique point of view on an 
event or cultural heritage, the 
displacement of critical thinking in 
assessing the events of modern life and 
products of symbolic society, propaganda 
of a standardized way of life and 
predictable behavior (myth as a kind of 
marker of "qualitative characteristics of 
modern bourgeois society", when the 
myth is photography, cinema, reporting, 
entertainment, and advertising). 
According to R. Barthes, mythization in 
advertising stimulates the development 
of imagination, fantasy in 
contemporaries. While U. Eco analyzes 
the phenomenon of advertising through 
the discovery of iconographic, rhetorical, 
stylistic codes (visual advertising code is 
characterized by ambiguity of 
interpretation), and fundamental 
connotations form chains of statements, 
which, in fact, are tools of modern myth-
making. In our opinion, the prospect for 
further research is the study of the 
phenomenon of myth-making in the 
philosophical heritage of 
poststructuralists and postmodernists. 
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THE AXIOLOGICAL INFLUENCE OF GNOSTICISM ON THE FORMATION OF 
THE WORLDVIEW BASIS OF MODERN JOURNALISM 

O. L. Sokolovskyi* 

The article analyzes the systemic influence of Gnosticism on the formation of worldview and 
value principles of modern journalism. The paper emphasizes the need to cover the worldview 
aspects of journalism in the context of the definitions of the creators of Gnostic systems, which led to 
a critical reflection of the world around us, ignoring important aspects of social life. It is established 
that in the modern globalized world, when the moral and spiritual values of a person are leveled, a 
fertile ground appears for the approval of the philosophy of consumerism, hedonism as the main 
criterion for the meaning of life, the wrongly accepted freedom, permissiveness, the approval of 
individualism and an egocentric attitude towards nature. The creation of the world in an ideological 
vacuum can cause a total manipulation of the masses, when the basic concept of truth was torn 
away from its sources, deprived of a metaphysical, holistic definition, turned into an 
uncompromising identified historical value. Deideologization of the consciousness of a person, 
generation or society leads to a new, often manipulative in its consequences for society, 
ideologization, which propaganda often uses the technique of semantic chaos. The main worldview 
foundations of modern journalism have become a reflection of the materialistic and philosophical-
religious doctrine of Gnosticism, since both phenomena are focused on the experience of knowing the 
existence, accumulating a certain philosophical weight and ethical principles, affirming stereotypes, 
ideals, images, life values. Modern journalism shapes the spiritual atmosphere in the country, 
determines the worldview positions of the nation and the clotting of worldview items in favor of 
solving procedural problems of text formation, which can lead to a simplified formula for the 
perception of the world and the desire to adapt the world events and tendencies to the partial 
knowledge and ideas about it.  
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ЦІННІСНИЙ ВПЛИВ ГНОСТИЦИЗМУ НА ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДНИХ 
ЗАСАД СУЧАСНОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ 

О. Л. Соколовський 

У статті проаналізовано системний вплив гностицизму на формування світоглядно-
ціннісних засад сучасної журналістики. У роботі підкреслена необхідність висвітлення 
світоглядних аспектів журналістики у контексті визначень творців гностичних систем, яке 
призвело до критичного відображення навколишнього світу ігноруючи важливі аспекти 
суспільного буття. Встановлено, що в сучасному глобалізованому світі, коли нівелюються 
морально-духовні цінності людини, з'являється сприятливий ґрунт для утвердження 
філософії споживацтва, гедонізму як основного критерію сенсу життя, хибно прийнятої 
свободи, вседозволеності, утвердження індивідуалізму та егоцентричне ставлення до 
природи. Творення світу у світоглядному вакуумі може спричинити тотальне 
маніпулювання масами, коли базове поняття правди відривали від його витоків, позбавляли 
метафізичного, цілісного визначення, перетворювали на безкомпромісну ідентифіковану 
історичну цінність. Деідеологізація свідомості людини, покоління чи суспільства призводить 
до нової, часто маніпулятивної за своїми наслідками для суспільства, ідеологізації, 
пропаганда якої часто використовує техніку смислового хаосу. На основі аналізу гностичних 
ціннісних орієнтирів встановлено, що базові світоглядні засади сучасної журналістики стали 
відображенням матеріалістичної і філософсько-релігійної доктрини гностицизму, оскільки 
обидва феномени акцентовані на досвіді пізнання буття, акумулюючи певне філософське 
навантаження та етичні принципи, утверджуючи стереотипи, ідеали, образи, цінності 
життя. Зокрема сучасна журналістика формує духовну атмосферу в країні, визначає 
світоглядні позиції нації і згортання світоглядних предметів на користь вирішення 
процедурних проблем текстотворення, яке може призвести до спрощеної формули 
світосприйняття й бажання пристосовувати події й тенденції світу до часткових знань і 
уявлень про нього. 

 
Ключові слова: символічне виробництво та обмін, світогляд, цінності, гностицизм, 

містицизм, релігійний культ, журналізм. 
 
 

Introduction of the issue. Worldview 
issues have always been at the center of 
philosophical discourse. Only on the 
basis of an understanding of the 
fundamental parameters of the 
worldview, world attitude and world 
outlook, it becomes possible to study the 
essential properties of a person of a 
particular era. It is impossible to imagine 
how a modern man lives, what are his 
inalienable and fundamental values and 
axiological guidelines, how he is going to 
behave under certain circumstances, if 
you do not first find out the worldview 
and ontological prerequisites for his 

existence, self-understanding and self-
realization. 

A thoughtful attitude to history makes 
it possible to note a number of patterns 
of development and decline of 
civilizations. Modern journalism plays an 
important role in this process, it 
promotes the emergence of a new type of 
view by reconstructing the old, ancient, 
organic worldview, but at a different 
civilizational level.  Today, journalism 
has a decisive and effective influence on 
people's worldview and behavior. The 
specificity of this influence lies in the fact 
that we are dealing with such a form of 
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mass information activity which 
comprehensively reflects the aspects of 
the life processes of society, helps to 
understand the complex political, public 
and social processes of the state and 
captures them as a historical fact. This 
means that the role and responsibility of 
journalism is growing in a statement, 
above all, of high moral values. 
Considering that journalism is already 
philosophical by its nature, it is 
important to pay attention precisely to 
the philosophical position of modern 
journalism.  

Journalism is related to both 
philosophical categories and philosophy 
as a type of cognition. Thereby, it can be 
interpreted as the philosophy of everyday 
life or the philosophy of situational 
reality. Considering that in the subject 
field of journalism, the external, visible, 
earthly, concrete and dynamic worlds are 
distinguished, this determines the 
analysis of not only the reflection of the 
worldview aspects of journalism of 
different historical eras, but also 
determines its dependence on the 
paradigm and value guidelines of 
spiritual development.  

The aim of the article is to highlight 
the significant elements of the worldview 
of Gnosticism, as well as an analysis of 
how it was transformed or fit into the 
general structure of the worldview and 
value orientations of modern journalism. 
The modern philosophical discourse is 
analyzed in the same aspect, after all, 
the key issue of the modern philosophy 
of religion is the determination of the 
systemic influence on the formation of 
the ideological and axiological guidelines 
of each person. This is very important 
because only a person who has a solid 
worldview foundation and an active 
value-behavioral life position can self-
actualize as an active subject. 

Results and discussion. In our 
opinion, the definition of the influence of 
Gnosticism on the worldview foundations 
of modern journalism will allow a 

methodological analysis of the doctrinal 
foundations of religious syncretism, 
which caused a discussion in theological 
circles. In the context of the stated 
problematic, we are interested in the 
inner logic of the religious and 
philosophical polemics of the period of 
the functioning and development of the 
Gnostic movement. We draw your 
attention to the fact that the coverage of 
the worldview aspects of journalism 
remains an important problem in the 
context of the definitions of the creators 
of Gnostic systems, which led to a 
critical reflection of the world around us, 
ignoring important aspects of social life. 

The scientific paradigm has 
established position that Gnosticism 
gave a push to the development of 
irrational philosophical thinking and, 
thus, had a huge impact on the 
formation of a general religious and 
philosophical picture of the world. The 
gnostic worldview concept led to the 
development of intuitive methods of 
reaching the truth and became the basis 
for the formation of such philosophical 
streams as mysticism, metaphysics, 
"philosophy of life", existentialism, 
personalism which, in turn, pay special 
attention to the spiritual sphere of 
human activity. G. Jonas considers the 
Gnostic worldview as a religious 
universal entity, a special constant of the 
religious-mystical worldview, which 
allows us to speak of gnosticism as an 
ancient nihilism, and to interpret 
existentialism as a renewal of Gnostic 
tendencies [1: 112]. The religious and 
anthropological crisis of our time 
contributes to the intensification of 
interest in gnostically oriented ideologies 
in the religious and political spheres, as 
well as in the sphere of mass 
consciousness.  

For a long time, researchers perceived 
Gnosticism as one of the Christian 
heresies, however, in the light of new 
research, this phenomenon appears as a 
separate religion and its consonance 



Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. Philosophical Sciences. Vol. 1 (89), 2021 

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка.  
Філософські науки. Вип. 1 (89), 2021 

 

151 
 
 

with Christianity is only external. For 
Gnosticism, syncretism has become a 
hallmark. It has never been a monolithic 
religion, but included a variety of 
directions. However, all directions of 
Gnosticism reflected the same basic 
motives. Thus emerged the problem 
situation when, on the one hand, 
researchers note the uniqueness of 
Gnosticism as a religious and 
philosophical phenomenon of antiquity 
and its significant impact on the 
development of Christian theology in 
matters of soteriology and Christology [1: 
112], and on the other hand, there is still 
no detailed and systematic study of the 
Christological character of the Gnostic 
worldview. 

Traditionally, Gnosticism is 
considered a religious and philosophical 
movement of the II-III centuries, which 
arose on the basis of Christianity. It 
became an example of a religious 
movement in which Christianity was 
perceived through the prism of syncretic 
combination of gnostic worldview, Greek 
philosophy and ideology of various 
theosophical movements of Jewish, 
Oriental and Egyptian origin. Protestant 
theologian A. Harnak stated the 
significant influence of Gnosticism on 
the formation of the basic tenets of 
Christian doctrine impregnated with 
Greek religious and philosophical 
thinking [2: 140]. However, the 
similarities in the historical development 
and religious foundations of these two 
systems were only superficial. The main 
tenets of Gnostic teaching were based on 
pagan traditions and ideas which in 
many positions were opposed to 
Christian ideology. Therefore, Christian 
theologians called the religious-
soteriological doctrine of the II-III 
centuries "false knowledge" and in 
secular scientific circles it was 
designated by the terms "gnosis" and 
"gnosticism". In the narrow sense, 
"gnosis" is a special knowledge gained 
through revelation and in a broad sense 

– the type of worldview in which the 
possibility of such knowledge is 
substantiated [2: 4]. 

The term "Gnosticism" has equivalents 
in many ancient and European 
languages, forming abstract nouns that 
represent doctrines, streams, systems, 
qualities, tendencies, actions or states, 
not only the historical-cultural or 
historical-philosophical direction, but 
also focuses on the special nature of 
consciousness, ideology, and so on. In 
addition, in the Ukrainian language, two 
versions of the concept of "gnozis" and 
"gnosis" are widespread without 
differentiating the specifics of their use. 
Most often, the concept of "gnosis" is 
understood as gnostic knowledge, and 
under the term "gnozis" – Christian 
knowledge, which has the character of 
an ontological, inspired and joyful 
rebirth of man, addressed to all. 
However, Gnosticism did not form an 
orthodox doctrine, as a religious and 
philosophical movement, it contained a 
large number of streams and directions, 
each of which had its own interpretation 
of the core issues of faith.  

The ontological aspect of Gnosticism is 
revealed in the doctrine of the super-
existence of Basilides. He categorically 
denies on fixing the properties of the 
Absolute, since the fundamental 
principle does not contain specific 
semantic forms therefore, reality cannot 
be expressed in a word which indicates 
the immanent aspects of being and not 
on the transcendent essence. Being 
cannot be formulated as "nothing" or 
"Absolute" because it embraces all that 
exists. Basilides interprets being as a 
"non-existent god", who is nothing as a 
fundamental principle but contains the 
beginning of everything. A similar 
understanding of the fundamental 
principle can be traced in the teaching of 
Simon Magus, with using Aristotelian 
concepts of intention and act, where it is 
a double fire – a hidden one (one is 
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inside the other) and an overt one (the 
other is born from the first) [3: 23]. 

The ontological concept of Basilides 
was continued by his student Valentine 
who used it to develop the doctrine of the 
origin of the material world, forming the 
central core of the Gnostic system. The 
main idea comes down to the absolute 
fullness of eternal existence or the world 
of Aeons, from which everything capable 
of perceiving the truth originates and 
returns. In the realm of transcendental 
being, there is a perfect eon – primary 
"Depth" or "Abyss". It has in itself the 
irrelevant possibility or potency of all 
essential and contains the fullness of 
being. In such an inner, unexpressed 
state, the idea of "Depth" is called 
"Silence". The incomprehensible of the 
"Depth" always remains in the "Silence", 
while the comprehensible becomes the 
beginning of all that exists. Thus, in the 
ontological aspect, the Aeons are 
sequential emanations of the "Depth" 
which lose their divine essence by 
separating from the fundamental 
principle [4: 320]. The ontology of the 
Gnostics is reduced to the unity of one 
common principle, in which the very 
basis of matter is put, as a substrate for 
displaying the spiritual, ideal world. 

Historical Gnosticism offers a 
fundamentally new understanding of the 
Absolute – personalism, the main idea of 
which is to recognize the person as the 
primary creative reality and the highest 
spiritual value, and the whole world is a 
manifestation of the creative activity of 
God. This approach assumes that the 
Absolute is a living person, and not an 
abstraction. Refuting the position of 
some scientists, the doctrine of the 
Gnostics about Aeons cannot be 
considered as pantheism in which the 
Absolute is seen as an impersonal force 
but a certain form of subordinationism 
present in the deity itself. Gnosticism, as 
a specific historical phenomenon of the 
history of religion in the era of late 
antiquity, is characterized by a 

pronounced dualism, which many 
researchers pay attention to. However, 
the key question is not in the radical 
dualism of God and the world, but in its 
character. The Gnostic paradigm is 
characterized by a fundamentally 
different theological concept, which 
radically distinguishes the views of 
Gnostic authors from orthodox doctrine 
despite the desire to reconcile them in 
some way [5: 57].  

According to the Gnostics’ doctrine, 
Aeons constitute the pleroma, i.e. the 
fullness of divine being. All categories of 
pleroma are interpreted as the Father's 
desire to exist for others and be cognized 
from otherworldliness. Such 
subordination is closer to the pagan idea 
of the gods than to the Christian concept 
of the absolute person. In various 
Gnostic doctrines, the number of Aeons 
and their names are different. According 
to Valentine, there are thirty of them, 
and according to Basilides, their number 
corresponds to the number of days in the 
year. They constitute the fullness of 
divine being. However, the ontological 
aspect has complicated the solution of 
the question of the creation of the world 
from the divine substance provoking the 
return of Gnosticism to the pantheism 
which it had abandoned. The world 
could not arise as an emanation of God, 
therefore, the image of Sophia is 
introduced into the composition of the 
divine Pleroma in the form of the 
feminine principle, as the metaphysical 
basis of cosmic life. Such a doctrine 
denies monotheism, because its Father 
does not have his own history and 
mythology, which arises only in 
connection with the last Aeon, Sophia, 
and before that it is replaced by the logic 
of emanation without the personal 
development of abstract categories [6: 
249]. In a broad sense, Sophia is 
presented as an objective embodiment of 
wisdom. Some researchers picture her as 
not just an abstract speculative form but 
as a living, concrete, personified image, 
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while continuing to remain an attribute 
of absolute knowledge.  

The creation of the Demiurge – the 
creator of the material world – became 
the presence of the divine essence of 
Sophia in the matter [7: 145]. All 
interpretations of the creation of the 
world are reflected in Gnosticism not by 
philosophical but by religious and 
mythological comprehension. Therefore, 
in most Gnostic works, approaches to 
the origin of the Demiurge can be 
tentatively named as "monistic", "mono-
dualistic" and "openly dualistic". In 
archaic myths, he is portrayed as an 
"unclean force" that arose separately 
from God [8: 415]. However, immanent to 
his creation, to most people the 
Demiurge appears to be a secondary 
deity and as the essence of absolute 
being has signs of weakness and relative 
imperfection. Even the process of 
creation of the world takes place under 
the guidance of God and equates to the 
Fall, and the Creator is portrayed as a 
rebellious angel endowed with demonic 
traits. Matter in this process is identified 
with evil, and its reality is denied. 
Demiurge, being inferior, tries to imitate 
the Father, creating similar worlds that 
do not correspond to the God’s highest 
material goals of the universe. Therefore, 
the Demiurge rethought his position and 
expressed a desire to connect with the 
higher Divine life. However, a similar 
desire is expressed by the people to 
whom he gave life. However, the fallen 
Aeon and human souls cannot ascend to 
the deity on their own. They need a 
powerful creature to save them. On the 
other hand, the Absolute cannot accept 
this order of things in which the part of 
higher life is placed in the matter and 
suffers in it. Thus there is a natural need 
to save the fallen Aeon, which relied on 
Christ. Therefore, the main purpose of 
Christ's coming is to bring people the 
true knowledge of the Father – because 
of the lack of true testimony about Him 
that is possessed by only a few spiritual 

chosen ones. At the same time, the 
Demiurge, as the Creator and Lord of the 
world, revealed himself not only to 
Abraham and the prophets, but also to 
people who cognize him in the act of 
creation. Understanding the essence of 
God-Father as the Creator of His 
children and the Demiurge as the 
Creator of the material world and their 
personal responsibility for their 
activities, actualizes the question of the 
cause of the origin of evil on earth.  

Gnostics interpret the problem of evil 
in the mainstream of Plato's philosophy, 
in which it is associated with matter, 
which acts as a denial of infinite 
existence. Some Gnostic systems 
emphasize the monistic tendency in 
which God, as the sole, infinite, absolute 
and all-unifying principle presented as 
the only cause and at the same time the 
ultimate goal for the sensual and 
material world. Hence, the existence of 
matter is reduced to the unity of the 
existence of the infinite divine spirit in 
which the ultimate foundations of the 
real world are concentrated. Therefore, 
according to the Gnostics, the evil of the 
world is due to moral reasons and comes 
down to the inconsistency of the material 
form with its ideological content.  

Based on such considerations in 
Gnosticism, according to G. Jonas, a 
preconceived attitude towards God was 
formed, portraying him as exceeding, 
denying any of His relation to the 
creation of the world, therefore His 
presence in human life is called into 
question. Cosmos is the creation of lower 
forces that indirectly originate from Him, 
however, they do not know the true God 
and hinder the knowledge of Him in 
cosmos. Genesis of lower forces, 
archons, and the whole order of 
existence outside of God in general, 
including cosmos is the central theme of 
the Gnostic systems. The transcendent 
God is hidden and unknown in the 
world. Knowing Him requires 
supernatural revelation and even then he 
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can only be expressed in negative terms 
[9: 58–59]. As a Spirit, God begets 
spiritual beings. That is why He is the 
Father not only of His Son, but also of all 
people, who live in the material world, 
but are born of the Spirit. He is both the 
transcendent Absolute and the perfect 
Person. He is not the source of evil, and 
that is why He does not create and 
cannot create the material world. He is 
unfamiliar to the creation and, 
accordingly, is not responsible for it. 
Finding out this truth is entrusted to a 
person which is a microcosm that 
consists of spirit, soul and body, 
reflecting the three principles of the 
universe of God, demiurge and matter. In 
this regard, the Gnostics distinguished 
three classes: pneumatics in which the 
divine spirit prevailed; psychics in which 
the spiritual and material principles were 
mixed; somatics, in which the material 
principle prevailed. The theological 
doctrine of the origin and ultimate goals 
of man determined the ethical views of 
the Gnostics: moral requirements and 
practical rules of human behavior were 
addressed to the psychics, who had the 
opportunity to change their middle 
position, unlike pneumatics who were 
intended for rescue or somatics who 
were doomed to a lifetime death. 

However, in the process of salvation, 
knowledge plays the main role, and not 
the objective substance of man. 
Cognition (self-cognition) of the Gnostics, 
as a striving for perfection, appears to be 
the only significant cosmic process. The 
solution to these questions is essential 
for the Gnostic. Personally, it brings 
salvation. But, at the same time, it is not 
the goal and aspiration itself that is 
important, but the path to it, for 
cognition is self-cognition of the Absolute 
that is, the only thing for which the 
universe exists. If we talk about the very 
nature or attribute of Gnostic cognition, 
then it is fundamentally different from 
scientific one. Gnosis is, in essence, 
similar to revelation. For the Gnostic, 

cognition is a genuine being. They 
constantly oppose gnosis (true cognition) 
to false knowledge that is an analytical 
model of the world, which is, in their 
view, inextricably linked with its 
absurdity. Gnostics prefer the irrational 
cognition to the rational one, which is 
limited only to the material world. In 
fact, gnosis is a mystical experience or 
some meditative reflection on the essence 
of the world and man. 

According to Clement of Alexandria, 
some people bear a share of the higher 
spiritual world which can be awakened 
by wisdom and then the ascent becomes 
probable, because the chosen ones, 
realizing their spirituality, are able to 
escape from bodily captivity. The chosen 
ones know who they are, and this is the 
beginning of a new being, indicated by 
modesty in food and abstinence from 
sexual activity, which leads to liberation 
from the material shell and return to the 
world of spirit [10: 61]. In the knowledge 
and asceticism that purifies the soul, 
according to A. Harnak, the perfect 
Gnostic arises as a spirit who, 
possessing himself, lives in the Absolute 
and, having abandoned the world, 
prepares for eternity. Cognition is real 
life, and it depends on the abstinence 
and submission to the major Christ 
mysteries in which there is a purification 
of the spirit from sensuality [11: 143–
144]. Examining the history of theology, 
the Swiss B. Hegglund proves that 
salvation, according to the teachings of 
Gnosticism, comes through a higher 
understanding, to which the Gnostics 
have access, – mystical wisdom, which 
gives knowledge about the preloma and 
about the way to it. Participation in the 
mysteries, among which the most 
important are baptisms and 
communions, is essential for salvation 
[12: 24–25].  

The essence of Gnostic knowledge is 
defined by G. Khlebnikov, who considers 
the liberation of "inner", "pneumatic 
man" from the grip of the world and 
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return to the eternal realm of light as a 
goal of Gnostic aspirations, a 
prerequisite for which is human 
knowledge of the supernatural essence 
God and man himself [13: 54]. That is, it 
is about the Gnostic's awareness of his 
closeness to the Absolute. 

The gnosiological, cosmological and 
ontological foundations of Gnosticism 
are based on the principles of allegory 
which they turned to as a method of 
interpreting the external facts of history, 
human life, revelation. Allegory is the 
basis of gnosis. By recognizing all the 
external life of history, man, the entire 
cosmos as a phantom, a ghost, covering 
the manifestations of pure spirit in which 
the ultimate metaphysical meaning of 
cosmic life is laid, the Gnostics looked at 
the material entity through the prism of 
symbols. The allegory of the Gnostics 
traces Plato's philosophical idealism in a 
new interpretation. They quite 
consistently, from their point of view, 
rejected the literal meaning of human 
history and the revelation of God itself. 
The text of the Holy Scripture is only a 
sensory shell, in which the very core of 
the truth is hidden, the truth which can 
be correctly interpreted and 
comprehended only by people under the 
guidance of the highest spiritual insight 
– pneumatic people. Therefore, the spirit 
of prophetic inspiration was always 
granted to the Gnostics, and their works 
were turned into apocalyptic and 
symbolic stories. The Gnostics took out 
from the sacred books of Christianity 
everything that related to the empirical 
person of Christ, establishing His living 
connection with humanity and its 
history. 

The ideology of the Gnostics found a 
peculiar reflection in asceticism, which 
characterizes the external image of man's 
behavior – his morality. Gnostic 
asceticism has a purely negative 
meaning. Its ultimate essence is in the 
complete suppression and denial of 
everything that does not apply to the 

pure spirit. The foundations of gnostic 
asceticism do not lie in the moral 
personality of the Christian but in the 
personality itself – in the cosmic forces of 
material origin. Ascetic life is not an 
expression of the victory of a person's 
moral personality over the lower strivings 
of his nature, but rather a sign of human 
weakness which only with the complete 
abandonment of the laws of material life 
can achieve the liberation of the spirit. 
Therefore, the very process of the 
liberation of the spirit in the asceticism 
of the Gnostics is reduced to the level of 
a simple mechanical act. Pneumatic 
morality determines their hostility to the 
world and contempt for all worldly 
relations, on the basis of which two 
forms of behavior arise: asceticism or 
immorality. The first one is motivated by 
the need for further desecration by the 
fallen world and the desire to reduce 
contacts with it to a minimum. The 
second one is related to the fact that the 
possession of gnosis gives "the right to 
absolute freedom of action" [13: 55]. 

As a reflection of religious demands in 
Gnosticism, the idea of salvation comes 
to the fore, idea which is embodied 
through gnosis as transcendental 
knowledge. Gnosis is revealed through 
revelation and the spiritual quest of the 
Gnostic consists in a constant, unbroken 
pursuit of truth. Salvation has the 
ultimate goal of man's aspirations, which 
he accomplishes through knowledge. 
Hence, gnosiological attempts are in 
close organic connection in relation to 
soteriological conversions. The theory of 
salvation in gnostic systems is abstract, 
built on theoretical knowledge. All 
external cult attitudes according to the 
concept of the Gnostics have knowledge 
only through the purification of the 
human spirit in it and the exposure of 
intuitive abilities. 

Conclusions and research 
perspectives. After analyzing the main 
provisions of the doctrinal teaching of 
Gnosticism on the basis of which the 
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worldview form of purposeful reflection of 
reality was built, let us define the 
practical conclusions of the Gnostics 
that meet the criteria of modern 
journalists. First of all, it is a negative 
attitude towards matter as an imperfect 
creation, dismissive of basic moral 
standards as the laws of a proud and evil 
creator, violation of the social aspects of 
the functioning of society, by which the 
creator shackles man, etc. Each Gnostic 
system put on this myth in its own 
colors, introduced its own features and 
characteristics. However, in general 
terms, the Gnostic worldview remains 
unchanged in modern journalism. 

Gnosticism can be considered as a 
worldview phenomenon, which, 
overcoming the time frame, concerns the 
most pressing issues of our existence. 
The similarity between religious and 
mystical teaching and journalism is the 
depiction of an imperfect and evil world. 
At the same time, humanity, which 
found itself in this world, became a 
hostage of imperfection. Therefore, the 
mission of salvation was to reveal to 
people the true knowledge and to free 
them from the power of the creator. The 
Gnostic view of the world has penetrated 
all spheres of modern culture today, 
directly or indirectly influencing 
journalism, literary studies, linguistics, 
physics, etc. Modern journalism is 
preventive, it strengthens national and 
civil immunity, promotes thinking in the 
categories of an independent state and 
thus neutralizes threats on a national 
scale. Within it, the style of total 
debunking gives way to the style of 
asceticism which is much closer to the 
worldview of Gnosticism than to such a 
transparent concept as professionalism.  
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BIBLICAL MOTIFS IN NEOMYTHOLOGY OF POST-APOCALYPTIC FILMS OF 
THE XXI CENTURY: WAYWARD PINES 

I. K. Vitiuk* 

The article deals with the eschatological model of the post-apocalyptic world, proposed by the 
creators of post-apocalyptic films. The division of the genre into apocalyptic and post-apocalyptic is 
conditional, made on the basis of plot lines, which either end with an apocalyptic event, or begin 
with it. 

The analysis of the neomythology of the post-apocalyptic world is carried out through the prism of 
biblical motives as the very foundation of post-apocalyptic neomythology. Neomythology as a set of 
interconnected symbolic stories (myths) of post-apocalyptic reality is considered within the 
framework of the "eschatological mythologem" of the modern cultural and religious tradition. 

For a more detailed analysis, the series "Wayward Pines" (2014-2016) was chosen, since it 
reflects the model of the future society in the post-apocalyptic world based on the use of a number of 
biblical motives and similar storylines. It is noticed that the image of the post-apocalyptic world, 
captured in the film "Wayward Pines", is the embodiment of the post-civilization stage of 
development, when human society completely depletes itself. the project of the Homo Sapiens 
Sapiens' renaissance in the post-apocalyptic world contains a number of motives of the "apocalyptic 
myth" (destruction of mankind, death and resurrection, free will, forbidden fruit from the tree of 
knowledge of good and evil, leader consecrated by God, sacrifice, fratricating, incest, God and 
uprising against his will, prophet and chosen to salvation people) rooted in the tradition of the 
religious and cultural system of modern civilization. The universal character of their symbols is 
acceptable for articulation of important existential issues (the ratio of man and society, Good and 
evil, loneliness and collectivism, personal happiness and general good, responsibility and 
irresponsibility for the fate of others, preservation and loss of humanity) which face humanity in 
crisis times and determine the vector of further development. 
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БІБЛІЙНІ МОТИВИ У НЕОМІФОЛОГІЇ ПОСТАПОКАЛІПТИЧНОГО ЖАНРУ 
КІНО ХХІ СТОЛІТТЯ: "СОСНИ" 

І. К. Вітюк  

У статті розглядається есхатологічна модель постапокаліптичного світу, 
запропонована творцями фільмів постапокаліптичного жанру. Поділ жанру на 
апокаліптичний та постапокаліптичний умовний, зроблений на основі сюжетних ліній, які 
або завершуються апокаліптичною подією, або розпочинаються з неї.  

Аналіз неоміфології постапокаліптичного світу проводиться через призму біблійних 
мотивів як самої основи постапокаліптичної неоміфології. Неоміфологія як сукупність 
взаємопов’язаних символічних оповідей (міфів) постапокаліптичної реальності розглядається 
в межах "есхатологічної міфологеми" сучасної культурно-релігійної традиції.  

Для більш детального аналізу було обрано серіал "Сосни" (2014-2016), оскільки у ньому 
відображено модель майбутнього суспільства у постапокаліптичному світі на основі 
використання ряду біблійних мотивів і схожих сюжетних ліній. Зауважено, що образ 
постапокаліптичного світу, відображений у фільмі "Сосни", є втіленням постцивілзаційного 
етапу розвитку, коли людське суспільство повністю себе вичерпує. Проєкт відродження 
існування homo sapiens sapiens у постапокаліптичному світі Вейворд Пайнс містить у собі 
цілий ряд мотивів "апокаліптичної міфологеми" (знищення людства, смерть і воскресіння, 
земля обітована, свобода волі людини, заборонений плід з дерева пізнання добра і зла, 
освячена богом влада лідера, жертвоприношення, братовбивство, кровозмішення, бог і 
повстання проти його волі, пророк і обраний для спасіння народ), укоріненої у традицію 
релігійно-культурної системи сучасної цивілізації. Універсальність їх образно-міфологічної 
біблійної символіки підходить для артикулювання важливих екзистенційних питань 
(співвідношення людини і суспільства, добра і зла, самотності і колективізму, особистого 
щастя і загального блага, відповідальності і безвідповідальності за долю інших, збереження і 
втрати людяності), що постають перед людством у кризові часи і визначають вектор 
подальшого розвитку. 

 
Ключові слова: символічне виробництво та обмін, есхатологічні погляди, пост-

апокаліптичний світ, біблійні мотиви, неоміфологія, добро і зло, есхатологічна міфологема, 
апокаліптичний наратив, страх смерті. 

 

Introduction of the issue. History 
knows no other epoch for which global 
eschatological ideas are as relevant as 
the twenty-first century. The 
digitalization of the world, together with 
global civilization challenges such as 
pandemics, economic crises, 
confrontations between nuclear states 
which question the effectiveness of the 
system of the collective security, and 
environmental cataclysms saturate the 
world information space with alarming 
messages. In the digital society, 
information becomes a powerful resource 
of management, a means of formation 
public opinion, relevant social attitudes, 
etc. There are the means of 
mythologizing of social consciousness, 
"through the mass media as the works of 
popular literature or cinema and, even, 

scientific researches in intellectual 
practices" [1: 63]. The presence of 
eschatological information gives grounds 
to speak of "apocalyptic and post-
apocalyptic narrative" in the culture of 
the XXI century [2: 1-2], which is 
manifested, in particular, in modern 
literature and cinema. 

Modern popular cinema is an 
important compound part of the digital 
culture system. In post-apocalyptic films, 
the image of the post-apocalyptic world 
is formed on the basis of rethinking the 
motives of traditional religious ideas, in 
particular ones of the Abrahamic 
religions. It is of particular interest for 
this study to understand how man in the 
crisis of modern civilization takes on the 
role of God in the pursuit of the highest 
good for humanity. While bringing into 
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life projects of building up the society of 
the future, biblical motives to justify the 
worldview and ideology of the new world 
are widely used. And although the very 
idea of the world of the future does not 
presuppose its creation, and accordingly, 
the demiurge god is not present in such 
a world, some features of the deity can 
be seen in the leaders of the post-
apocalyptic world. Thus, in Wayward 
Pines by David Pilcher owns the very idea 
of the world of Wayward Pines. It is he 
who finds specialists to implement the 
project of building this world. As a 
creator god, he has a plan for everyone in 
this world, but this plan does not provide 
for human dissent, disagreement with 
his plans. The people of the post-
apocalypse, like the people of Old 
Testament times, must do the will of the 
"god", sacrificing their own desires, 
sometimes their lives.  

However, the very existence of man in 
the world-after-the-end of time 
presupposes emergence of a number of 
anthropological and existential problems, 
the comprehension of which takes place 
in a new, unfamiliar reality. In the new 
post-apocalyptic reality, the problems of 
the relationship between man and 
society, individual and common, 
personal happiness and common good, 
good and evil, loneliness and 
collectivism, responsibility and 
irresponsibility for others' lives are 
extremely relevant. The formation of 
man's personality in the new world 
requires them to make every effort to 
preserve humaneness in conditions that 
are difficult to call favorable to man. 

Such conditions are suitable for the 
formation of images of heroes who 
oppose the unjust system and are the 
bearers of humanistic values. Without 
them, the survival of the human 
personality is considered impossible. 

The outline of unresolved issues 
brought up in the article. For the 
Western literary and cinematographic 
tradition, apocalyptic motives are not a 

product of the XXI century. The 
ideological origins of the "apocalyptic and 
post-apocalyptic narrative" go back to 
the biblical book of Revelation, which 
has always been a source of inspiration 
for writers and film directors [2: 1-2]. 
Today the apocalyptic narrative is formed 
by various means, including literary, in 
religious-confessional, popular science, 
fiction, feature films, TV shows, and 
video games [3]. Increased interest in 
rethinking the idea of "the end of the 
world" is observed in crisis or 
transitional historical epochs, when in 
the individual and social consciousness 
anxiety about the future and uncertainty 
in it is extremely relevant.  

We should also note that the term 
"apocalyptic" in modern popular culture 
in general as well as in popular films 
somewhat loses touch with biblical 
connotations and is also used to denote 
a "world-altering catastrophe" [4: 204]. 
On the other hand, post-apocalyptic 
films help to articulate or even rethink 
the realities of the global world through 
the language and images of the 
apocalypse [4]. Thus, the tradition of 
using the "apocalyptic myth", formed 
within the Christian culture and 
transformed into an "archetype" of 
European consciousness, which does not 
lose relevance today, is going on [6: 
3,11]. 

Based on the understanding of 
mythology as a system of myths that 
belong to a particular religious tradition 
[6], in our study the term "neomythology" 
refers to mythology as a system of 
interconnected myths created within the 
post-apocalyptic films of the XXI century. 
In this study, the focus is on 
understanding the potential threats to 
existence of humanity and the formation 
of a model of possible apocalyptic and 
post-apocalyptic events. A set of 
interconnected symbolic narratives 
(myths) constitute the neomythology of 
the post-apocalyptic world, in which a 
new chronicle of man, society, gods and 
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heroes is formed. It is the image of the 
post-apocalyptic world, created by means 
of modern cinema, that is the basis of 
the study of neomythological ideas in the 
XXI century.  

We should note that the differentiation 
of genres into apocalyptic and post-
apocalyptic films is conditional, in our 
study it is based on types of plots: 1) 
ones that are happening before 
eschatological events (which occurred or 
were prevented) and end with them, 2) 
ones that continue or begin after them, 
in the post-apocalyptic world itself. It is 
the analysis of the last type of plot lines 
that has value for the study of the 
formation of mythological and worldviews 
of the post-apocalyptic world. 

Aim of research. The aim of the 
article is to analyze biblical motifs in 
post-apocalyptic films (on the basis of 
the series Wayward Pines (2015)), that 
form the basis of the neomythology of the 
post-apocalyptic world. 

Discussion and results. Visualization 
of the image of an alternative or 
potentially possible reality by means of 
cinema lifts the veil of the future in the 
form it can become under the 
appropriate conditions of development of 
the situation in which modern humanity 
is. The challenges humanity faces in the 
21st century provide a generous basis for 
the formation of apocalyptic multi-
scenarios, raising important existential 
issues that affect the very foundations of 
human existence. 

Note the trend that can be traced in 
the development of apocalyptic films: 
from the apocalyptic storylines of the 
twentieth century (Armageddon (1998), 
Independence Day (1996), Deep Impact 
(1998), etc.), in which the catastrophe 
itself is the climax, and the happy ending 
of which is prevention of the catastrophe. 
In the 21st century, cinema is moving to 
post-apocalyptic films, in which the 
focus shifts to the events happening after 
a world altering catastrophe (I Am 
Legend (2007), Hostile (2017), Wayward 

Pines (2015), 12 monkeys (2014), The 
100 (2014-2020) etc.). Such a turn in 
understanding of eschatological issues 
can indicate both the perception of the 
end of the world as the inevitable fate of 
mankind, and the hope for its survival. 

The new world appears as post-
apocalyptic, unfriendly, uncomfortable 
and hostile to man, but man is present 
in it. Numerous versions of human 
existence in such a world, created by 
means of cinema, raise important social 
and existential issues, the main purpose 
of which is to answer the question: 
whether man should or should not be 
the new world. The emphasis in 
understanding this issue is not on how 
to adapt the post-apocalyptic world to 
humanity, but also on whether man 
deserves to "inherit the earth." 

The post-apocalyptic world is at least 
uncomfortable for man, because it is 
deprived of the usual benefits of 
civilization, as well as the law and order 
system. Thus, in the The Book of Eli 
(2010) we see the rampant banditry and 
moral degradation of society, which leads 
to biological degradation (e.g., 
cannibalism, which leads to irreversible 
change). Moreover, the world is often 
hostile to man, because a catastrophe or 
events that preceded it could give rise to 
creatures that threaten human life. In 
the film I am a legend (2007) the world is 
inhabited by mutants that appeared as a 
result of the virus infection. In Time 
Machine (2002), the human race evolves 
in the future into both predatory 
creatures and the creatures they 
consume. In The 100 (2014-2020) the 
world, as a result of the first nuclear 
catastrophe, which is eventually followed 
by another also man-made, becomes 
unsuitable for any form of life.  

For a more detailed analysis of the 
post-apocalyptic issues we have chosen 
series Wayward Pines (2015-2016) for 
the biblical symbolism in it which is 
used for creation the model of the future 
human society. The features typical of 
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the post-apocalyptic films are present in 
Wayward Pines, such as: 1) a 
catastrophic event in the history of earth 
after which the history of the post-
apocalyptic world starts; 2) degradation, 
which in this case is both a precondition 
of apocalyptic events (degradation of the 
natural world as a result of degradation 
of man and society), and a result of them 
(crisis of the spiritual and value sphere 
of man); 3) fight: a) for survival against 
"others" ("Abbies"), b) with natural 
environment itself in search for food or 
the ways to grow crops; c) social 
confrontation, with an unfair / too strict 
system of social management, against 
tyrant, d) internal struggle for 
preservation of humanness in man.  

The leading theme in the film 
Wayward Pines is the problem of self-
destruction of modern civilization which 
results in the need for survival of the 
mankind. At the same time humanity is 
treated as humanity only in the form 
that corresponds to modern civilization 
development. The paradox is that 
civilization development is interpreted as 
destructive for human, but man as a 
result such civilization development is 
perceived as a top of human evolution. 
And only this very man deserves to be 
preserved for the future. It is after this 
highest point of man's evolution that the 
process of "aberration" begins when man 
changes and transforms from a civilized 
predator into a biological one – "Abbie".  

In the storyline of the film an 
eschatological motif of death and 
resurrection is used. Every man finds 
themselves in Wayward Pines after the 
"accident in which she managed to 
survive" not remembering anything. 
Salvation from death in this accident, as 
well as staying in a new city with a 
"clean" memory, symbolizes birth for a 
new life in a peculiar "land promised". In 
reality, hidden from man, their salvation 
took place not without "divine forces" 
interference, the role of which belongs to 
a genius scientist David Pilcher. More 

than two thousand years ago he 
predicted an inevitable disaster and 
chose those people to rescue humanity: 
they were kidnapped and frozen (in a 
state hibernation) in his "ark".   

However, the world meets the saved 
people hostile: both nature and society 
rebel against man. While the chosen 
stayed in anabiosis, the world degraded 
as well as people did: small changes in 
human DNA turned man into a 
predatory creature that stands at the top 
of the food chain. In the new world, the 
saved people oppose both nature and 
society that tries to break a person, 
forcing to live in a totalitarian regime 
under strict rules. Suicide is the only 
alternative to such existence, as survival 
in the new world, which is primeval in its 
essence, is impossible beyond traditional 
social relationships.  

Alongside with development of a new 
world there arises a problem of public 
relations strengthening. To achieve this 
Picher ("god') has a strategy borrowed 
from biblical motives: "It is not good that 
the man should be alone" (Gen. 2.18) and 
"Be fruitful, and multiply, and replenish 
the earth" (Gen. 1.28) [8: 5]. A partner is 
chosen for everyone, and it is not 
obligatory husband or wife from the past 
life. A couple is given the task: to give 
birth to new inhabitants of Wayward 
Pines, "the best city on earth." Teenagers 
are best with this task as major part of 
the educational process in Wayward 
Pines' Academy is devoted to the 
stimulation of childbirth. When reaching 
puberty, they are obliged to "fulfill their 
duty."   

Social relations in the post-apocalyptic 
world are regulated by rules, a peculiar 
Decalogue of the new world: 1) "Do not 
try to escape", 2. "Do not discuss the 
past", 3. "Always pick up the phone", 4. 
"Work, be happy in Wayward Pines." 
Systematic ignoring and violation of 
these commandments shall be 
punishable by a public execution: 
cutting throat by the sheriff public 
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cutting throat by the sheriff in 
mandatory presence of all citizens. Such 
public executions-sacrifices occur in the 
silent presence of "god", who though 
impressed by the cruelty of their 
implementation, but does not prevent 
them happen. From the crowd, the 
exclamations are heard that the 
execution is deserved, and applause. 
Such a reaction of people is followed by 
sheriff's speech in which he thanks 
people for support, emphasizes that life 
in Wayward Pines is a great good, and 
that "we" will not allow its normal course 
to be interrupted. The speech testifies to 
collective responsibility of all members of 
society for the death of the executed. 
Blood of the victim sanctifies social 
relations, fixing their legitimacy and 
intimidating all other people.  

Not only public execution as a form of 
social entertainment, spectacles, can be 
considered Christian symbols of 
medieval Europe but also the names of 
the protagonist of the act. Sheriff whose 
family name is Pope, which is consonant 
to the title of Pope – head of the Roman 
Catholic Church, receives orders from 
god-Pilcher in person, like Pope who is 
the intermediary between God and 
people. He received the permission to 
manage the city for the fact that in the 
past Pope helped Pilcher to recruit 
people voluntarily or against their will, 
and deliver them to the ark. The 
relations of God and his favorite devoted 
supporter or intermediary between God 
and people (such were heads of the 
church or monarchs in the tradition of 
abrahamic religions) also correlate with 
biblical motives. Pope got proud and 
began to "rule" the city with incredible 
cruelty, turning the lives of his 
inhabitants to the game with 
denunciations, public haunting and the 
execution of people. For this he lost 
mercy of the "god" Pilcher. Pilcher 
decides to replace him by Ethan Burke 
for the goodness of the latter, because 
the new world, according to Picher, 
"needs kindness." His body, when he was 

killed in fight with Ethan Burke, was 
thrown outside the city where it was 
eaten by "Abbies, just like Queen 
Jezebel's body was eaten by dogs (2 
Kings 9.35-37) [8: 176]. All residents 
were said that Sheriff Pope retired and 
Ethan Burke was the new sheriff. In the 
new world the one who acquires victory 
in battle, receives power: killed the leader 
- now you are leader.  

The new world needs ideology and it is 
formed on the basis of a leader's cult, 
cult of a prophet Pilcher. He becomes the 
Savior of the chosen people and 
humanity and acquires features of the 
deity: invisible ("you will never see him"); 
omnipresent ("he is constantly looking at 
you"); the keeper ("he will not allow 
anything to happen to you"). Such a 
truth about Pilcher is in the basis of the 
educational process at the Academy 
where the "first generation" studies – the 
first children who do not remember the 
world of the past, who are ready for a 
terrible truth about the world, since for 
them this world is the only one. reality 
and they will govern it. 

The totalitarian society of the post-
apocalyptic world of Wayward Pines 
actively practices the mythological 
motive of sacrificing of the people 
undesirable for Wayward Pines, 
subordinating the value of human life 
with the utilitarian interests of the 
"general good": the gods of the new world 
are not willing to see those, who do not 
want to be useful for the society, alive. 
Thus, not only the leaders of the uprising 
against the "first generation" are left 
behind the wall to be eaten by "Abbies", 
but also a teenager who, as it turned out, 
is not of traditional orientation, and, 
accordingly, cannot be father, is left to 
die in the city, left without protection.  

Post-apocalyptic world of Wayward 
Pines arises as a world of urbanized 
space, since human life in it is possible 
only within the city surrounded by walls 
under electric voltage. Irony is that the 
land in Wayward Pines is not fertile, 
nothing grows on it. The differentiation 
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between the urban space and a non-
urbanized, wild is done according to the 
biblical motifs of the curse for the sin of 
fratricide. Like Cain, who killed his 
brother Abel, was "cursed from the 
earth" and "it shall not… yield unto them 
her strength" (Gen. 4.12) [8: 6]. Pilcher, 
who deprived his chosen for salvation of 
their usual life of, discovered that he 
could not feed them within Wayward 
Pines. In the post-apocalyptic world, he, 
as Cain, builds the first city, and actively 
moisturizes its land with human blood, 
deepening this curse. Growing crops 
used for food takes place outside the city 
under the protection of armed guardians. 
But the city loses crops when "Abbies" 
burn fields.  

People intimidated by methods of 
brutal management and total control are 
seeking the only one thing – the truth, 
why they are not allowed to leave 
Wayward Pines and get home. However, 
truth is forbidden fruit from the tree of 
knowledge of good and evil. Knowledge of 
truth makes people "as gods" (Gen. 3. 5) 
(Pilcher and his partners), but not all 
people are able to be as gods. When 
Burke asks Pilcher to explain the truth 
to people, he answers that he has 
already tried, and people could not bear 
this truth. The first group of people 
(group A) which Pilcher returned to life, 
knew the truth and did not accept it. 
They committed suicide not having a 
meaning of life. And this was happening 
contrary to the strongest fear of man – 
the fear of death [8: 4]. Fear of the new 
world is eschatological fear; this is not 
only a fear of death, but also a fear of the 
unknown, uncertainty about the future, 
terror of this future. People when losing 
social dimension of existence turned into 
biological creatures, which resulted in 
the loss of meaning of life. Man refuses 
to become a biological creature without 
social dimension. The problem of 
preserving humannes in man in 
conditions of the absence of "human-
dimensional" space is observed.  

One of the main motives in Wayward 
Pines is a motive of Land Promised. Like 
Moses, the prophet Pilcher leads the 
chosen into the future, to the "best city 
on the earth." And as in the Old 
Testament times, the "chosen people" did 
not want to fight for the land, live in it 
(Deut. 1. 26-28) [8: 86]. 

According to Biblical motifs, Pilcher 
after the loss of group A takes to 
"children, which in that day had no 
knowledge between good and evil" (Deut. 
1. 26-28) [8: 86] – "first generation", for 
which the covenants of David Pilcher are 
becoming "good or evil". 

Solving the problem of free will of man 
has eshatological character. The man, 
endowed with free will, decides their fate, 
but their existential choice is the refusal 
of their own being. Being in a new world 
is worse than death for man, and death 
becomes the way out of it. People chosen 
for salvation neglect this salvation and 
life.  

After failure with a group A, Pilcher 
solves the problem with a group B by 
means of the legal system of an 
authoritarian nature: follow the rules, 
otherwise you will be punished. Man 
with free will (Group A) was not suitable 
for the post-apocalyptic world; hence, 
man should be deprived of free will.  

One of the leading themes in the film 
is a problem of leader. According to the 
biblical tradition, "the newly created" 
world is governed by its creator – god 
Pilcher, having his judges (Sheriff Pope) 
and the prophets (his sister Pam, Megan 
Fischer). The leader, the cult of which 
was created while he was still alive, 
turns into a madman, when decides to 
be not only saving "god", but destructive 
one who exterminates people. When 
group B disagrees with his way of 
managing the society, he tries to kill 
them and get down to the next group of 
not yet awakened to continue the 
experiment on the construction of a 
happy society. 

In the change of one "humanity" 
(group A) to another (group B) you can 
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see the model of the end of the world 
"apocalypse as a game" [10: 165], in 
which the eschatological motive of the 
destruction of humanity for sins (biblical 
flood) is traced. The sins of the pre-flood 
world of the Old Testament made "the 
earth filled with violence" (Gen. 6.11) [8: 
7], so God decides to destroy humanity 
to release land from people. Post-
apocalyptic world of Wayward Pines 
turns out to be too terrible to mankind 
so men do not accept it as a gift and get 
to self-destruction. And Pilcher begins to 
play "god" with the next group of the 
rescued, making another reality for 
them: now Wayward Pines is not a post-
apocalyptic world, but the city, near 
which man "got into an accident". After 
Pilcher's death "first generation", will act 
in the same way, when the awakened will 
be told about the city as a "government 
experiment".  

The uprising against Picher (like 
biblical motive of uprising against God), 
rejection of the method of his reign, 
reveals the next stage of the development 
of Wayward Pines. The time of the "first 
generation", which was foreseen by 
prophet Pilcher and planned by god 
Pilcher, came; and a new leader brought 
up by "god" and his sister – Jason 
Higgins is now to rule the society. Under 
his management, the society of Wayward 
Pines, which has already been 
totalitarian, becomes a society of the 
terror. Jason does not have experience of 
life in the pre-apocalyptic world; he is an 
ideal punishing machine for the 
implementation of Pilcher's plan of 
salvation of humanity. To achieve this all 
the means are good for Jason. He 
personally condemns and shot rebels 
against his regime in the eyes of the rest 
of the citizens, expels other 
representatives of the "first generation" 
beyond the city wall to be killed (which is 
prohibited by the rules), and does not let 
them go back.  

For Jason strict following the rules by 
everyone including himself and his 
partner Kerrie is in the first place. There 

is only one duty, compulsory for all the 
adolescents, he hasn’t still done – to give 
birth to children. When the city is not 
attacked by "Abbies" for a long time, 
Jason comes to the conclusion that there 
is peace, and is together with Kerrie 
going to give birth to the heir – Son of 
Leader.   

However, life itself proves the failure of 
the leader-tyrant. As a representative of 
rulers-colonizers, he opposes the very 
idea of progress, including scientific. 
Jason refuses to recognize "Abbies" to be 
rational creatures, insisting on the 
Pilcher's written postulate that "Abbies" 
are "stupid animals." As a result of it 
people die and Wayward Pines loses 
fields of crops.  

The leader-tyrant refuses to listen to 
councelors-"civilizators" who have the 
necessary knowledge to survive in the 
new world, explore it, grow food and cure 
people. Gradually, his authority is kept 
only on "Pilcher's will" and armed 
support of loyal "first-generation" 
representatives. Over time, refusing to 
acceept obvious things, he loses even 
Kerrie's support.  

The point of irreversibility for Jason 
becomes a moment when he finds out 
that his partner, who he himself has 
chosen and ordered to awake is his 
biological mother. This is the cause of 
death of both Jason, and Kerrie. 
Unnatural, inhuman Pilcher's 
experiment creates conditions favorable 
for extreme degradation of a person. 
Jason is trying to make Kerrie 
responsible for this unnatural 
connection, but Kerrie accidentally shot 
into him while fighting. The new leader of 
the post-apocalyptic world dies during 
surgery. Not capable to accept the 
situation Kerrie refuses her place in the 
"ark" as well as life. She injected herself 
with three deadly viruses and passes the 
city wall to destroy natural inhabitants of 
the post-apocalyptic world.  

The further plan of human survival 
involves the forced dismissal of the world 
from its inhabitants – Abbies. To provide 
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survival of a civilized man of the XXI 
century, nature must be submitted once 
again. The "land promissed" must be 
conquered. This plan belongs to a 
civilizator – dr. Theo Yedlin. He is 
planning to fulfill it himself but Kerrie 
decides that Theo is more needed for 
Wayward Pines than she is.   

In a broad sense life in a post-
apocalyptic world, in fact, becomes a 
survival that reduces a person only to a 
level of biological creature. In this way, 
the possibility of existence of men as 
reasonable human beings is questioned, 
as such concepts as life quality, 
civilization, luxury and leisure activities 
exist only in human society [11]. Without 
opportunities for a worthy life, not only 
survival, the post-apocalyptic community 
of Wayward Pines is doomed. And the 
salvation of mankind is postponed to a 
new "convinient" time. Biblical forty 
years, which the chosen people, refusing 
to fulfill the will of God spent in the 
desert, the post-apocalyptic society 
should again spend in a frozen state. 

Results. The model of the post-
apocalyptic world, created in the 
Wayward Pines, is an embodiment of the 
post-civil stage of civilization 
development, when human society 
completely exhausts itself. At the same 
time the project of the Homo Sapiens 
Sapiens' renaissance in the post-
apocalyptic world contains a number of 
motives of the "apocalyptic myth" 
(destruction of mankind, death and 
resurrection, free will, forbidden fruit 
from the tree of knowledge of good and 
evil, leader consecrated by God, sacrifice, 
fratricating, incest, god and uprising 
against his will, prophet and chosen to 
salvation people) rooted in the tradition 
of the religious and cultural system of 
modern civilization. The universal 
character of their symbols is acceptable 
for articulation of important existential 
issues (the ratio of man and society, 
Good and evil, loneliness and 
collectivism, personal happiness and 
general good, responsibility and 

irresponsibility for the fate of others, 
preservation and loss of humanity) which 
face humanity in crisis times and 
determine the vector of further 
development.  

The new post-apocalyptic world needs 
"Biblical" gods because faith, in 
particular in the better future, is the 
basis of worldview, individual and social 
consciousness. It needs heroes that will 
protect a new world from the hostile 
creatures (Abbies) and society (cruel 
leaders of the "first-generation"). The new 
world requires bearers of sacred 
knowledge – civilizators (scientists, 
engineers, doctors) who will teach people 
to live and adapt to it.  

The problem of education of a new 
man for the new world ("first generation") 
demonstrates the failure of a new 
ideology to educate those who are able to 
manage this world and become a leader 
for a new society, because the "new god" 
Pilcher introduced ideology of 
totalitarian, extremely inhuman society. 

The "Biblical problem" of appearance 
of man introduced through the ideas of 
creationism and evolutionism, sounds 
new in Wayward Pines. "Abbie" as a 
biological form of evolution of intelligent 
creatures in the post- apocalyptic world 
evolves as nature itself, without knowing 
gods and worshiping them. In contrast to 
the "civilized" society of people of the pre-
apocalyptic world, they do not have to 
inherit land. Attempts of pre-apocalyptic 
homo sapiens sapiens to conquer the 
space to restore their civilization meet 
contradicting of nature itself: they are 
not able to adapt to new natural 
conditions, the time of people has 
expired. The land got rid of homo sapiens 
sapiens and returned to its natural state 
to start a new turn of evolution. 
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INSTITUTE OF AUTONOMOUS CHURCHES IN THE STRUCTURE OF MODERN 
UNIVERSAL ORTHODOXY 

A. P. Kobetiak* 

The article analyzes the process of the system formation of the structure of Ecumenical 
Orthodoxy, which has gone through a difficult path of its formation. It is shown that since the time of 
the Byzantine Empire, state power has imposed its own principle of administrative division and 
management methods, a clear hierarchical structure of church governance has been formed, which 
has led to the formation of ancient patriarchies. However, the founding of the first apostolic 
communities took place on the basis of an autocephalous principle only. It was established that the 
long dominance of the ancient patriarchates in the Ecumenical Church ended with the proclamation 
of national churches. The proclaimed national Local Churches strove for equality and absolute 
independence, both religious and political. The vector of the modern transformation of autocephalous 
issues indicates the absence of a generally accepted mechanism for the church to acquire an 
autonomous status with its subsequent reorganization to complete independence. 

It has been proven that the Orthodox Church has become an important factor for the 
consolidation of the Ukrainian diaspora, the preservation of their cultural and national identity. For 
the Ukrainian Orthodox, one of the important issues was the need to form a church structure. The 
expansion of the diaspora led to the emergence of a new ecclesiological model in the church 
structure, which was justified by the needs of the time and special historical conditions. It provides 
for the activities of several bishops of various local churches, contradicts a number of canons and 
the very tradition of the Orthodox Church. 

The article establishes that the institutional disputes of the Local Churches related to the 
boundaries of influence and the "canonical territory", and, consequently, the acquisition of an 
autonomous status can be resolved in a conciliar way and with the participation of all Orthodox 
hierarchs. The existing approaches to solving the autocephalous problem of autonomy and "parallel 
jurisdictions" led to the incorporation of non-canonical and self-proclaimed entities into recognized 
churches. 

It is concluded that the administrative structure of the church and the possibilities of its 
transformation depend on the consensus between the Local Churches. This stimulates further 
research on topics related to the church structure and the possibilities of obtaining the status of 
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autonomy and autocephaly. Future scientific research on the church structure and canonical 
creativity of the holy fathers will complement the research carried out. 
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ІНСТИТУТ АВТОНОМНИХ ЦЕРКОВ У СТРУКТУРІ СУЧАСНОГО 
ВСЕЛЕНСЬКОГО ПРАВОСЛАВ'Я 

А. Р. Кобетяк 

У статті проаналізовано процес системотворення структури Вселенського православ’я, 
який пройшов складний шлях свого становлення. Доведено, що з часів Візантійської імперії 
державна влада нав'язувала власний принцип адміністративного поділу та методи 
управління, формується чітка ієрархічна структура управління церквою, яка призвела до 
формування древніх патріархатів. Проте заснування перших апостольських спільнот 
відбувалося винятково на основі автокефального принципу. Встановлено, що тривале 
домінування древніх патріархатів у Вселенській церкві скінчилось з проголошенням 
національних церков. Проголошені національні Помісні церкви прагнули рівності і абсолютної 
незалежності, як релігійної, так й політичної. Вектор сучасної трансформації 
автокефальної проблематики, засвідчує відсутність загальноприйнятого механізму 
набуття церквою автономного статусу з його подальшою реорганізацією до повної 
незалежності.  

Досліджено, що православна церква стала важливим фактором для консалідації 
української діаспори, збереження їх культурної й національної ідентичності. Для 
православних українців одним з важливих питань була необхідність формування церковної 
структури. Розширення діаспори зумовило виникнення нової еклезіологічної моделі в 
церковному устрої, яка була обґрунтована потребами часу та особливими історичними 
умовами. Вона передбачає діяльність декількох єпископів різних помісних церков, що 
суперечить низці канонів та самій традиції православної церкви. 

У статті встановлено, що інституційні суперечки Помісних церков, пов’язані із межами 
впливу та "канонічною територією", а отже і набуттям автономного статусу, можуть 
бути вирішені соборним шляхом та за участі всіх православних ієрархів. Наявні підходи до 
вирішення автокефальної проблеми автономії та "паралельних юрисдикцій" призвели до 
інкорпорації неканонічних та самопроголошених утворень до визнаних церков. Зроблено 
висновок, що адміністративне облаштування церкви та можливості його трансформацій 
залежать від консенсусу між Помісними церквами. Це стимулює подальші дослідження 
тематики пов’язаної із церковним устроєм та можливостями набуття статусу автономії 
та автокефалії. Майбутні наукові розвідки щодо церковного устрою та канонічної 
творчості святих отців доповнять виконане дослідження. 

 
Ключові слова: церква, автокефалія, митрополит, ієрархія, православ'я, автономія, 

синод. 
 

Introduction of the issue. The 
process of formation of the system of the 
Ecumenical Orthodox Church is 
incomplete. First of all, this is due to 
constant real changes in politics, as well 
as large-scale geopolitical 
transformations. From the birth of 
Christ, empires arose and fell, which 
influenced church transformations. After 

all, the change of state borders leads to 
the narrowing or expansion of the 
"canonical territory" and the 
restructuring of the spheres of church 
influence. Due to the political 
circumstances of past centuries, and 
most importantly - due to the loss of 
statehood, these and some other 
churches have lost or have never gained 
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at all the autocephalous status. Thus, we 
state the impossibility of completing the 
formation of the church structure. 

The Church is a living, dynamic 
organism, which, first of all, consists of 
people united in certain peoples and 
nationalities. Therefore, frequent 
changes in church boundaries are a 
common occurrence. The disintegration 
of the great imperial states has always 
raised the question of the formation of 
new ecclesiastical institutions within the 
newly formed countries. Significant 
geopolitical transformations of the 
twentieth century led to the emergence of 
a number of autocephalous and 
autonomous churches, which passed 
their own specific path to universal 
recognition. There are also those, for 
example, the churches of Macedonia and 
Montenegro, which still function without 
pan-Orthodox recognition, and are 
defined in the status of "schismatics". A 
similar situation was observed in 
Ukraine. When, from 1990 (restoration of 
the UAOC) to 2019, millions of Ukrainian 
believers were without communication 
with the Ecumenical Church. 

On the other hand, in several modern 
countries (for example, in the USA and 
Canada) there is a situation when there 
are two or even more mutually 
recognized Orthodox churches. First of 
all, this concerns the churches of the 
diaspora, when immigrants from 
different countries want to remain 
faithful to their historical church in their 
homeland, however they are living in 
exile for already not the first generation. 
The Great Council of Crete in 2016 did 
not regulate the existing system in any 
way, despite the fact that such a 
situation directly violates a number of 
canons and resolutions of the 
Ecumenical Councils. Such a canonical 
collapse of the structure of the 
Ecumenical Church pushes modern 
researchers to deep scientific 
investigations of the canonical and 

historical-traditional way of life and 
structure of the Universal Orthodoxy. 

The canons of the Ecumenical 
Councils do not contain direct 
instructions on the mechanism of 
formation of a new autocephalous 
church. According to the internal 
structure of Orthodoxy, it is a 
conservative and traditionalist religion, 
that is, church tradition and precedents 
are considered the norm of the law. 
During the period of ecclesiastical 
prosperity, which coincided with the 
years of existence of the Byzantine 
Empire, the problem of autocephaly and 
autonomy of the new churches did not 
stand at all. The church was one of the 
institutions of the state, albeit a very 
important one, but subordinated to the 
state mechanism of government. 
Therefore, there is no mention of this in 
the canons and rules of the church.  

The impetus for active scientific, 
ecclesiastical and secular interest in the 
problem of the church administrative 
system was the signing of the Tomos for 
the Ukrainian Church. The absence of a 
unified mechanism and the presence of 
several historical precedents contributed 
to the sole decision of Phanar. A year 
later, the Alexandrian, Hellenic and 
Cypriot churches supported the 
recognition of the Orthodox Church of 
Ukraine as legally proclaimed. A prayer 
commemoration of the Primate of the 
OCU began. On the other hand, the ROC 
and other Slavic churches at the 
Universal level block the recognition of 
the OCU as much as possible. The 
Russian Church has completely cut off 
prayer with churches that have already 
recognized the Ukrainian Church and 
some hierarchs who have supported the 
decision. 

The problem of the church system is 
inextricably linked with the church-
political confrontation and the struggle 
for supremacy in the Orthodox world 
between Phanar and Moscow. As a 
result, the ecclesiological and 
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administrative problems of modern 
Orthodoxy have receded into the 
background. This significantly 
complicated the problems and general 
condition of the modern church, as the 
dialogue between the churches has 
almost interrupted. 

The issue of autonomous churches in 
itself has never been highly acute. 
However, it has always been relevant in 
terms of gaining autocephalous status. 
Autonomy is essentially a transitional 
stage to full independence. Therefore, 
most world and domestic researchers 
consider the institution of autonomous 
churches precisely through the prism of 
the desire of a number of Local 
Churches, including at the present stage, 
for church independence. Granting 
autocephalous status to the Ukrainian 
Church caused another wave of 
discussion of the problems of the 
structure of the Ecumenical Church. 
Church issues of autocephaly, autonomy 
and the diaspora are closely intertwined 
and form a global hub of ecclesiastical 
jurisdiction. 

Thus, the urgency of the topic is 
caused by the current crisis of 
Orthodoxy. Local churches cannot agree 
on the status of individual national 
churches because it affects the interests 
of the leaders of the Orthodox world. 
Obviously, this is due to geopolitical and 
financial factors. On the one hand, the 
ecclesiological conditionality of the 
autocephalous system is obvious. The 
apostles and their closest disciples did 
not foresee any other status of the 
church administration. Modern realities 
of life show that the church leaders of 
the most influential churches openly 
inhibit the autocephaly of the new Local 
Churches. This also applies to 
autonomous status. A number of 
national churches are outside "canonical 
communion", but no one is trying to 
change their status.     

The problem of autocephaly has been 
studied at various times by great 

canonists, theologians and scholars. It is 
worth mentioning the names of such 
world known scholars as M. Afanasyev, 
V. Bolotov, I. Vlasovsky, O. Lototsky, 
N. Milash, K. Skurat and many others 
who were actively involved in the church-
administrative system, its divine origin 
and modern status. 

Among modern scholars and 
hierarchs, including domestic ones, who 
continue to study the issues of church 
administration, including in connection 
with the Ukrainian "church issue", it is 
appropriate to point to the following 
authors: K. Vetoshnikov, D. Gorevoy, 
V. Yelensky, K. Govorun, Metropolitan 
Panteleimon (Rodopoulos), O. Sagan, 
L. Filipovich and others who support the 
position of the Constantinople chair. 
Without doubt, the statements and 
normative documents adopted by the 
long-time head of the Ecumenical 
Throne, Patriarch Bartholomew, are 
valuable today. He actively defends and 
explains his actions regarding the sole 
signing of the Tomos for Ukraine. He 
points to the need to unite Orthodox 
Christians in Ukraine as one of the key 
problems. The Ukrainian church is 
ancient, so it has all the historical urges 
for autocephalous status. In particular, 
in one of his interviews the Phanar 
leader said: "when our brother is 
considered a schismatic or a heretic, and 
even more so when a whole nation, 
millions of people who are outside the 
canonical Church under the pretext of 
schism, then we are called immediately, 
without delay, to the spiritual and 
apostolic vigilance, because if one 
member suffers, then all the members 
endure along with him" [1].  

Professor of the Kyiv Theological 
Academy V. Burega, Metropolitan 
Hilarion (Alfeev), the late Irenaeus, the 
Serbian Patriarch, Professor S. Bortnik of 
the KDA and others hold a radically 
opposite view, denying the possibility of 
changing the church administration, 
including at the level of autonomous 
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churches, unilaterally. The authors 
emphasize the need to coordinate such 
complex issues on a conciliar principle at 
the Ecumenical level. That is, such 
issues should be resolved by the Council, 
or at least Synaxis - a meeting of the 
Primates. Doctor of Church History 
Konstantin Skurat also criticizes the 
claims of the Ecumenical Patriarchate for 
a special role in the management of other 
Local Churches. In particular, the 
Russian church historian believed that 
the "primacy of honor" does not give the 
Patriarch of Constantinople the 
prerogative of power and authority as a 
universal arbiter [2: 48]. 

Thus, the review of the authors 
material on the research topic is wide 
enough, however - controversial. 
Representatives of different Local 
Churches rely on different traditions and 
precedents, and interpret rules and 
canons in various ways. Moreover, 
confessional-oriented works lack an 
academic approach that is designed to 
provide the objectivity that world 
hierarchs lack. Therefore, it is necessary 
to intensify scientific research on the 
issue of obtaining an autonomous status 
by the Local Church. For example, the 
Church of Macedonia has repeatedly 
acquired autocephalous status within 
the Tarnovo Patriarchate and the Ohrid 
Archdiocese, but has long lost its 
independence due to the loss of political 
independence. Today it is equated with 
"schismatics", although it legitimately 
claims an autonomous status at least. 

The aim of the article is to carry out 
a philosophical and religious analysis of 
the problem of developing the necessary 
algorithm for the proclamation and 
change of the church-administrative 
status of the institution of autonomous 
churches as a transitional link to full 
church independence. 

Results and discussion. According to 
the teachings of the church, today there 
are three types of administrative 
structure. The first type, autocephaly is 

the complete independence of the Local 
Church. Autocephalous churches are 
arranged in the order of a diptych (a list). 
However, there is no single diptych, there 
are two versions: Constantinople one and 
Moscow one. The second type, autonomy 
is a partial administrative dependence on 
the mother autocephalous church. And 
the last type - dioceses and exarchates 
which are fully administratively 
dependent ones. This division is clearly 
determined by the canonical structure of 
the Ecumenical Church. No other status 
is provided. Therefore, Ukrainian church 
"independence and autonomy" (UOC-MP) 
is nothing but a nominal one. De jure it 
is a set of dioceses that has no legal 
status (meaning autonomy or 
autocephaly). Accordingly, the set of 
dioceses cannot be called a church in the 
administrative sense. The UOC-MP is a 
clear example of such a vague and 
special status. At the beginning of 2009, 
the Local Council of the ROC adopted the 
current Statute, in which the UOC 
stands out from among the self-
governing churches and is endowed with 
the rights of broad autonomy [3]. 

Church concepts such as 
"autocephaly", "self-governing church", 
"autonomy", "patriarchy" or "metropolis" 
are not endowed with special 
ecclesiological meaning. Therefore, for 
example, the Georgian Orthodox Church 
is not an ecclesiological, but an 
administrative concept. [4: 47]. It would 
even be more accurate to say the 
Orthodox Church in Georgia. After all, 
the Universal Orthodoxy is a single 
community and is only conditionally 
divided into Local Churches. 

From the Greek αὐτόνομος 
(autonomous) means governed by its own 
laws, independent. It is a Local Church, 
endowed with significant (broad) 
management powers, but not 
independent [5: 14]. As a church 
administrative institution, autonomy has 
been known since ancient times. The 
main difference between autocephaly 
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(complete independence) and autonomy 
lies in the independence of the choice of 
its first hierarch. The autocephalous 
church selects and nominates a 
candidate for the primate's throne 
completely independently due to the will 
of the episcopate (a possible option for 
priests and even lay people). In 
autonomous churches, the head of the 
mother church ordains and elects (a 
possible option together with the Council 
or Synod) its first hierarch. That is, the 
chiarchal church directly influences the 
choice of the head of the autonomous 
entity. The chiarchal church (from the 
antient Greek κύριος - "lord", and ἀρχι- - 
"chief", "senior") is a term used to refer to 
the mother church in matters of 
canonical and ecclesiological nature. 

Autonomy is in fact a dependent part 
of the common large autocephalous 
church. The autonomous church does 
not cary out its own relations with the 
Local Churches directly, but through the 
Cyriarchal Church.In internal affairs, it 
is independent, but in general it is a self-
governing part of one whole. Accordingly, 
the church policy and regulations of the 
autocephalous church are generally 
binding for its structural unit - the 
autonomous church [6: 213]. 

The modern understanding of the 
autonomous status, officially enshrined 
in the document "Autonomy and the 
ways of its proclamation" adopted at the 
Cretan Council in 2016 is expressed in 
the following: "The institution of 
autonomy expresses in a canonical way 
the status of the relative or partial 
independence of a particular 
ecclesiastical region from the canonical 
jurisdiction of the Autocephalous 
Church, to which it canonically belongs." 
[7: 57]. It is important that there is no 
single criterion for how the 
autocephalous and autonomous 
churches relate. The document refers to 
the different degrees of dependency. The 
issue of declaring an autonomous status 
is decided exclusively within the 

autocephalous church. In fact, the 
mother "gives birth" to a daughter. The 
daughter is part of the mother. Assembly 
of dioceses seeking partial independence. 
The Autonomous Church is not an 
independent unit in the structure of the 
Universal Orthodoxy, so it is not 
included in the diptychs, and the name 
of the Primate is not mentioned in other 
Local Churches. 

Traditionally, the autocephalous 
church has an apostolic heritage. 
Autonomy, usually, does not have such a 
chain of apostolic grace. Therefore, the 
bishops of the autonomous church, 
including the first hierarch, are 
dependent on the autocephalous head. 
Hence, there are other restrictions on the 
rights of autonomous churches. For 
example, the Statute of an autonomy 
must be approved by the Synod / 
Council of the mother church; during the 
divine services, the name of the 
autocephalous chief hierarch is first 
mentioned; chrism for autonomous 
churches is also provided from the 
mother church; for church 
shortcomings, the leadership of the 
autonomous church is accountable to 
the court of the autocephalous church; 
traditionally autonomous churches are 
few in number as they are part of the 
common church [8: 161].  

It is difficult to unequivocally 
determine the reasons for the emergence 
of the institution of autonomy. In 
different eras, this was influenced by 
different factors. Most often, this was 
due to the territorial remoteness from the 
mother church, or the autonomous 
church was located on the another 
country's territory. In the history of the 
formation of the modern structure of the 
Ecumenical Church, it has repeatedly 
happened that a change in state borders 
led to the acquisition of an autonomous 
status. The state gained independence, 
and naturally the question arises about 
the independence of the church, at least 
with the rights of autonomy. One 
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example is worth mentioning. In 1815, a 
Serbian principality was formed, which 
depended on the Port. In 1830 the state 
of Serbia became autonomous. A year 
later, the Serbian Orthodox Church 
obtained autonomy, and received the 
title of Metropolitanate. The logical 
conclusion of the process of church 
independence was the acquisition of 
autocephalous status in 1879. It is 
important that this event was preceded 
by the acquisition of state independence 
a year earlier. Therefore, the Patriarch of 
Constantinople Joachim III, through 
international pressure, was forced to 
issue a Tomos of autocephaly to the 
Serbian Orthodox Church [9: 112]. 

As for the factor of geographical 
remoteness, it is worth giving examples 
of the Kyiv Metropolis, which until 1686 
was part of the Patriarchate of 
Constantinople. It enjoyed extensive 
rights of autonomy (in fact, autocephaly) 
and had its own distinctive forms. In 
1786, the Kyiv Metropolis was reassigned 
to the Moscow Patriarch, however, on 
condition that all the rights of autonomy 
that were granted to it within the 
Ecumenical Patriarchate were preserved. 
History has shown a complete non-
observance of these conditions. The 
privileges of the Metropolitan of Kyiv 
were leveled. De facto, the ancient Kyiv 
chair turned into an ordinary diocese. 

Among the characteristic features 
inherent exclusively in autocephalous 
and some autonomous churches, one 
should name the myrrh cooking in Kyiv 
and the independent procedure for 
setting up a metropolitan by the choice 
of local bishops. The Ecumenical 
Patriarch only approved the decisions of 
the Council and gave a blessed letter to 
the newly elected First Hierarch of Kyiv 
[4: 107]. For contrast, let us note that in 
those same years in Moscow the 
metropolitan was arbitrarily elected and 
the myrrh cooking began. The Kyiv 
Metropolitanate received this right in a 

legal way - with the blessing of the 
mother church. 

Another example is the Moscow 
Metropolitanate, which was politically, 
ethnically and territorially separated 
from the Mother Church, and had only 
nominal dependence on Constantinople. 
This radically distinguished its status 
and administrative structure in 
comparison with other metropolises of 
the Ecumenical Patriarchate. De facto, 
until 1448 the Moscow Metropolitanate 
was an autonomous one. 

The answer to the question of the 
reasons for the emergence of 
autonomous churches must be sought in 
the very structure of the church and in 
the ecclesiological character of the 
Orthodox Church in general. National 
identity is determined as one of its 
brightest exponents, especially after the 
19th century. The church consists and is 
formed of people who in one way or 
another are tied to a certain territory and 
are distinguished by specific national 
characteristics. Therefore, it is only 
natural that every nation strives for 
church recognition and independent 
status. Church independence 
unambiguously expresses modern 
nationalism, even despite the ban on the 
heresy of ethnophyletism at the Council 
of Constantinople in 1872. In multi-
confessional empires, the confrontation 
between the national and the imperial 
was always felt. In the process of forming 
separate national identities, within the 
borders of a common empire, there was a 
natural question about national 
independence. However, this was 
radically opposed to the general imperial 
notion of state-building nationalism. 

On the other hand, in the canons and 
rules of church life there is no direct 
dependence on the national factor. For 
example, the collapse of the USSR did 
not automatically lead to the formation 
of a number of new national independent 
churches [10: 8]. Therefore, changes in 
the Orthodox Church and its 
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administration do not always directly 
depend on geopolitical circumstances. In 
some cases, the collapse of empires 
(Yugoslavia and the USSR) does not lead 
to the transformation of church-
administrative status, in others (the 
collapse of the Ottoman Empire) - a 
number of Balkan independent church 
institutions were formed. Therefore, it is 
necessary to develop a single accepted 
model of acquiring church status, which 
would suit the modern Orthodox 
community. Moreover, this normative 
provision should satisfy the position of 
both diptychial and hitherto 
unrecognized Local Churches. Therefore, 
the philosophical understanding of the 
institution of autonomous churches is 
currently relevant and poorly studied. 

This approach is typical even for 
countries in which, historically, 
Orthodoxy has not been the dominant or 
even characteristic religion. However, the 
church has always been a bulwark of 
state independence. Therefore, modern 
independent states seek appropriate 
status for their own churches. The 
autonomous Orthodox churches of 
Japan and China can serve as a striking 
example. According to statistical 
indicators, these are rather insignificant 
church entities that do not have 
apostolic origin and ancient history. 
Православ'я явно не було домінуючим 
на цих землях у жоден історичний 
період. However, both Japan and China 
unambiguously had been seeking 
ecclesiastical separation from the 
Russian Church. Thanks to international 
cooperation, these churches have 
acquired an autonomous status, and are 
quite independent. In general, all 
autonomous churches have different 
levels of independence, which is mainly 
determined by agreements between the 
daughter and mother churches [11: 755]. 

It is appropriate to draw a conclusion, 
from this material, about the transitional 
status of autonomous churches. This is 
some kind of a transitional link, which 

has two main scenarios ahead. Some 
churches develop (including in parallel 
with the development of statehood) and 
gain full church independence - 
autocephaly. Others - lose their 
autonomous status and are transformed 
back into ordinary dioceses or 
metropolitan districts or exarchates [4: 
52]. 

The modern administrative-territorial 
divisionof the church, although it has an 
ancient origin, only fixes certain spheres 
of the distribution of power and 
influence. Therefore, the Council of Crete 
did not take place in full. Therefore, 
individual Local Churches find 
themselves in a state of active 
confrontation. After all, the main issues 
that concern the current hierarchy are 
not how to help people, how to make 
faith and rites simpler and more 
accessible. The questions are posed in 
the key of who will grant the 
autocephaly, who exactly should make 
more or less signatures on the 
document, to whom the autonomous 
church will be accountable, how to 
preserve its own influence on the church 
situation in other countries, like the loss 
of the parish in the diaspora, and the 
like. This attitude of the hierarchs to the 
settlement of church problems gave rise 
to a number of significant violations of 
ancient canonical norms. After all, 
canonists and church historians know 
that in Orthodoxy there are no historical 
examples of a "canonical" legitimate path 
of separation from the Mother Church to 
achieve church independence. [12: 9]. 

For example, in Estonia, which 
historically is not an Orthodox country 
at all, today there are two autonomous 
churches. The Ukrainian Orthodox 
Church was granted the rights of 
autonomy, but world Orthodoxy 
recognizes it as a set of dioceses of the 
Russian Orthodox Church in Ukraine, 
because its autonomous status has no 
clear regulation. The Ecumenical 
Patriarch provides the other part of the 
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Ukrainian believers with the Tomos, 
which will be blocked by some of the 
Local Churches for a long time now. 
Macedonia and Montenegro strive for 
church independence, which has 
historically been inherent in them, so 
they are called schismatics and they are 
tried to be kept in the bosom of the 
Serbian OC. The American OC received 
the Tomos from the ROC, but the Greek 
churches refused to recognize it because 
only the Ecumenical Throne provided 
such documents. However, the main 
reason is the unwillingness to lose many 
wealthy diaspora parishes in the United 
States and Canada. So, the status of 
autocephaly and autonomy today is no 
longer exclusively ecclesiastical, but 
depends on many political and financial 
aspects. 

An important example is the 
Macedonian Orthodox Church, which 
today is most actively fighting for the 
right to church independence, and is 
quite likely to receive at least an 
autonomous status (as a transitional 
option) under the "Ukrainian scenario". 
Today this church is “in schism”, 
because it is self-proclaimed. In 1966, 
the Macedonian Orthodox Church 
officially applied to the Synod of the 
Serbian Orthodox Church with a request 
to grant autocephalous status. The 
governing body of the Serbian Church 
rejected such a possibility. In 1967, the 
Macedonians proclaimed the 
autocephaly of the Macedonian Orthodox 
Church at the Church-People's 
Cathedral. The Primate received the 
historic title of Archbishop of Ohrid and 
Macedonia. In the same year, the Synod 
of the Serbian Orthodox Church declared 
the Macedonians schismatics and cut off 
prayer communication with the clergy. 
On the other hand, the Macedonian 
Orthodox Church could not renounce its 
historical autocephalous status, which 
would mean renouncing the Macedonian 
identity and originality, the historical 

ideals of national and spiritual freedom 
[13: 78].  

Famous modern theologian Deacon 
Andriy Kurayev, whose opinion is worth 
agreeing with, notes that the coexistence 
of two jurisdictions in one territory 
causes only a canonical collapse. This 
should not create any tension for 
ordinary citizens. It all depends on the 
conditions for the coexistence of these 
confessions. Ecclesiastical and material-
political interests should not be mixed. 
The theologian rightly emphasizes that 
enmity is generally alien to the church. 
Two church organizations can create a 
healthy "market" competition, which will 
contribute to the quality development of 
church institutions. According to him, 
the division between churches is similar 
to the division between rural parishes, 
which impose their uniqueness and 
supremacy. There is a concept of 
"canonical territory" of the parish, which 
imposes a monopoly on the completion of 
the sacraments and prayers. This is done 
to reduce confusion between priests. 
Rural parishes are divided according to 
the territorial basis of public service. 
This is quite a clear analogue of the 
division into Local Churches. 

But the city offers a different 
approach. It is the approach of having 
several temples, in our case 
jurisdictions. City temples compete freely 
for parishioners, and therefore for 
certain funds. This is manifested in the 
beauty of choral singing, confession, 
sermon, church decorations, the 
presence of heating and more. The 
presence of several independent 
churches in one country in no way 
hinders their soul's saving mission [14]. 
Their competition should be similar to 
the city temples. 

Conclusions. As a result, we can say 
that today a number of national 
churches seek recognition, appealing to 
ancient history and the loss of 
independent status. Their mother 
churches now unequivocally deny the 
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possibility of such a development, which 
is quite obvious, as it will lead to a 
narrowing of their "canonical territory" 
and the loss of part of the flock. 
Therefore, it seems promising to solve 
the problem by the "Ukrainian model" 
through the Ecumenical Patriarch, who 
clearly seeks to go down in history and 
thereby weaken the position of the ROC. 
This is possible from a canonical point of 
view. After all, the right to appeal to the 
Ecumenical Patriarch is his legal 
prerogative, which is clearly enshrined in 
Rule 9 of the Fourth Ecumenical 
Council. 

The above events of recent years show 
that the modern structure of the 
Ecumenical Church has a number of 
shortcomings. Each of the ecclesiastical 
regions founded by the apostles was 
inherently independent. Over time, 
following the model of the state-
administrative system, the church has 
developed its own division of 
government. Today, the Ecumenical 
Church, being united in its essence, is 
divided into independent autocephalous 
and autonomous churches, each of 
which is self-governing and has clear 
boundaries of jurisdiction. Since there is 
currently no unity among the local 
Orthodox churches on the order of 
founding new autocephalous and 
autonomous churches, the diptychs 
adopted in different churches differ from 
each other.This situation stimulates 
further research on issues related to the 
church system and the possibility of 
gaining the status of autonomy and 
autocephaly. 
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