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THE PHENOMENON OF "WESTERN" GLOBALIZATION AND SIMULACRUM OF 
CIVILIZATION 

I. G. Utiuzh*, I. A. Sajtarly**, N. V. Pavlenko*** 

This article examines the correlation between such postmodern phenomena as globalization, 
"massovization" and national economic centrism. It is concluded that this is national economic 
centrism which represents a serious alternative to globalization, whereas the projects of so-called 
civilizational identity act as simulacra. However, this alternative only intensifies economic paranoia 
and reinforces the religion of comfort in modern mass societies.  

In other words, within the framework of enhancing national economies, the only social model – 
mass society – is reproduced due to the reproduction of the same model of increased production, 
which needs similar increased consumption. Hence, the existence of another society contrary to 
consumption society is just impossible per se, that is the process of annihilating humanity as a 
capability of affective (libidinal) control is only increasing. There is almost no gentleness, nor 
modesty left, which increasingly exacerbates the ethical context of modern social studies. To our 
mind, we can presume that the crisis of liberalism primarily reflects the crisis of capitalism itself and 
its mode of social life, which today is trying to protect itself by means of its tested practices. 

Therefore, a critical social theory in the form of the "theory of mass society" should be generally 
considered as a separate conceptual social model in the context of globalization, which currently 
increases the homogenization of cultures in terms of their transformation into a common ‘vulgar’ 
mass culture. 
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ФЕНОМЕН "ЗАХІДНОЇ" ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА СИМУЛЯКР ЦИВІЛІЗАЦІЇ 

І. Г. Утюж, І. А. Сайтарли, Н. В. Павленко 

У статті досліджується співвідношення таких постмодерністських явищ, як 
глобалізація, "масовізація" та національно-економічний центризм. Зроблено висновок, що це 
національний економічний центризм, який є серйозною альтернативою глобалізації, тоді як 
проекти так званої цивілізаційної ідентичності виступають як симулякри. Однак ця 
альтернатива лише посилює економічну параною та зміцнює релігію комфорту в сучасних 
масових суспільствах. Інакше кажучи, в рамках посилення національних економік 
відтворюється єдина соціальна модель – масове суспільство – за рахунок відтворення тієї ж 
моделі збільшеного виробництва, що потребує такого ж збільшення споживання. Отже, 
існування іншого суспільства, протилежного суспільству споживання, просто неможливе 
саме по собі, тобто процес знищення людства, як здатності до афективного (лібідинального) 
контролю, лише зростає. Не залишилося майже ні лагідності, ні скромності, що дедалі 
більше загострює етичний контекст сучасних суспільних досліджень. Як видається, можна 
припустити, що криза лібералізму відображає, перш за все, кризу самого капіталізму, його 
способу організації соціального життя, який сьогодні намагається захистити себе своїми 
перевіреними практиками. 

Тому критичну соціальну теорію у формі "теорії масового суспільства" слід загалом 
розглядати як окрему концептуальну соціальну модель у контексті глобалізації, яка нині 
посилює гомогенізацію культур у плані їх трансформації у загальну "вульгарну" чи "масову" 
культуру. 

 
Ключові слова: цивілізаційний підхід, глобалізація, економічний центризм, масове 

суспільство, соціальна криза, деградація моралі.  
 

Introduction of the issue. The 
spread of the postindustrial mode of 
production devalues the main 
achievement of civilization – the value of 
man, since the mode of production 
acquires an extremely technological 
character.  

It seems difficult to contest the 
civilizing paradigm, in particular, its 
argumentation about the specifics of 
national economies, but even this 
national specificity does not negate the 
very essence of capitalism, its natural 
movement towards social collapse 
through inevitable annihilation of 
culture.  

There is almost no gentleness, nor 
modesty left, which increasingly 
exacerbates the ethical context of 
modern social studies. 

The purpose of the work – is to 
reveal the peculiarities of the 
phenomenon of "Western" globalization 

and simulacrum of civilization and its 
impact on society. 

Analysis of recent research and 
publication from which the solution to 
this problem was initiated. As the basis 
for the research, the authors use the 
theoretical developments of other 
scholars on the globalization, 
massovization and national economic 
centrism such as Baudrillard, J., 
Deleuze, G. & Guattari, F., Fukuyama, 
F., Ortega y Gasset, J., Reich, R., Žižek, 
S. and others.  

Researcher of globalization, George 
Ritzer states: "It is likely that no single 
topic has received as much popular and 
academic attention in recent years as 
globalization". Considering this 
phenomenon as "the spread of worldwide 
practices, relations, consciousness, and 
organization of social life", Ritzer quite 
rightly remarks that in the modern 
"academic world" we can observe "a near 
obsession with this topic" [14:574]. 
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When describing modern 
globalization, Ritzer uses the term 
"grobalization", which, as he claims, 
means a combination of the concepts of 
"grow" (in  
the sense of profit growth) and 
"globalization". In this relation he writes: 

"What is central here is the idea of 
grobalization (a companion to the notion 
of glocalization), or the imperialistic 
ambitions of nations, corporations, 
organizations, and like and their desire, 
indeed need, to impose themselves on 
various geographic areas… Their main 
interest is in seeing their power, 
influence, and in some cases, profits 
grow (hence the term of grobalization) 
throughout the world. Grobalization 
involves a variety of subprocesses. Three 
of them – capitalism, Americanization, 
and McDonaldization – are central 
driving forces in grobalization and are of 
great significance in the worldwide 
spread of nothingness" [14:587]. 

In his statement, Ritzer directly points 
out to the cultural and ideological risks 
caused by globalization, using the term 
of nothingness that according to him, 
expresses "largely empty forms relatively 
devoid of distinctive content". Like most 
modern researchers, what Ritzer 
emphasizes on is a "Western bias" of 
globalization, a common conviction in 
"the preeminence accorded to 
developments in the West" [14:574].  

According to Ritzer, this process often 
occurs "dramatically". In this connection, 
we would like to draw a particular 
attention to the dramatic consequences 
of globalization, nothingness of the social 
and cultural life of peoples, especially 
those countries (nations), which are 
directly involved in this process. For 
instance, as far as organization of social 
life is concerned, globalization resulted 
in the most common type of society, 
namely the mass society with its trivial 
values of consumption and pleasure. The 
global economy is not only based on 
these principles, it requires them, 
dragging more and more people into the 
consumer swamp and credit slavery. 

The outline of unresolved issues 
brought up in the article. Therefore, it 
turned out that most authors were more 
about the economic explanation of this 
phenomenon. We are primarily referring 
to the representatives of the so-called 
critical social theory, especially the 
current followers of postmodern 
philosophy. It is the critical social theory 
based on a system approach that allows 
us to comprehend some modern 
processes, such as the crisis of liberal 
ideology and so-called Western 
civilization, and finally the crisis of 
capitalism itself. In other words, the 
representatives of the above-mentioned 
critical approach tend to view 
globalization primarily as the spread of 
Western capitalism, liberalism, and, 
most importantly, as a market economy 
represented in the forms of such 
institutions as WTO and IMF. This is a 
generally recognized fact. 

Moreover, there are some thinkers, 
who criticize this economic system, not 
without a reason, believing that the IMF 
in particular and globalization in general 
"have worked to the advantage of the 
wealthy nations, especially the United 
States (which effectively has veto power 
over IMF decisions), and to the detriment 
of poor nations.  

Discussion and Results. We would 
like to start this article with the words 
belonging to Ritzer, who states the gap 
between rich and poor has actually 
increased as a result of 
globalization" [14:575]. Liberal ideology, 
which is a direct derivative of industrial 
capitalism, has proved to be a solid 
foundation for globalization and 
recognition of the only model of 
civilizational development, namely the 
Western one. This model aims to 
maximize the integration of the entire 
local economies around the world into a 
unique ‘global market’ run by so-called 
multinational corporations. It is not 
surprising that this multinational 
expansion provokes strong resistance, 
sometimes turning into open conflicts, of 
some national elites. 
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Nevertheless, the current crisis of 
liberalism is primarily a crisis of 
production, increased job cuts and a 
bloated consumption economy, which 
overall contributes both to the global 
production and social crisis. Jean 
Baudrillard perfectly demonstrated the 
way, in which post-industrial service-
virtual production increases the role of 
economic fiction, as well as its total 
dominance in all spheres of public life. 
This is the simulacrum that dominates 
economics, politics and personal 
relations [2]. However, there is another 
component of modern capitalism – an 
excess of production resource in a form 
of "living human individuals", which, for 
a long time, has been formed rather for 
consumption than for libidinal labor, and 
a significant part of which is not 
integrated into the production system. 
That is why, after twenty years of active 
search for Giddens and Baudrillard, for 
example, it has become obvious that 
today the masses tend to manifest the 
traits described enthusiastically by Le 
Bon [8] and Freud [4]. In other words, 
contrary to Giddens' view, the result of 
expanding globalization is primarily the 
extension of the global mass society [12] 
wrote: "the revolt of the masses"), rather 
than "global cosmopolitan society", as 
stated by Giddens [6]. Therefore, "a key 
clash taking place at the global level 
today" [14:577] is the clash between 
dehumanization and humanism, rather 
than just between fundamentalism and 
cosmopolitism or civilizations.  

Today, we can observe the structural 
‘demise’ not only of the Western 
civilization (as Spengler believed, or 
Huntington predicts), but also of culture 
as such, since any culture in its core is a 
system of prohibitions, whereas ‘cultural 
imperialism’ with its widespread fast-
food restaurants and entertainment 
industry can hardly be called a culture 
in its true sense. 

Due to the constant rhetoric of 
consumption and pleasure, a high level 
of atomism and lack of direct 
interpersonal communication inherent in 
the so-called postindustrial society, 

people are becoming increasingly 
dehumanized. In this regard, we must 
pay particular attention to relationship 
between the mentioned process and the 
process of globalization.  

The point is that the modern ‘masses’ 
are not only indifferent, they are 
potentially aggressive; for this, there are 
several explanations. It is obvious that 
most of the reasons for mass aggression 
are related to both a total heightened 
sense of economic risk and the risks of 
survival. These masses are of particular 
concern to the upper stratum, since they 
are too used to being wealthy, free and 
protected.  

In this regard, another prominent 
author of modern times, namely, 
I. Wallerstein [17] quite reasonably uses 
the term "dangerous classes", indicating 
the constant danger of a social explosion, 
even in the so-called "wealthy countries". 

Therefore, we can presume that the 
crisis of liberalism primarily reflects the 
crisis of capitalism itself (whether we 
refer to a decline in production or a 
reduction in consumption), which today 
is trying to protect itself by means of its 
tested practices.  

We are referring to an ideological way 
of inspiring confrontation between 
different social groups, or a repressive 
way, in connection with which some 
modern authors reasonably note: 
"Violent ghettos are perfectly compatible 
with liberal societies because they are 
normalized as "off-limit" zones for the 
majority of citizens" [9:161].  

According to Hannah Arendt, 
modernism generated totalitarian 
regimes – the invention of systems in 
which all people are equally superfluous, 
which, as some scholars state, inevitably 
leads to concrete practices of genocide, 
for instance, Nazism [1].  

But, what about the masses, who 
constantly appear to be superfluous 
nowadays, in the context of postmodern 
imperialism called globalization? 

In other words, "can we talk any 
longer of the mob" on the global scale, of 
"the corpse factory and the pits of 
oblivion" [1: 171] in the postmodern era? 
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Is there a danger of coming annihilation 
of entire human communities? 

All these questions remain open and 
are directly related to the issue of 
globalization. In any case, based on a 
number of postmodern papers, we can 
presume that globalization, primarily, 
generates a global monolith society 
designated as mass society, and it is this 
society that is the basis of most 
problems of modern capitalism, 
including both ideology and culture, and, 
finally, capitalism itself. 

Nobility as the last hope of 
philosophy, or the last philosophical 

illusion 
It is known that the concept of mass 

society, which has long been rooted into 
modern philosophical discourse, 
primarily means socio-cultural decline in 
general, and the ethical decline in 
particular. We shall make a general 
analysis of several landmark studies of 
mass society ("mass man") proposed by 
brilliant thinkers of the 20th century, 
namely Oswald Spengler and Jose 
Ortega y Gasset. Indeed, the first serious 
accusations against the masses within 
the framework of a civilizational 
approach were made by Oswald 
Spengler. According to him, the power of 
the masses symbolizes the power of a 
"pampered society", "ignorant crowd", 
which spreads intensively at the 
civilizational stage of cultural 
development.  

The masses can only be designated as 
the fourth estate, which is a marker of 
the overall cultural demise, since it plays 
a key role in socio-cultural decay:  

"… notion of the Fourth Estate, the 
Mass, which rejects the Culture and its 
matured forms, lock, stock, and barrel. It 
is the absolute of formlessness, 
persecuting with its hate every sort of 
form, every distinction of rank, the 
orderliness of property, the orderliness of 
knowledge. It is the new nomadism of 
the Cosmopolis, for which slaves and 
barbarians in the Classical world, 
Sudras in the Indian, and in general 
anything and every- thing that is merely 
human, provide an undifferentiated 

floating something that falls apart the 
moment it is born, that recognizes no 
past and possesses no future. Thus, the 
Fourth Estate becomes the expression of 
the passing of a history over in to the 
historyless. The mass is the end, the 
radical nullity" [15:358]. 

At first glance, Spengler is far from 
idealizing a particular culture, and 
sometimes he shows his negative 
attitude to the relevant idealizations, 
especially in relation to ancient heritage. 
In particular, he explicitly blames his 
contemporaries, who, in his words, offer 
"audacious descriptions" of Antiquity and 
do not even want to mention the real life 
of "classical cities" and the same realities 
of "world-cities of to-day", where we can 
also find the same "dirt and riff-raff, 
terrors and brutalities, pleasure-boys … 
phallus worship and imperial orgies": "in 
cities, life is bad; there, there are too 
many of the lustful", also said 
Zarathustra" [15:31].  

The humankind always generates the 
inevitable anthropological type, which 
Spengler characterizes as "a new sort of 
nomad, cohering unstably in fluid 
masses, the parasitical city dweller, 
traditionless, utterly matter-of-fact, 
religionless, clever, unfruitful, deeply 
contemptuous of the countryman and 
especially that highest form of 
countryman, the country gentleman. 
This is a very great stride towards the 
inorganic, towards the end" [15:35]. He 
says: 

"…that which is found in all 
Civilizations under different 
contemptuous labels – dregs, canaille, 
mob… but with the same tremendous 
connotation. In the great cities, which 
alone now spoke the decisive words…a 
mass of rootless fragments of population 
stands outside all social linkages. These 
do not feel themselves as attached either 
to an Estate or to a vocational class, nor 
even to the real working-class, although 
they are obliged to work. Elements 
drawn from all classes and conditions 
belong to it instinctively — uprooted 
peasantry, literates, ruined business 
men, and above all… derailed nobles. 
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Their power is far in excess of their 
numbers, for they are always on the 
spot, always on hand at the big 
decisions, ready for anything, devoid of 
all respect for orderliness, even the 
orderliness of a revolutionary party" 
[15:400]. 

Nevertheless, this critical perspective 
does not mean that Spengler is a follower 
of economic determinism. For some 
representatives of socio-cultural thinking 
of the 20th century, the close correlation 
between social structure and production 
system, that is, between industrial 
‘decadence’ and universal social 
degradation is obvious; but, not for 
Spengler. 

According to him, every civilization 
has its own structure of power and 
ethics, and even its own economic life. In 
this context, Spengler declares: 

"Wholly different from this, both in 
idea and in evolution, and sharply 
marked off in tempo and duration, are 
the economic histories of the high 
Cultures, each of which has its own 
economic style. With the State rule 
radially from cities appears the urban 
economy of money, and this rises, with 
the oncoming of the Civilization, into the 
dictature of money, simultaneously with 
the victory of world-city democracy. 
Every Culture has its own independently 
developed form-world. Bodily money of 
the Apollinian style (that is, the stamped 
coin) is as antithetical to relational 
money of the Faustian-dynamic style 
(that is, the booking of credit-units)…" 
[15:477]. 

Therefore, Spengler is not inclined to 
explain the socio-cultural decline only by 
industrial capitalism, but, nevertheless, 
he recognizes the corrupting role of 
money and robbery at a later level of the 
Civilizing Process, which, in his deep 
conviction, must again be subordinated 
to the tasks of true government, 
"tradition and ambitions of strong 
families". 

In other words, Spengler insists on the 
revival of aristocratic class, which 
connects his ideas to those of Nietzsche. 
Like Nietzsche, Spengler is obsessed with 

the idea of noble races – nations, which 
have aristocratic dynasties. Aristocratic 
minority is selected by "destiny", and 
does differ from other estates in its 
extreme sense of honor, rank, 
significance and purity of blood. If we 
put it in postmodern terms, it is this 
‘intuition’, or ‘phantasm’ of the noble 
race that underlies Spengler’s gestalt-
analysis. 

These nations or races have had a 
deep cultural implication in history since 
they had this noble estate: "Every nation 
is represented in history by a minority… 
So long as a people is a nation and 
works out the Destiny of a nation, there 
is in it a minority which in the name of 
all represents and fulfils its history" 
[15:172-173]. According to Spengler, 
numerous nations who do not have such 
an elite minority are "fellaheen", that is, 
plebeian. These are peoples without 
destiny or history. They are not able to 
create a state, so they have disappeared, 
or will disappear without leaving a trace. 

In addition, according to Spengler, a 
marker of the cultural "demise" of a 
nation is its growing pacifism, that is, a 
fully conscious refusal of war. This point 
of view is very similar to the Nietzschean 
demarcation between the two basic 
forms of morality, which is not 
surprising, since both of them belong to 
the same school of thought.  

We are referring to the distinction 
between the morality of "slaves" and the 
values of the chivalrous-aristocratic race, 
which included, among other things, its 
propensity to war. Spengler recalls 
Nietzsche several times; in this context, 
he writes: 

"It will always remain the great merit 
of Nietzsche that he was the first to 
recognize the dual nature of all moral. 
...but at the basis of all his opinions this 
lies strong and clear, that good and bad 
are aristocratic, and good and evil 
priestly, distinctions...  The good are the 
powerful, the rich, the fortunate. Good 
means strong, brave, thoroughbred, in 
the idiom of every Spring time. Bad, 
cheap, wretched, common, in the original 
sense, are the powerless, propertyless, 
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unfortunate, cowardly, negligible – the 
"sons of nobody" as ancient Egypt said" 
[16:342]. 

Like Nietzsche, Spengler writes about 
the honor as a basic concept of the noble 
estate: the survival of a nation is always 
a "matter of blood", which primarily 
designates loyalty, modesty, bravery, 
chivalry, self-control, and resolution. 

Therefore, the triumph of the 
philistine world of wealthy citizens is a 
true marker of the current Western 
decline; it is for this reason that people 
are losing propensity for militancy. 
Another thing is the upper class ("elite"), 
which tends to fight against external 
enemies, allegedly over cultural ideals or 
cultural differences. However, Spengler is 
fully conscious that now the traditional 
nobles have only retained their “prefixes” 
(titles) and nothing more. 

For instance, in his notorious "The 
Decline of the West", Spengler states that 
nations understand one another as little 
as individuals do, and it is national 
(racial) hatred that is the main reason for 
the entire military history: "In the race 
there is nothing material, but something 
cosmic and directional, the felt harmony 
of a Destiny, the single cadence of the 
march of historical Being. It is in 
coordination of this (wholly 
metaphysical) beat that produces race-
hatred…" [16:166]. Therefore, if the 
military groups of aristocracy, for 
instance, fought against each other, it 
was only to maintain or establish the 
metaphysical values of their race or 
nation. People or nations seem to be 
living some "metaphysical life" rather 
than the real one. How convincing is this 
argument? It is just as convincing as the 
civilizational approach in general and the 
physiognomic approach in particular. 

In relation with the above-stated, 
there arises a logical question: “Why is 
only misunderstanding caused 
(according to this logic) by racial and 
cultural differences to be the reason? Are 
cultural (racial) differences the only 
reason for hatred between nations, or is 
there anything else, other passions, for 
example, greed, ambitions, sadism, 

which, aсcording to psychoanalysis, can 
be a more solid foundation for collective 
hatred? 

Even Nietzsche seemed to be more 
honest about the class nobility, when he 
wrote: "At the center of all these noble 
races we cannot fail to see the beast of 
prey, the magnificent blond beast avidly 
prowling round for spoil and victory; this 
hidden center needs release from time to 
time, the beast must out again, must 
return to the wild: – Roman, Arabian, 
Germanic, Japanese nobility, Homeric 
heroes, Scandinavian Vikings – in this 
requirement they are all alike. It was the 
noble races which left the concept of 
‘barbarian’ in their traces wherever they 
went; even their highest culture betrays 
the fact that they were conscious of this 
and indeed proud of it…" [10:291]. 

It is noteworthy that when describing 
the Gestalt of Western culture, Spengler 
focuses on the special propensity of 
Western races to expansion. He writes: 
"…but the Western strives to direct the 
world according to his will" [16:501]. Is 
there the suggestion in these words of 
the aggressive colonial policy in the past 
and foresight of the coming globalism in 
the future? Indeed, the mass society in 
the industrial era is subject to a higher 
level of utilitarianism, conformism and 
consumerism than in the previous eras. 
However, the masses can be no less 
"militant" and "aggressive" than their 
"elite". Starting with Spengler and ending 
with Samuel Huntington, the 
explanation for waging transnational 
wars in terms of the Civilizing Paradigm 
is founded on the thesis of racial 
(national) hatred. 

This thesis is supported by 
representatives of psychoanalysis, who 
believed that the problem of war is 
mainly of an affective nature in terms of 
accumulation of excessive aggression in 
the masses, societies and states. 
However, this hatred may be rather due 
to the entire existential dissatisfaction – 
poverty or misery, need for power and 
violence and other destructive impulses 
of the humankind than due to some 
supersensible causes. 
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As far as the cultural differences in 
‘soul’, ‘faith’, language, etc. are 
concerned, this is just an excuse for 
satisfaction of the bloody instinct and 
need for hatred. Militarism is primarily a 
passion that maintains some nations by 
annihilating others. 

Moreover, within the framework of the 
civilizing paradigm, mutual enrichment 
of cultures is considered to be 
problematic or not considered at all. Is it 
due to the fact that in the modern world 
cultures are already lifeless, since their 
value core, that is ethics, is lifeless too? 
The "revolt of the masses" as a disregard 
of spiritual ideals is primarily a crisis of 
morality in all social strata, which 
inevitably leads to a crisis of the human 
community as such. 

Another brilliant example of a critical 
approach was offered by a Spanish 
philosopher José Ortega y Gasset, who 
elaborated his theory of the masses 
based on the contrast of their nullity 
with the virtues of true aristocracy. As 
far as the modern Western society is 
concerned, Ortega basically defines it as 
a mass society. According to him, this 
society is "captured" by the masses, and 
this fact will inevitably cause it to totally 
collapse [12]. The essential traits of the 
masses are their amorphous crowding 
and faceless multitude.  

Meanwhile, the socio-cultural and, 
mainly, historical significance belongs to 
the elite, which, in his opinion, should be 
regarded as the intellectual and educated 
minority that creates values and 
purports and confronts the mass man. 
According to Ortega, the marker of an 
elite person, that is the presence within a 
human being of this "noble" source, 
consists in constant dissatisfaction with 
himself and, consequently, the strive for 
self-development in terms of creation and 
morality. Ortega emphasizes that due to 
industrial and post-industrial 
achievements, especially due to 
technological progress, modern people 
are able to live with comfort and 
pleasure, whereas in the past only few 
were able to live so that is aristocrats. 
These few cultivated "good manners", 

which primarily served as a symbol of 
their social superiority, while the masses 
were extremely hedonistic, with an 
apparent lack of any moral obligations 
and restrictions. This is definitely a 
brutal society with barbaric manners, 
indeed devoid of "all respect for 
orderliness" [15: 400]. Thus, it is the 
ethical component of culture that is 
significant both for most representatives 
of the civilizational approach and 
adherents of a more critical view of the 
cultural core, which, as it will be 
clarified, cannot be only reduced to the 
language, religion or some metaphysical 
"gestalt": the problem of modern 
‘civilizations’ is, first of all, the problem 
of social and ethical degradation. 

In modern philosophy, the idea of the 
cultural "decline" of the postmodern elite 
has been acquiring greater significance. 
In other words, as convincingly 
demonstrated by Ortega, an essential 
attribute of mass society is a lack of 
cultural differences between the upper 
and so-called declassed strata. Which 
spiritual ideals of the upper class that 
this class allegedly intends to "establish 
in eternity" can we talk about? Moreover, 
it seems highly doubtful that war should 
be able to restore aristocratic nobility. 
On the contrary, modern humanity 
continues on the path of establishment 
of a replete society as their only dream. 

Thus, despite Spengler's expectations 
and Nietzsche’s "eternal accusation 
against Christianity", which can be 
inscribed "wherever walls are to be 
found" [11:62], people have long 
abandoned moral ideals both in the form 
of "aristocratic ethos" and Christian 
morality with its imperatives and rhetoric 
of suffering: "Only the Devil's world, with 
its grim-all-presentences remained" [16: 
293]. To our mind, the postmodern man 
is not able to shape himself into a 
personality, to build national 
consciousness, etc., since the entire 
global system of social relations has 
‘grown’ into the production and 
consumption economy based on 
desiring-production. 
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Economic centrism as an 
alternative of the civilizational 

development  
As it has already been stated above, 

we can observe a total change of 
purports, and economic centrism is 
becoming the basis of the mass society 
existence. The modern era can be called 
the era of economic rationality, i.e., 
anyone who refuses to admit seeking 
wealth is considered to be insane. Ethics 
and Good are recognized as madness 
while Evil and Vice are viewed as 
rationality. 

Economic rationality is a kind of 
‘ethos’, namely ‘capitalist ethos’ that can 
result (or has already resulted) in the 
emergence of a new cultural variety of 
capitalist economy, a society of economic 
centrism, which will change our social 
world beyond recognition. In our article, 
we already emphasized that it is 
capitalism solely that now underlies the 
concept of human individual: in order to 
raise the standard of living, it uses, 
according to some scholars, vile motives 
inherent in a man – greed and love of 
gain. It is the masses who have a need 
for violence, torture and bloody 
spectacles, since they like it, especially 
when there is no other way to 
compensate for their discontent with life. 

No other system can be compared 
with capitalism in the way of adapting to 
someone's desires and tastes, which can 
be considered rather trivial by others. 

The world of Debt and Schizophrenia, 
as Gilles Deleuze and Félix Guattari 
accurately observe in their project Anti-
Oedipus. Capitalism and Schizophrenia, 
is the essence of the current social 
situation. The phenomenology of debt 
has this meaning: "to breed man, to 
mark him in his flesh, to render him 
capable of alliance, to form him within 
the debtor-creditor relation, which on 
both sides turns out to be a matter of 
memory – a memory straining toward the 
future …debt is the immediate effect or 
the direct means of the territorial and 
corporal inscription process" [3:190]. The 
authors even present the formal, 
mathematical essence of the 

phenomenon of debt, it is about the 
equation of debt, about "the terrible 
equation of debt: injury done = pain to be 
suffered" [3:191]. 

Defining economics as a substantial 
mode of being, Deleuze and Guattari 
"restore to the ‘economic’ domain the 
dignity of Truth, the Potential for 
Events", as Slavoj Žižek rightly states 
[18:328]. The debt economy violates the 
principle of social progress – "an increase 
in the degree of freedom of the individual 
and society." In the debt economy, the 
opposite processes occur – "an increase 
in the degree of dependence and 
unfreedom", which can be observed in 
the life of Ukraine. Ukraine's debt 
obligations to the IMF and unfair 
interaction with the WTO institutions 
almost completely exclude Ukraine from 
the ‘club’ of competitive countries on a 
global scale. Historically, the ideological 
manipulation of the civilizing paradigm 
has levelled the real reasons for 
differences in living standards and the 
unequal positions of different countries 
in the modern geopolitical space. This 
geopolitical difference is explained by the 
issues of cultural, patriotic and historical 
identity, and other rhetoric. The 
adherents of the civilizing paradigm 
obviously make an artificial division 
between politics and economics, and put 
economics below politics. We can observe 
the occurrence of the so-called 
ideological manipulation, when the key 
question formulated by Robert Reich is 
neglected and concealed: what is the role 
of an individual state at present, when a 
universal global economy is establishing, 
thus gradually blurring state borders? In 
his paper "Saving capitalism", he replies: 
"...the economic function of the state is 
not to raise profitability of its flag-waving 
corporations or to multiply the wealth 
and possessions of its citizens scattered 
around the world. The genuine objective 
the state strives to achieve is an increase 
in its citizens’ standard of living by 
making greater contributions to the 
global economics" [13:172]. The concern 
about national competitiveness should 
be a top priority today.  
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The dominants are changing: from 
general universalism and globalism to 
diversity and self-sufficiency in the 
choice of life values and development 
priorities. In his paper, a Russian 
economist Boris Kheyfets states that 
there are two reasons for the "decline of 
globalization": "We can identify two main 
reasons that allowed us to conclude 
about the decline of globalization. Firstly, 
protectionism in world trade and 
investment has strengthened, which has 
already been called "economic 
nationalism". Secondly, the processes of 
regionalization and transregionalization 
have significantly intensified, especially 
in the post-crisis period. They have 
resulted in the formation of economic 
unions that remove almost all tariff and 
non-tariff barriers to free movement of 
goods, services and investment, which 
creates certain obstacles for non-
members, i.e. for development of relevant 
global asset flows" [7:10]. 

It is obvious that the current 
geopolitical picture is being shaped as a 
struggle for regional resource provision 
and establishment of geopolitics’ 
machinery. The mechanisms of nation-
state goals and state protection will be 
the main constants of this development, 
i.e. the time of economic nationalism is 
coming. According to Immanuel 
Wallerstein [17], liberalism and 
democracy, preaching "the power of the 
best" (for the sake of justice, we should 
note that it does not depend on the birth) 
has created problems associated with a 
huge inequality in the system of world 
order, which means that democracy, 
liberalism, civilizational and cultural 
ideology – all these represent a screen, 
simulation that exacerbates the 
contradiction between rich and poor 
countries. 

Europe has already experienced 
something similar and found a way out 
in totalitarianism as a form of 
suppression of the masses through 
terror and violence, mediated by turning 
to traditional values (civilizational 
identity). Suffice it to recall, they were 
outstanding philosophies of that era – 

Nietzsche, Spengler, Heidegger. Was the 
world on the edge of new Nazism? 

For instance, some thinkers of that 
time considered the ideas of national-
socialism to be the way forward over the 
cultural crisis related to routinization of 
social consciousness, or, according to 
Spengler, to the "world city", the revolt of 
the masses [12], the cult of oral-anal 
consumption [3], etc. Like any other form 
of capitalism, post-industrial global 
capitalism is still based on liberal 
principles aimed to overcome any 
restrictions existing within cultures, 
religions and ethics in production and 
consumption. Given all this, the early 
Fukuyama, who announced the 
worldwide triumph of liberalism, was 
totally right saying that there is no 
longer alternative to capitalism [5]. 

Conclusions and research 
perspectives.  It is still the same 
capitalism, which, today, knows no 
limitations at all, even if we name it an 
‘autochthonous’ capitalism (as some 
authors claim). Thus, the logic of 
historical evolution of capitalism is 
paradoxical: at first, capitalism led to 
‘humanizing’ in the term of softening the 
repressive practices and even to 
annihilation of very rhetoric of violence 
(Foucault), then – to production of 
violence. The spread of the postindustrial 
mode of production devalues the main 
achievement of civilization – the value of 
man, since the mode of production 
acquires an extremely technological 
character. In the modern academic 
world, there is the concept, which used 
to be dealt with by almost the entire 
modern social philosophy but has long 
been forgotten. We are referring to the 
Marxist concept of dead labor, which is 
known to have found its way into critical 
social theory. Confirmed by many 
thinkers, this concept reflects a 
phenomenon, which causes an excess of 
living productive power rather than 
excess of simulacrum in production 
(despite the assurances of Baudrillard). 
It seems difficult to contest the civilizing 
paradigm, in particular, its 
argumentation about the specifics of 
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national economies, but even this 
national specificity does not negate the 
very essence of capitalism, its natural 
movement towards social collapse 
through inevitable annihilation of 
culture.  

As a rule, this cultural vulgarity is 
considered as a consequence of the 
production evolution, that is a growth of 
industrial, and then post-industrial 
modes of production. In other words, it is 
highly developed capitalism that laid as a 
foundation the corresponding ‘hedonistic’ 
value system that devalues any moral 
restrictions. "The God died," and 
following him, the morality appeared the 
first to die. Then the ascetic ethics of 
labor and economy, so persistently 
defended by Max Weber, died too. It can 
be assumed that there is a social 
demand for violence, and it is caused, 
apparently, by a high level of 
dehumanization of modern societies, 
when the violence is the only way to take 
pleasure in life. Social violence in 
consumer society – physical or mental, 
individual or intergroup – is not only 
symbolic, but also a very real one: some 
produce it, others consume it. 

Paraphrasing a famous statement by 
Guattari, we can say that in the mode of 
desiring production-consumption, "there 
is absolutely no need for sublimation", 
that is, "the hell" with culture and 
civilization. (We have in mind the 
notorious statement from Anti-Oedipus. 
Capitalism and Schizophrenia which 
expresses the true attitude of the child to 
his parents in mass societies). According 
to Fukuyama, trust by can be seen as a 
final desperate ethical argumentation, 
which, however, does not affect the mass 
consciousness of the post-industrial 
savage. The fact that some actors are 
still involved in the production process 
and do not resort to violence does not 
mean they are civilized or humanized.  

A lot of modern societies are 
potentially aggressive, as evidenced not 
only by the statistics of domestic 
violence, but also by constant broadcast 
in the media. This means that modern 
individuals created by means of 

production and consumer practices are 
inherently incapable of focusing on 
values, which restricts their desire for 
primitive satisfaction. 
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DISAPPEARING PROFESSIONS: LABOR MARKET TRANSFORMATION IN THE 
CONDITION OF MODERNIZATION CHALLENGES OF POST-INDUSTRIAL 

SOCIETY 

N. M. Kovtun*, О. P. Polishchuk**, Yu. V. Kovtun*** 

The article draws attention to the social challenges and human trials that have arisen during the 
modern digitalization of production, everyday life, everyday life, leisure and education. The article 
reveals the peculiarities and factors of the processes of disappearance or transformation of 
professions in industrial and post-industrial societies. The aim of the article is a socio-philosophical 
analysis of professions and professional fields that have a high risk of extinction under the influence 
of automation, robotics and digitalization of production process. 

The study found that at the beginning of the XXI century, the professional area of both the center 
and the periphery of the world system, is characterized by the emergence of online professions, 
relentless robotization and digitalization of production and services. Thus, in the last century man, 
having received a narrow professional specialization, could work in one job all his life, in the fourth 
industrial revolution you must have a wide range of professional competencies and be ready to 
change jobs and professions every 3-5 years. 

Based on the method of comparative analysis, it is established that in the conditions of 
automation, robotics and digitalization professions and jobs associated with monotonous, including 
empirical intellectual work that does not require creative thinking (such as librarians and archivists, 
work of civil servants on registration of various types of documentation, certificates, etc.) got 
endangered. It is proved that another important segment of robotics and automation is the field of 
heavy, manual or monotonous physical labor. In the coming decades the control of machines in 
these segments of production will be completely automated. As a result, such professions as 
bricklayer, miner, taxi driver, public transport driver and others are threatened with extinction. 

In the coming years the largest number of jobs and professions will be lost in the middle segment 
of professional activity, where stereotyped monotonous functions are performed. At the same time, 
in the field of low-skilled, manual, low-prestige manual labor, even in the developed countries, these 
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vacancies will not disappear yet. The work of low-skilled workers, primarily migrant workers, costs 
production owners less than the introduction of expensive automated and robotic systems. At the 
same time, in the digital society of the future, professions will be shifted to the Internet, many of the 
current professions will be renamed with the addition of "Internet", such as "Internet marketer", 
"Internet psychologist", "Internet lecturer" and others.  

 
Key words: Disappearing Professions, Social Uncertainty, Social Risks, Human Trials, Everyday 

Life, Automation, Robotics, Digitalization, Industry 4.0. 
 

ПРОФЕСІЇ, ЯКІ ЗНИКАЮТЬ: ТРАНСФОРМАЦІЯ РИНКУ ПРАЦІ В УМОВАХ 
МОДЕРНІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА 

Н. М. Ковтун, О. П. Поліщук, Ю. В. Ковтун 

У статті привернуто увагу до соціальних викликів і випробувань людини, що виникли при 
сучасній діджиталізації виробництва, повсякденного життя, побуту, дозвілля та освіти. 
Розкрито особливості та чинники процесів зникнення або трансформації професій в 
індустріальному і постіндустріальному суспільствах. Метою статті є соціально-
філософський аналіз професій і професійних напрямів, які мають високий ризик зникнення 
під впливом автоматизації, роботизації і діджиталізації виробництва. 

З’ясовано, що на початку ХХІ століття професійний простір як країн центру, так і 
периферії світ-системи, характеризується появою онлайн-професій, невпинною 
роботизацією та діджиталізацією виробництва і сфери послуг. Якщо у минулому столітті 
людина, отримавши вузьку професійну орієнтацію, могла все життя пропрацювати на 
одному робочому місці, то в умовах четвертої індустріальної революції людина повинна 
мати широкий діапазон професійних компетентностей і бути готовою кожні 3-5 років 
змінювати і робоче місце, і професію. 

На основі методу порівняльного аналізу встановлено, що в умовах автоматизації, 
роботизації і діджиталізації під загрозою зникнення опиняються професії і робочі місця, 
пов’язані з монотонною, зокрема емпіричною інтелектуальною роботою, яка не потребує 
творчого мислення (як-от, професії бібліотекаря і архіваріуса, робота державних службовців 
щодо оформлення різних типів документації, довідок та ін.). Доведено, що іншим важливим 
сегментом роботизації і автоматизації залишається сфера важкої, ручної або монотонної 
фізичної праці. Вже у наступні десятиліття керування машинами у цих сегментах 
виробництва буде мати виключно автоматизований характер. Внаслідок цього під загрозою 
зникнення опиняються такі професії, як будівельник-каменяр, шахтар, водій таксі, водій 
комунального транспорту та ін.  

Найбільша кількість робочих місць і професій у наступні роки буде втрачена у 
середньому сегменті професійної активності, де здійснюються стереотипізовані монотонні 
функції. Водночас у сфері малокваліфікованої, ручної, непрестижної фізичної праці навіть у 
розвинутих країнах світу означені вакансії поки що не зникнуть. Робота 
малокваліфікованих працівників, насамперед, трудових мігрантів, обходиться власникам 
виробництв дешевше, ніж упровадження дорогих автоматизованих і роботизованих систем. 
Водночас у діджиталізованому суспільстві майбутнього відбудеться зміщення професій у 
сферу Інтернету, багато з теперішніх професій отримають інше найменування з 
додаванням формулювання "інтернет", наприклад "інтернет-маркетолог", "інтернет-
психолог", "інтернет-лектор" та ін. 

 
Ключові слова: зникаючі професії, соціальна невизначеність, соціальні ризики, 

випробування людини, повсякденність, автоматизація, роботизація, діджиталізація, 
Industry 4.0. 

 

Introduction of the issue. With the 
rapid introduction of the mechanisms of 
the fourth industrial revolution 
(automation, robotics, internetization, 
digitalization) into various spheres of 

production and maintenance in different 
regions of the world, and the projected 
reduction of jobs for people 
consequently, the study of the segment 
of professional orientations, where work 
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for people will remain, is extremely 
relevant. It is already clear that in the 
coming decades the labor market will 
undergo qualitative changes due to the 
emergence of hundreds and thousands 
of vacancies in new professions, which 
today can only be guessed. At the same 
time, any forecasting of the labor market 
of the future is impossible without the 
study of those professions that will 
disappear due to the accelerated 
technologicalization of production. 

The urgency of the analysis of these 
issues in the Ukrainian reality is even 
more significant due to the war with 
Russia and the rapid degradation of the 
Ukrainian economy and Ukrainian 
society due to several controversial and 
often ill-considered modernization 
projects, lagging behind of the Ukrainian 
economy compared to the development of 
the center of the world system, mass 
unemployment among the citizens of our 
country and mass labor migration, the 
actual absence of the middle class and 
the poverty of a great part of citizens of 
Ukraine and others. In such conditions, 
the professional orientation of young 
people to promising professions in a 
robotic society and the conscious 
avoidance of occupations that have a 
high risk of extinction remains an 
important area of socio-philosophical 
research. 

Current state of the issue. Analysis 
of the processes of disappearance or 
transformation of the labor market in an 
industrial and post-industrial society is a 
well-developed scientific problem. In this 
regard, the systematic study of the 
reasons for the decline of the silk 
industry in Syria in the twentieth 
century made by Ahmet Taşğin and 
Marcello Mollica is noteworthy 1. Of 
particular importance in the context of 
the study of disappearing professions is 
a comprehensive study of the impact of 
computerization on the US labor market 
by Benedikt Frey and Michael 
Osborne 2. In it, researchers predicted 
the rapid computerization of production, 
which employs low-skilled workers with 
low wages. At the same time, a number 

of researchers, namely Nir Jaimovich, 
Henry Siu, Matias Cortes 3, 4 point 
out that the biggest losses are expected 
by those professional groups that are 
engaged in monotonous template works. 
. 

In turn, the Australian researcher 
Peter Fleming predicted that in the 
conditions of robotization of production, 
work for people will remain. However, it 
will require less skill and responsibility, 
and therefore will be low paid 5. In 
general, a significant number of 
researchers and experts of consulting 
companies agree on the disappearance of 
many professions due to automation and 
robotization of production, especially in 
the field of monotonous low-skilled 
production functions. At the same time, 
the need to identify key segments of 
professions doomed to extinction or 
transformation in the context of the 
fourth industrial revolution is one of the 
unresolved issues in this area.  

Aim of research is a socio-
philosophical analysis of professions and 
professional fields that have a high risk 
of extinction under the influence of 
automation, robotics and digitalization of 
production.  

Discussion and results. The 
processes of automation of production 
and services are not something 
qualitatively new in human history. They 
have accompanied at least four stages of 
industrialization, beginning with the 
introduction of James Watt's steam 
engine technology (1784). Naturally, the 
automation and introduction of 
technological innovations in different 
historical periods led to the 
disappearance of some professions and 
the formation of entire clusters of new 
professional orientations. At the same 
time, resistance from workers who faced 
the threat of imminent unemployment 
often accompanied automation 
processes. Clear evidence of these 
processes was the spontaneous social 
movement of the Luddites against the 
introduction of machine production in 
Britain in the late eighteenth – early 
nineteenth century.  
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We should note that in the XIX – first 
half of the XX century professions 
related to the maintenance of urban 
infrastructure were quite common. 
Among them there should be mentioned 
the professions of chimney sweeps, 
lanterns, rat-catchers, shoe shiners, and 
others. The profession of chimney sweep 
was rightly considered respected in 
society, as chimney sweeps prevented 
fires that were catastrophic in densely 
populated cities.  

However, with the development of 
central heating, central electric lighting, 
central water supply, sanitary 
inspections, a significant part of such 
professions has naturally disappeared. 
The key reason for their disappearance 
was scientific and technological 
innovation.  

At the same time, in the XX century, 
the professions of hard physical labor in 
rural areas have virtually disappeared in 
the developed countries of the world. 
Among such professions were the 
professions of mowers, blacksmiths, 
shepherds and others. At the same time, 
in the countries of the periphery and 
part of the semi-periphery of the world 
system, hard physical labor is still widely 
used in agriculture. Professions in the 
field of textile production have 
undergone qualitative transformation in 
the context of production automation. An 
eloquent example of this was in the last 
century the disappearance of the 
profession of silk fabric producers among 
Syrian Christians, which for a long time 
attributed them to the middle class in 
terms of income 1:922. 

During this period the masonry 
profession that from ancient times 
consisted of crushing rocks for use in 
construction was also threatened with 
extinction; later it was reduced to the 
processing of hard stone. This profession 
was one of the oldest and most difficult 
in human history. In different periods, it 
was coercive due to the widely used labor 
of slaves or convicts. Today, 
representatives of this profession with 
the help of hand tools and some 
mechanical devices continue to erect 

foundations, walls, frames, columns of 
buildings, install reinforced concrete 
floors, put stoves and fireplaces, and 
others.  

According to the Classifier of 
Professions DK 003: 2010 in force in 
Ukraine, the profession of a stonemason 
still has two professional orientations: 
stonemason (construction, installation 
and repair and construction work), 
stonemason (stone processing) 6. 
Nevertheless, in the second half of the 
XX century already specialized 
technology, which replaced the hard 
physical labor of man, was actively 
introduced in this professional field. In 
the future, although remaining in the 
labor market for some time, the 
profession of mason is in danger of 
reduction, primarily due to the 
introduction of 3D printer technology in 
construction. The professions that have 
disappeared due to the advent of new 
technologies include the professions of 
printers and telephone operators, which 
were in demand in the middle of the last 
century. During this period, it was 
impossible to imagine any institution or 
office where secretaries-printers did not 
type texts. Nowadays, these functions 
have shifted to the use of personal 
computers, and in the context of 
digitalization in most countries around 
the world, e-government and electronic 
document management are actively 
implementing.  

Significant transformation of the labor 
market also determines the evolution of 
the use of certain concepts to denote 
professions. Thus, in the nineteenth 
century, the term "computer" was used 
to denote a person's professional 
affiliation as one "who computes; a 
reckoner; a calculator" 7. In the next 
century, this concept began to be used to 
denote not the human profession, but a 
technical device with which large 
amounts of information are processed. 

Along with technological innovations, 
another reason for the disappearance of 
professions is the change in people's 
cultural preferences. An eloquent 
example of such a reorientation is the 
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once popular profession of shoe shiner. It 
disappears because the need to clean 
shoes disappeared. On the one hand, 
shoe cleaning has become an individual 
matter, and on the other hand, the 
decline of the shoe shiner profession has 
been due to increasing cleanliness on 
city streets due to asphalt pavement and 
construction of sidewalks.  

It should be noted that a significant 
feature of automation and robotization of 
production at the beginning of the XXI 
century is the accelerated pace of their 
implementation, as well as the fact that 
fewer and fewer areas of socio-economic 
life where human labor can be involved. 
These processes have found ambiguous 
assessment and provoke persistent 
discussions in the modern scientific 
paradigm.  

Back in 2013, Oxford researchers 
BenediKt Frey and Michael Osborne 
published the results of a comprehensive 
study of the impact of computerization 
on the development of 702 professions in 
the US labor market. They found that in 
the United States, about 47% of total 
employment in the coming decades will 
be threatened by cuts due to 
computerization. At the same time, the 
level of wages and the level of education 
"exhibit a strong negative relationship 
with an occupation’s probability of 
computerisation" 2:1. Benedikt Frey 
and Michael Osborne predicted a 
reduction in the current polarization of 
the labor market, which would limit 
computerization to segments of the labor 
market in low-skilled and low-paid 
occupations. At the same time, 
researchers expressed optimistic 
expectations that due to computerization 
tasks that are not subject to 
computerization will be redistributed, 
among low-skilled workers. As a result, 
employees will be forced to raise their 
own "creative and social 
intelligence" 2:45. In other words, the 
adaptation of people to qualitatively new 
requirements of the labor market 
depends on their acquisition of creative 
and social competencies.  

Another researcher, Tippins Karl, 
notes that the projected reduction of as 
much as six percent of the world's 
workforce is not such a dire scenario. In 
many cases, automation will not 
eliminate jobs, and automation and 
"artificial intelligence will help change job 
roles and increase employee 
efficiency" 8. As a result, it can make 
business more successful and help 
increase employees' wages by stimulating 
consumption of goods and further 
economic growth.  

Australian researcher Peter Fleming 
also took an active part in this 
discussion, arguing that in the 
conditions of automation and 
robotization of production and services, 
work for people will not disappear 
completely. It will remain, but radically 
transformed and not always for the 
benefit of man. The researcher 
emphasizes that jobs for humans during 
the robotization period "are considerably 
poorer in terms of skill, responsibility 
and pay" 5:24. Fleming's concept of 
limited automation allows us to conclude 
that in the near future "increasingly low-
skilled (be they unautomated or semi-
automated) jobs are likely to 
flourish" 5:31. Israeli scientist Albert 
Feldman is of a similar opinion, 
emphasizing that in fact, in today's 
world, virtually anyone can find a job: 
"There is no shortage of jobs in any 
country, but not every job has a salary 
that a person would consider worthy" 9. 
Thus, in the future, the vast majority of 
people are projected to work in low-
skilled and low-paid jobs. Instead, 
competition for prestigious high-paying 
jobs will only increase.  

The international team of researchers 
led by Nir Jaimovich and Henry E. Siu 
also agrees on the reduction of human 
work in the field of monotonous 
production functions. Representatives of 
this group emphasize that the 
acceleration of robotics processes and 
job losses in the field of routine 
occupations occurs, especially during 
periods of economic decline 3. In 
another study, Cortes, Guido Matias and 
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Jaimovich, Nir found that in the United 
States over the past 35 years, declining 
production with routine occupations 
among people in some demographics is 
directly related to the disappearance of a 
significant part of occupations and rising 
unemployment in the segment of 
occupations with average wages. These 
demographic groups also accounted for a 
significant proportion of the unemployed 
among those who lost their jobs in the 
low-paid manual routine 
occupations 10.  

In another study, they analyzed the 
rate of decline in the number of regular 
occupations with an average wage over 
the past 40 years. Researchers have 
found that the reduction of employment 
in these professions is directly related to 
the automation of production with 
routine occupations 10. In addition, 
researchers emphasized that the decline 
in employment is not related to 
demographic pressures, including 
migration processes. Instead, with the 
growth of automation of these industries 
in the United States there is an active 
redistribution of employment between 
different professions and an increase in 
the number of unemployed.  

Experts from the consulting McKinsey 
Company back in 2017 drew attention to 
the connection between the 
transformation of the labor market and 
the disappearance of routine 
occupations. According to their forecast, 
in the future robots will soon perform 
routine and semi-routine occupations, as 
well as mental work. These jobs now 
make up 51% of the U.S. economy: the 
salaries of accountants, lawyers, 
butchers, waiters, and drivers are about 
$ 2.7 trillion 11. The decline in human 
employment in the segment of routine 
occupations is taking place against the 
background of the recovery and growth 
of various sectors of the world economy 
after the crisis caused by the Covid-19 
pandemic.  

In contrast, there are a number of 
researchers who do not consider routine 
occupations where low-skilled manual 
labor is used to be the first to disappear. 

Ukrainian researcher Yana 
Stepankovska drew attention to this 
aspect of automation. She believes that 
automation in modern enterprises 
affects, first of all, mid-level work. 
Although robotic systems are already 
capable of performing quite complex 
tasks, they "still cannot show artistic 
creativity or professionalism" 12. In this 
regard, the team of authors of the study 
"Professions of the Future for Ukraine" 
argues that the decisive role in the 
automation of production is its belonging 
to the segment of medium complexity.  

Thus, according to the Author's curve, 
developed by American researcher David 
Author on the basis of a comprehensive 
study of employment in various sectors 
of American industry from 1980 to 2005, 
there was an increase in employment 
among low- and high-skilled workers and 
reduced employment and automation 
among middle-skilled workers 13:25. 
This is because today, computer 
programs are able to perform work of 
medium complexity on stereotyped 
patterns. In a broad sense, businesses 
are not yet ready to quickly automate 
and robotize production because of the 
high cost of such systems. Of particular 
interest are studies on the impact of 
robotics and digitalisation on the 
development of developing countries. In 
this regard, the conclusions of an 
international research group of Stefano 
Bellucci and Eric E. Otenyo on the 
impact of digitalisation on the African 
labor market are noteworthy. 
Researchers have concluded that job 
cuts for people in Africa are due to the 
fact that "Africa’s digitisation index 
moves closer to the ‘emerging’ and 
‘transitional’ stages of 
digitisation" 14:215. Depending on the 
intensity of digitization in different 
countries of Africa, there is a rapid 
reduction in employment in previously 
popular video kiosks, among producers 
and duplicators of video films, video 
rental shops 14:213. Instead, in the 
global context, the experts of the 
consulting McKinsey Company pointed 
out in 2017 the likelihood of a significant 
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reduction in the number of jobs, and 
thus the disappearance of entire 
segments of the labor market. They 
predicted that by 2030, more than 800 
million jobs could be lost due to 
automation, and 475 million workers 
would be laid off 11. The authors of the 
report noted that at least 50% of 
production capacity in the world is 
already automated.  

According to most researchers of 
automation and robotics, in particular 
Alfred Feldman, the main challenge for 
society in the context of robotics is the 
emergence of a "class of ‘extra 
people" 9. According to various 
estimates, at least 30-40% of people in 
the coming decades, both in the 
developed world and in developing 
countries, will not be able to find work 
due to the disappearance of dozens of 
professions and inability to master the 
professions in demand in the post-
industrial era.  

These aspects of labor market 
development are also pointed out by 
official state institutions, which take care 
of forecasting the development of 
professional orientations. For example, 
the US Bureau of Labor Statistics (BLS) 
has published its forecast of job losses 
by 2028 in various occupational clusters. 
According to it, the biggest reduction in 
the labor market will affect the 
profession of locomotive firefighters, who 
are responsible for monitoring signals 
and tracks. Thus, it was predicted that 
from 2018 to 2028, 68% of locomotive 
firefighters will be reduced as a result of 
automation. Along with this, the 
reduction will affect the professions of 
parking (37% of vacancies will be 
reduced), telephone operators (28%), 
postal workers (20%) and others 16. 

For comparison, we present data on 
the demand for professions in the 
Ukrainian labor market. In August 2013, 
the International Personnel Portal grc.ua 
conducted a survey on the most 
promising professions in the Ukrainian 
market and professions that may 
disappear in the future. Among the 
professions that will disappear from the 

labor market, Ukrainians included the 
profession of driver / taxi driver (25% of 
respondents), teacher / educator (16%), 
working professions (plumber, turner, 
locksmith) (15%), service workers (cook, 
hairdresser, trade worker) (13%), 
serviceman (police, Ministry of 
Emergencies) (11%), researcher (8%), 
civil servant (8%), sales manager (6%), 
etc. 16. Among the most promising 
professions Ukrainians in 2013 named 
IT professions (47% of respondents), 
entrepreneur or businessman (16%), 
legal professions (lawyer, prosecutor) 
(12%), engineer (11%), architect (10%) 
and etc. 16. The professions of manager 
/ director, banker, manager of 
advertising and PR, doctor, etc. were 
among the promising according to 
Ukrainians. 

Continuing these considerations, 
Benedikt Frey and Michael Osborne note 
that most workers in the transport and 
logistics professions, most office and 
administrative support workers, and 
manufacturing workers are at 
risk 2:44. Researchers also point to the 
extremely paradoxical fact that the 
decline in employment among people will 
occur among employees, where in recent 
decades there has been the greatest 
growth in jobs in the United States 2:44-
45. In turn, Carl Tippins focuses on 5 
key professions that may disappear in 
the near future: travel agent, taxi driver, 
store cashier, fast food chefs, 
administrators of law firms. The 
researcher paid special attention to the 
process of automating the work of taxis, 
pointing out that at the end of 2020 Uber 
invested millions of dollars in profits in 
unmanned vehicle projects 8. In fact, 
Uber taxi drivers have worked in recent 
years to be fired in the near future. Note 
that the demand for people-driven taxis 
may remain in the labor market in the 
future. However, the automation of taxis 
will inevitably lead to lower prices for 
transportation, and thus reduce the 
income of human drivers. 

One of the factors in the loss of 
human labor in the fourth industrial 
revolution was the impact of the Covid-
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19 pandemic on the disappearance of 
occupations in the labor market in most 
countries. This is a situation not only of 
social uncertainty and increased risk, 
but also of significant social challenges 
and human trials. Therefore, it should 
become the object of a thorough analysis 
for scientists, but it will be difficult to 
study it because of the significant 
number of indirect consequences for 
human life, both in the sphere of 
everyday life, education, and production 
15. 

Kenneth Terrell addressed this issue. 
He noted that in the week to August 15, 
2020 alone in the United States, more 
than 1.1 million people applied to 
government agencies for 
unemployment 16. Many of these 
unemployed once worked in restaurants, 
shops, theaters, gyms, closed as part of 
quarantine measures.  

At the same time, it is quite difficult to 
predict whether these jobs will recover 
after the pandemic. The researcher 
identified a list of twenty professions that 
may disappear from the labor market, 
including under the influence of the 
Covid-19 pandemic. He included parking 
attendants, typewriters and printers, 
watchmakers, car mechanics, millers, 
telephone operators, postal workers, 
court clerks, administrators at various 
levels 16. As we can see, the greatest 
risk of extinction due to the pandemic 
and the robotization of production in his 
interpretation are workers and 
professions in the service sector. 

According to another forecast, labor 
market experts predict the 
disappearance of both service 
professions (drivers, cashiers, waiters, 
traders, security guards) and the 
professions of office workers and 
employees (travel agents, credit 
managers, bank employees, journalists, 
editors). The risk zone also includes 
working professions, such as 
builders 18.  

The gradual transformation and even 
the disappearance of the profession of a 
builder is associated with the increasing 
use of 3D technology, which can make a 

building in 24 hours without the 
involvement of a significant number of 
people. However, we should emphasize 
that the profession of a builder is 
unlikely to disappear in the near future. 
Most likely, we should talk about the 
emergence of a new profession – the 
profession of builder-operator of robotic 
systems. Moreover, the number of jobs 
for human builders is in any case 
undergoing an irreversible reduction.  

The professional sphere related to 
work in government or office institutions 
is also significantly reduced. Until a few 
years ago, there were a large number of 
people involved in the maintenance of 
archives in government agencies around 
the world, both at the local level and in 
ministerial departments. Nowadays, in 
most countries of the world archival 
materials are digitized. Thus, it is 
natural to conclude that the profession 
of archivist is a thing of the past. 
Nevertheless, this does not eliminate the 
problem of cybercrime, the threat of 
destruction of electronic databases and 
the need to archive and store information 
on non-electronic media.  

Most experts consider the profession 
of travel agents to be disappearing. In 
the future, it can remain only "in the 
elite segment, where it will be 
particularly appreciated that a person 
works with the client to order 
individually, not the program" 12. 
Similar transformations will touch upon 
the profession of legal adviser, because 
even now almost all regulations have 
been transferred into electronic form and 
people can have free access to them. This 
profession is very likely to exist for 
people only in the elite segment of legal 
services. 

The work of a literary editor or 
journalist is also under threat. According 
to Yana Stepankovska, Bloomberg has 
already laid off some staff, starting to use 
a computer program that writes stock 
market news much faster than 
journalists do 12. According to 
consulting companies, over the next two 
decades, up to 95% of media tasks will 
be solved by artificial intelligence.  
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There already exist programs that not 
only translate texts from one language to 
another, but also are able to adapt it to a 
certain style, journalistic or scientific. 
These programs are not yet perfect and 
their texts need to be verified by 
humans, but in the long run the 
profession of interpreter may disappear. 
Especially since computer programs can 
already write not only news texts. In 
March 2016, the Japanese algorithm was 
able to reach the finals of a prestigious 
writing competition with a novel, which 
he also wrote 19. The pressure of 
digitalization and internetization also 
affects the profession of lecturer and 
teacher of higher educational institution. 
According to Albert Feldman, in many 
modern universities, teachers are no 
longer present during the lecture, they 
record their content in advance. This has 
advantages, because the lecture material 
will be well thought out and well 
presented 9. However, after a while the 
question will arise, where to get 
professional scientists who will agree to 
receive a salary once a year, and the 
university will use their achievements for 
as long as possible. As a result, many 
university staff are already facing the 
prospect of joining a cohort of "extra 
people" and therefore have to reorient to 
other professional fields.  

Automation and robotization of 
production processes in various 
branches of production leads, on the one 
hand, to cheaper production and 
increase the level of productivity of any 
production process. At the same time, 
savings in production costs are 
associated with the absence of the need 
to pay wages to workers, provide social 
insurance, sick pay, etc. On the other 
hand, robotics inevitably leads to a 
massive rise in unemployment and the 
emergence of tens and hundreds of 
millions of "extra people". Lack of 
confidence in the ability to keep or get a 
job, which haunts many of our 
contemporaries, leads to a permanent 
feeling of hopelessness of their own lives, 
increasing levels of neurosis and mental 
disorders. In the long run, this can cause 

conditions for the growth of antisocial 
behavior and crime. The direct 
consequence of these processes is the 
impoverishment of a large part of the 
population and, as a consequence, a 
reduction in the birth rate.  

In this regard, in the developed 
countries of the world testing of 
mechanisms for the introduction of 
unconditional basic income is already 
underway as well as mechanisms for the 
formation of a "new middle class" 20; 
21. In addition, the need to retrain a 
large part of the population to obtain 
occupations in demand in the labor 
market for people in a post-industrial 
society remains relevant. One of the 
ways to solve the problem of "extra" 
people, some researchers (Albert 
Feldman) consider life through rent, 
capital, pre-accumulated by the person 
or his parents. By the way, for example 
in the United States, "the category of 
people who do not benefit is 10-12%. 
And in countries where the cult of work 
is high (Japan, South Korea), people who 
do not "fundamentally" work – 1-2% 9. 
These are people who do not work at all, 
even from home, but live for their own 
pleasure.  

Another researcher, Peter Fleming, is 
quite critical of Bill Gates and Elon 
Musk's initiatives to solve the problem of 
job loss for people with the idea of 
introducing a "robot tax". In contrast, he 
offers three ways to solve the problem of 
job loss for people.  

First, the focus should be on 
developing and protecting the skills of 
human workers. Secondly, as the 
transfer of many people to temporary 
contracts, self-employment, has 
seriously undermined the collective 
union protection of workers, making 
them particularly vulnerable to 
regressive use of technology, it would be 
useful to introduce works councils and 
participatory budgets to democratize 
robotics. Third, the decentralization of 
the labor institution as a whole remains 
important in order to make people 
independent of the capricious labor 
market in the conditions of robotics by 
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means of the introduction of a three-day 
working week, the introduction of 
unconditional basic income and 
others 5:32.  

Conclusions. In general, the rapid 
development of society at the beginning 
of the XXI century is accompanied by a 
qualitative transformation of not only 
urban and metropolitan design, but also 
changing professional space, the 
emergence of online professions, 
relentless robotization and digitalization 
of production and services. Humanity 
has gone through similar processes in 
the past centuries, albeit much more 
slowly. In the conditions of the fourth 
industrial revolution, these processes are 
significantly accelerated, producing 
serious challenges to man in the context 
of his professional orientation. Decades 
ago, man could focus on a profession 
that he planned to pursue all his life. At 
the same time, a narrow specialization 
was in demand, such as an architect or a 
biology teacher. 

In today's digital society, people must 
be ready to change their profession every 
3-5 years, quickly reorient and retrain 
instead. Therefore, their basic education 
should provide a wide universal field of 
competencies and knowledge. Many 
professions will either disappear or 
undergo significant changes in the 
future. There are several reasons for the 
disappearance of professions in modern 
conditions. The disappearance of 
professions is due to: a) automation or 
robotization of a particular field of 
production; b) decline of the sphere of 
production or services with the following 
disappearance of entire clusters of 
professions; c) qualitative change of 
socio-cultural preferences of people, 
which causes a lack of demand for 
certain professions. 

The transformation of many 
professions in a post-industrial society 
will take place by means of digitalization 
and the shift to the Internet. Therefore, 
the wording "Internet" can be added to 
the name of many professions, such as 
"Internet marketer", "Internet 
psychologist", "Internet lecturer" and 

others. Under the influence of 
accelerated robotics and digitalization, 
professions and jobs associated with 
monotonous empirical intellectual work 
that does not require creative thinking 
are endangered. In particular, such 
professions include the work of 
librarians and archivists, the work of 
civil servants on the design of various 
types of documentation, certificates, etc.  

Based on the analysis of expert 
assessments and labor market statistics, 
it is substantiated that in the coming 
years the largest number of jobs and 
professions will be lost in the middle 
segment of professional activity, where 
there are stereotyped monotonous 
functions. On the other hand, in the field 
of low-skilled, manual, low-prestige 
manual labor, even in the developed 
countries of the world, these vacancies 
will not disappear yet, but they will be 
occupied mainly by migrant workers. The 
work of migrant workers is still much 
cheaper for production owners than the 
introduction of much more expensive 
automated, robotic systems. Another 
important segment of robotics and 
automation in post-industrialism is the 
field of heavy, manual or monotonous 
physical labor. Therefore, the forecasts of 
a large number of experts about the 
threat of extinction of such professions 
as builder-stonemason, miner, taxi 
driver, public transport driver, etc. are 
justified. It is very likely that in the 
coming decades the control of machines 
in these service segments will be 
automated. 
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СОЦІОКУЛЬТУРНІ, СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ТА ГЕОПОЛІТИЧНІ 
ДЕТЕРМІНАНТИ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У СУЧАСНОМУ 

УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

М. А. Козловець*, О. М. Білобровець**, Т. В. Краснобока*** 

У статті розкрито соціокультурні, соціально-економічні та геополітичні чинники 
активізації міграційних процесів в умовах транзитивності сучасного українського 
суспільства. У дослідженні, з одного боку, уточнено розуміння впливу соціокультурних 
орієнтацій громадян України (поваги до гідності людини, плюралізму і демократичності у 
міжособистісних і міжгрупових відносинах, принципів свободи і рівності, ідеї правової 
держави) на обрання потенційних напрямків міграції. З другого боку, окреслено вплив 
низького рівня життя, зростання безробіття внаслідок відкритої військової агресії Російської 
Федерації на збільшення кількості як біженців з України, так і внутрішньо переміщених осіб.  

У контексті задіяння методів порівняльного та герменевтичного аналізу розкрито  вплив 
інформаційної глобалізації на активізацію міграційних процесів у світі. У статті 
обгрунтовано взаємозалежність інтелектуальної міграції, зокрема з України, з прагненнями 
потенційних мігрантів до особистісної самореалізації і можливості долучення до духовної 
культури інших країн і цивілізацій. Водночас у дослідженні наголошено, що Україна як 
країна-донор, яка втрачає висококваліфікованих працівників на рівні інтелектуальної 
міграції, приречена на подальшу освітню, наукову, соціальну й економічну стагнацію.  

Під впливом пришвидшеної діджиталізації й інтернетизації виробничих процесів в 
ситуації постіндустріалізму формується й новий тип міграційних процесів – віртуальні 
способи трудової міграції, тісно пов’язані з дистанційними формами зайнятості і 
фрілансерінгом. Означений тип новітньої трудової міграції містить серйозні виклики для 
потенційних мігрантів, адже робить працівників вкрай залежними від працедавців через 
відсутність формалізованого юридичного закріпленого працевлаштування, а відтак і 
відповідних соціальних гарантій.  
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У дослідженні обгрунтовано, що саме запровадження практик і механізмів "блакитної 
карти" в ЄС, введення безвізового режиму між Україною та ЄС, розширення практик видачі 
тимчасових дозволів у ЄС для роботи трудових мігрантів з третіх країн, втрата робочих 
місць і зростання безробіття в Україні внаслідок пандемії COVID-19, а ще більше агресивної 
фази війни Росії проти нашої держави у 2022 році, залишаються ключовими чинниками 
потужного відтоку трудових ресурсів з України. 

 
Ключові слова: міграційні процеси, трудова міграція, інтелектуальна міграція, 

віртуальна міграція, українське суспільство. 
 

SOCIO-CULTURAL, SOCIO-ECONOMIC AND GEOPOLITICAL DETERMINANTS 
OF MIGRATION PROCESSES IN MODERN UKRAINIAN SOCIETY 

M. A. Kozlovets, O. M. Bilobrovets, T. V. Krasnoboka 

The article reveals the socio-cultural, socio-economic and geopolitical factors of activation of 
migration processes in the conditions of transitivity of modern Ukrainian society. The study, on the 
one hand, clarified the understanding of the influence of the socio-cultural orientations of Ukrainian 
citizens (respect for human dignity, pluralism and democracy in interpersonal and intergroup 
relations, the principles of freedom and equality, the idea of the rule of law) on the choice of potential 
migration destinations. On the other hand, the impact of the low standard of living and the increase 
in unemployment as a result of the open military aggression of the Russian Federation on the 
increase in the number of refugees from Ukraine and internally displaced persons is outlined. 

In the context of using the methods of comparative and hermeneutic analysis, the impact of 
information globalization on the activation of migration processes in the world is revealed. The 
article substantiates the interdependence of intellectual migration, in particular from Ukraine, with 
the aspirations of potential migrants for personal self-realization and the possibility of joining the 
spiritual culture of other countries and civilizations. At the same time, the study emphasizes that 
Ukraine, as a donor country that loses highly qualified workers at the level of intellectual migration, 
is doomed to further educational, scientific, social and economic stagnation.  

Under the influence of accelerated digitization and internetization of production processes in the 
situation of post-industrialism, a new type of migration processes is also forming - virtual methods of 
labor migration, closely related to remote forms of employment and freelancing. The specified type of 
the latest labor migration contains serious challenges for potential migrants, because it makes 
workers extremely dependent on employers due to the lack of formalized legal fixed employment, 
and therefore the corresponding social guarantees.  

The study substantiates that the introduction of "blue card" practices and mechanisms in the EU, 
the introduction of a visa-free regime between Ukraine and the EU, the expansion of the practice of 
issuing temporary permits in the EU for the work of labor migrants from third countries, the loss of 
jobs and the increase in unemployment in Ukraine due to the pandemic COVID-19, and the even 
more aggressive phase of Russia's war against our country in 2022, remain key factors in the 
powerful outflow of labor resources from Ukraine.  

 
Keywords: Migration Processes, Labor Migration, Intellectual Migration, Virtual Migration, 

Ukrainian Society. 
 

Постановка проблеми. В умовах 
постіндустріального суспільства 
міграційні процеси залишаються вкрай 
важливим фактором розвитку 
людства. Вони є складним соціально-
економічним і соціокультурним 
явищем, яке має цілий комплекс 
детермінант. Причини міграційних 
процесів змінюються у різні історичні 
епохи, але до ключових з них можна 

віднести зміну кліматичних умов, 
загрозу голоду, відсутність достатніх 
обсягів для виживання водних 
ресурсів, гострі і перманентні військові 
або громадянські конфлікти, епідемії 
та ін. У ситуації пришвидшеної 
інформаційної глобалізації міграційні 
процеси набувають якісно нових 
характеристик, адже люди навіть у 
найвіддаленіших куточках планети 
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можуть бути добре обізнаними з 
інформацією про рівень і якість життя 
в інших країнах і навіть на інших 
континентах.  

Ступінь наукової розробки. 
Проблема визначення детермінант 
міграційних процесів в умовах 
посилення глобалізаційних процесів в 
епоху індустріального і 
постіндустріального суспільства є 
достатньо розробленою у науковій 
парадигмі. Вона стала об’єктом 
дослідження представників різних 
наукових дисциплін.  

До нашого часу доречним у межах 
соціально-філософського аналізу є 
використання у процесі вивчення 
міграції концепту "притягування-
відштовхування" Ернста Равенштайна 
як базового методологічного підходу 
для пояснення економічних чинників 
міграційних процесів. У контексті 
цього заслуговують на увагу 
дослідження Густава Раніса та Джона 
Фея, в яких ключовими 
детермінантами міграційних процесів 
у межах економік з надлишковими 
трудовими ресурсами позиціонується 
різниця між попитом щодо робочої 
сили та її пропозицією 1. 
Суголосними з цією позицією є 
висновки представників теорії 
подвійного ринку праці (Міхаель Піоре) 
та теорії людського капіталу (Гаррі 
Беккер, Теодор Шульц, Елла Лібанова). 
Так, за твердженням директорки 
Інституту демографії та соціальних 
досліджень імені М. В. Птухи НАН 
України Елли Лібанової ключовим 
фактором збереження трудових 
ресурсів в Україні має залишатись 
формування у нашій державі 
беззастережної поваги до "працюючої 
людини, незалежно від її професії, 
посади та заробітків" та безперечне 
підвищення рівня зарплати в Україні, 
порівняно з країнами ЄС 2:22-23. 
Фактично у межах теорії людського 
капіталу міграційні процеси тісно 
пов’язуються з цілеспрямованим 
прагненням сучасних людей 
якнайефективніше використати власні 

інвестиції у свою освіту, професійні 
кваліфікації, стан здоров’я та ін.  

Водночас малодослідженою в 
українській науковій парадигмі 
залишається проблема формування 
якісно нових соціокультурних 
детермінант міграційних процесів 
внаслідок прискорених процесів 
інформаційної глобалізації, 
інтернетизації та діджиталізації 
виробництва. 

Метою статті є аналіз динаміки 
соціокультурних та соціально-
економічних чинників міграційних 
процесів у ситуації цивілізаційних 
трансформацій і соціальної 
невизначеності доби 
постіндустріалізму.  

Невирішені питання, порушені у 
статті. У глобальному просторі 
постіндустріального суспільства 
переміщення населення, масова 
трудова та безпекова міграція 
постають важливим інструментом не 
просто соціально-економічного і 
демографічного врівноваження 
диспропорцій у рівні економічного 
розвитку різних регіонів світу. Сучасні 
міграційні процеси стають реальним 
інструментом соціального 
конструювання і соціальної інженерії, 
що втілюється у трансформації 
ціннісних соціокультурних орієнтацій 
значних мас населення, які змінюють 
свою територіальну прив’язаність.  

Дискусія та результати. Як 
слушно зауважує українська 
дослідниця Наталія Шаленна, у 
сучасному суспільному просторі 
відбувається поступове "відмежування 
мігрантів від їх громадянства". 
Найбільш повно це проявляється в 
акцентуванні на саме культурно-
цивілізаційній належності мігрантів і 
"перенесенні питання мігрантів у 
площину захисту європейських 
цінностей" [3:35]. У сучасному світі 
саме ціннісні орієнтації (повага до 
гідності людини, плюралізм і 
демократичність у міжособистісних і 
міжгрупових відносинах, принципи 
свободи і рівності, ідея правової 
держави) штовхають багатьох людей у 
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різних куточках світу до міграції у 
демократичні розвинуті країни, 
насамперед європейського континенту. 

Потенційні мігранти, які мають 
переважно ціннісні мотиваційні 
настанови щодо переїзду в інші 
країни, зазвичай мають достатньо 
високий освітньо-професійний рівень. 
А тому їх міграція набуває ознак 
"відтоку мізків" або інтелектуальної 
міграції з країн, які розвиваються. В 
умовах постіндустріального суспільства 
саме інформація, знання і новітні 
технології стають ключовими 
факторами розвитку. У зв’язку з цим 
важко не погодитись з міркуваннями 
Ірини Плікус, що новітня інноваційна 
економіка потребує не менше 60 % 
економічно активних громадян, що 
мають вищу освіту 4. Це відкриває 
широкі можливості для створення 
інноваційних технологій, цифрової 
трансформації різних сфер 
виробництва і обслуговування, а 
відтак і створення продукції з високим 
рівнем доданої вартості. 

Однак, відкритість кордонів в 
умовах посилення процесів глобалізації 
під впливом активних процесів 
інформатизації, інтернетизації та 
діджиталізації різних виробничих 
процесів значно підвищує рівень 
трудової міграції представників, 
насамперед, ІТ-сектору. З одного боку, 
це зумовлює подальше зростання рівня 
економічного і соціального прогресу у 
розвинутих країнах світу,  які є 
реципієнтами таких спеціалістів. З 
другого боку, це зумовлює подальшу 
соціальну та культурну стагнацію 
країн-донорів трудових мігрантів, які 
втрачають найбільш активну і 
кваліфіковану частину суспільства.  

Свідченням прискіпливої уваги 
урядів розвинутих країн до проблеми 
залучення висококваліфікованих 
працівників або потенційних 
здобувачів освіти є зростання кількості 
іноземних студентів у їх закладах 
вищої освіти. З перших років 
ХХІ століття кількість іноземних 
студентів у вищих навчальних 
закладах розвинутих країн світу 

щорічно зростала у середньому на 
7,3 %, а на 2003 рік становила понад 
2 млн. осіб. Найбільше іноземців 
навчалося у закладах вищої освіти 
США (570 тис.), більше 200 тисяч – у 
Німеччині, Великій Британії та 
Франції. За два десятиліття ці 
тенденції лише посилювалися. У 
2021 році були оприлюднені дані, що 
найбільша кількість іноземних 
студентів навчалися у США (1,25 млн.), 
Австралії (869 тис.), Канаді (530 тис.), 
Китаї (492 тис.), Великій Британії 
(485 тис.), Німеччині (411 тис.), Франції 
(343 тис.), Японії (312 тис.), Іспанії 
(194 тис.), Італії (32 тис.) 5. 

Безумовне лідерство у площині 
кооптації іноземних студентів 
належить американським 
університетам. Це пояснюється не 
лише різноманітністю різних 
спеціальностей у цій країні та 
мультикультурним суспільним 
простором, сприятливим для навчання 
і проживання іноземних студентів, а й 
високим рейтингом американських 
університетів у різних освітніх 
рейтингах. В останні чотири роки саме 
університети США обіймають провідні 
позиції у престижному освітньому 
рейтингу Wall Street Journal/Times 
Higher Education College Rankings 
2021 6. Найвищі місця у цьому 
рейтингу посідають Гарвардський 
університет, Массачусетський 
технологічний інститут та Єльський 
університет. 

На фоні безперечно позитивного 
впливу залучення іноземних студентів 
на освітньо-наукову та економічну 
сфери розвинутих країн світу маємо 
відзначити і дуже суперечливий вплив 
цих тенденцій на розвиток країн, які 
розвиваються. 

Активізація інтелектуальної 
мобільності й інтелектуального обміну в 
сучасному глобалізованому світі стала 
одним з механізмів появи якісно 
нового типу соціального паразитизму. 
В сучасних умовах, одні країни, часто 
не належні до "золотого мільярду" 
постають донорами для розвинутих 
країн. Ці країни витрачають значні 
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кошти на "освіту молоді й підготовку 
кадрів, а інші, користуючись своїм 
економічним і символічним … 
капіталом" можуть переманювати вже 
підготовлених спеціалістів 7:305.  

Подібний відтік найбільш 
кваліфікованих працівників 
продуктивного віку може відбуватись 
не лише як несистемна стихійна 
трудова міграція, а й як інспірована 
переорієнтація освітніх і наукових 
інституцій країн, які розвиваються, на 
реалізацію цілеспрямованих стратегій 
іноземних, більш розвинутих держав.  

Показовим у цьому контексті є 
освітня міграція молоді з України. 
Чисельність українських здобувачів 
вищої освіти у країнах ЄС почала 
надзвичайно швидко зростати після 
2014 року внаслідок акту тимчасової 
анексії Криму та агресії Росії на сході 
України. Якщо на 2013 рік чисельність 
українських студентів за кордоном 
охоплювала 42,5 тисяч осіб, то у 2018 
році вона вже становила 78,6 тисяч 
осіб 8:14. Найбільша кількість 
українських студентів у 2019 році 
навчалася на території Польщі: 
26,9 тисяч осіб. Хоча означені процеси 
відтоку студентської молоді з України 
сповільнилися внаслідок пандемії 
COVID-19, прогнозуємо, що вони лише 
посиляться внаслідок відкритої 
військової агресії Росії проти України 
24 лютого 2022 року. 

Вкрай насторожує і те, що більшість 
з опитаних студентів не планують 
повертатися в Україну. Вони 
розглядають навчання у країнах 
Європейського Союзу як крок для 
працевлаштування там. І лише від 10 
до 20 % українських студентів за 
кордоном, згідно з різними 
опитуваннями, воліють у перспективі 
повернутися на батьківщину 8:14. 
Засадничими причинами таких 
життєвих орієнтацій є вищий рівень 
життя у країнах ЄС, високий рівень 
соціальних гарантій і соціальної 
справедливості, належний рівень 
безпеки та ін.  

Окрім цього, на сучасному етапі 
розвитку людства реальна освітня і 

трудова міграція в інші країни світу 
може змінюватися віртуальною 
міграцією, тобто роботою на рівні 
фрілансерінгу або дистанційної 
зайнятості. "Віртуальна трудова 
міграція" тісно пов’язана з феноменом 
"інтелектуальної міграції". 
Характерними особливостями такої 
міграції є наявність у потенційних 
трудових мігрантів достатньо високого 
рівня кваліфікації: вищої освіти, 
наукових ступенів магістра, доктора 
філософії, доктора наук та ін. Ці люди, 
зазвичай, мають не лише високий 
рівень професійної кваліфікації, а й 
здатні до перекваліфікації і здобуття 
нових компетентностей протягом 
усього життя.  

Достатньо часто з такими 
працівниками не укладаються жодні 
формальні трудові угоди, а самі вони 
набувають ознак належності до 
прекаріату. З цього приводу цікавими 
є міркування української дослідниці 
Наталії Ковтун, що дистанційна 
робота, з одного боку, надає людині 
вищий рівень свободи, дозволяє 
зекономити на витратах на дорогу до 
робочого місця. Але, з другого боку, 
такий працівник втрачає належний 
рівень соціальних комунікацій і з 
колегами, і з працедавцем, адже перед 
фрілансером або працівником на 
дистанційній формі роботи, 
працедавець може і не мати жодних 
інших "соціальних зобов’язань, окрім 
оплати одного єдиного проекту" 9:91. 
Подібний тип трудової міграції може 
стати однією з новітніх форм 
жорстокої трудової експлуатації 
працівників з країн "третього світу" 
або країн, які розвиваються. 

Безперечним є факт, що в останні 
десятиліття найбільш важливим 
мотивом трудової міграції з України є 
неможливість потенційних мігрантів 
забезпечити собі на батьківщині 
належне матеріальне становище. 
Україна досі має чи не найнижчі на 
європейському континенті середні 
заробітні плати, "вдесятеро нижчі, ніж 
в Німеччині, у 5,5 разів нижчі, ніж в 
Італії та Іспанії, в 3-3,5 разів нижчі, 
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ніж в Португалії, Чехії, Польщі" 8:12; 
10. Але не менш важливим є і те, що 
25 % потенційних трудових мігрантів з 
України доводять, що не мають на 
батьківщині можливостей для 
самореалізації і не бачать перспектив 
для саморозвитку 8:12.  

Саме вони складають левову частку 
тих, хто належить до категорії 
найбільш професійно кваліфікованих 
трудових мігрантів. 

За різними оцінками, близько 37 % 
українських трудових мігрантів мають 
вищу освіту, а не менше 40 % 
мігрантів з України мають професійно-
технічну освіту. Як слушно зауважує 
Геннадій Мар’яненко, втрата 
висококваліфікованих працівників є 
ключовим чинником руйнування 
«інтелектуального потенціалу країни». 
Тим більше, що середній вік 
"інтелектуальних мігрантів" охоплює 
20-30 років. А це – 
найпродуктивніший період 
працездатності людини 11. 
Пришвидшена інтелектуальні міграція 
тісно пов’язана у країнах-донорах 
трудових мігрантів з подальшою 
стагнацією і деградацією трудового 
капіталу цих держав, адже нікому буде 
передавати трудовий досвід новим 
поколінням.  

Зовсім інші тенденції властиві для 
розвинутих країн світу. Ці країни 
планують розвиток ринку праці на 
десятиліття вперед. У зв’язку з тим, що 
у країнах ЄС і в наступні десятиліття 
буде "старіти" населення та 
скорочуватись народжуваність комісар 
з внутрішніх справ ЄС Франко 
Фраттіні ще у 2007 році зауважував, 
що вже наявна в Європі нестача 
робочої сили досягне свого апогею на 
2050 рік. У цей період майже третина 
населення ЄС буде старшою 65 років, а 
25 млн. європейців звільняться з 
роботи 12. Для нівеляції цієї загрози 
ЄС розробив документ для залучення 
трудових мігрантів з поза меж Європи 
під назвою "блакитна карта" за 
аналогією з американською "зеленою 
карткою". Ця картка мала допомогти 
залучати в ЄС висококваліфікованих 

працівників, насамперед у сфері 
науки, медицини, інженерії. Після 
успішної дворічної роботи без 
бюрократичної тяганини такий 
трудовий мігрант мав право отримати 
роботу у будь-якій країні ЄС. 

Прямим наслідком впровадження 
механізмів "блакитної картки" стало 
звернення країн ЄС до практики 
залучення трудових мігрантів з країн 
колишнього пострадянського простору. 
Так, у Франції свого часу розроблялися 
детальні програми кооптації трудових 
мігрантів з держав СНД. Ще активніше 
у цьому напрямку працювали 
найближчі сусіди України. Згідно з 
даними польського видання Puls 
Biznesu на 2020 рік у Польщі у системі 
охорони здоров’я і соціальної сфери 
вже було зайнято 4,2 тисяч українців. 
На фоні нестачі у цій державі 68 тисяч 
лікарів польський Сенат у кінці 2020 
року прийняв рішення про скасування 
процедури нострифікації дипломів 
іноземних лікарів та підвищення у 
країні на 100 % заробітної плати 
лікарів, які працюють у галузі 
подолання наслідків COVID-19. Як 
наголошує видання, у Польщі у 
2021 році вже працювали 1594 
лікарів-іноземців і 550 (тобто третину) 
з них становили українці 13. Це при 
тому, що в означений період у Польщі 
змогли знайти роботу на 40 % менше 
українських працівників ІТ-сектору, 
порівняно з українськими лікарями. На 
порядку денному у Польщі 
залишається й розробка програми 
залучення кваліфікованих медичних 
сестер з України. 

Якщо говорити про соціокультурні 
детермінанти настільки активної 
політики країн ЄС щодо залучення 
трудових ресурсів з України, 
доречними видаються наступні 
міркування. Громадяни України 
залишаються більш бажаними гостями 
у розвинутих країнах світу, 
насамперед європейського і 
північноамериканського континентів, 
"ніж вихідці з Азії чи Африки, оскільки 
українці ближчі за менталітетом, 
культурою, вірою" до корінного 
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населення країн-реципієнтів 7:247. У 
контексті цього запровадження 
практик "блакитної карти", введення 
безвізового режиму, тимчасові дозволи 
для роботи трудових мігрантів у 
країнах ЄС, втрата робочих місць і 
зростання безробіття в Україні 
внаслідок пандемії COVID-19, а ще 
більше агресивної фази війни Росії 
проти нашої держави у 2022 році є 
факторами ще більш потужного 
відтоку трудових ресурсів з України. 

Водночас настільки складні 
проблеми слід вирішувати комплексно. 
Зрозуміло, що не можна просто 
заборонити трудову міграцію. 
Доцільним, на нашу думку, є 
вирішення проблеми відтоку 
працездатного населення можливе 
лише за умови інтенсивного, а не 
екстенсивного типу розвитку 
економіки. Втрата працездатного 
населення є окрім усього загрозою 
втрати найбільш активної частини 
українських громадян і перешкодою 
для збереження національної 
ідентичності. Українці-емігранти 
навіть за умови їх компактного 
проживання на території країни-
реципієнта "й збереження 
інформаційних зв’язків з етнічною 
батьківщиною, поступово втрачають 
свою колишню етнічність" 7:320. У 
зв’язку з цим доречною була б 
розробка стратегії повернення в 
Україну українських громадян або 
вихідців з України, які опинилися на 
територіях колишнього Радянського 
Союзу або в діаспорі на території країн 
Західної Європи або Америки.  

В умовах активної фази російсько-
української війни необхідним 
залишається вироблення ефективної 
міграційної політики з урахуванням 
екзистенційних загроз самому 
існуванню українському народу, 
зокрема з боку Росії як країни-
агресора. Тому абсолютно виваженим є 
введення візового режиму між 
Україною і Російською Федерацією з 1 
липня 2022 року. На фоні 
повномасштабного вторгнення 
російських військ в Україну, але без 

офіційного оголошення війни з обох 
сторін, видаванням українських віз на 
території країни-агресора буде 
займатися посередницька компанія 
VFS Global 14. Утім потрапити на 
територію Україні не зможуть російські 
громадяни, які загрожують 
національній безпеці нашої держави, 
особи, внесені у санкційні списки, 
зокрема цілий перелік російських 
пропагандистів, акторів, співаків, 
діячів культури, які обґрунтовували 
людиноненависницьку російську 
шовіністичну й імперіалістичну 
політику.  

Також на часі "запровадження 
інтеграційних програм для різних 
категорій іммігрантів" з інших країн, 
зокрема з регіонів Азії і Африки, та 
"розробка механізмів правової 
легалізації частини іммігрантів на 
гуманітарних підставах" 7:252. На 
фоні постійного моніторингу 
міграційної ситуації в Україні та 
продукування у суспільному дискурсі 
толерантного ставлення до мігрантів 
наша держава має чітко в умовах 
загрози територіальній, національній 
та економічній безпеці впроваджувати 
диференційований підхід до 
іммігрантів. Мають бути розроблені 
чіткі принципи, яка категорія 
мігрантів є потрібною для української 
економіки і українського суспільства, а 
хто з мігрантів може загрожувати 
національній безпеці.  

У зв’язку з цим маємо торкнутись і 
ще однієї важливої ознаки міграційних 
процесів доби постіндустріалізму: 
невпинного зростання у сучасному 
світі кількості внутрішньо переміщених 
осіб. У травні 2022 року верховний 
комісар у ООН у справах біженців 
Філіппо Гранді оголосив, що 
чисельність біженців і внутрішньо 
переміщених осіб вперше в історії 
людства подолала відмітку 100 млн. 
осіб. За твердженням чиновника, це є 
абсолютним рекордом, якого не мало б 
бути 15. На кінець 2021 року 
кількість біженців і внутрішньо 
переміщених осіб вже становила 
більше 90 млн. чоловік. Відбулося це в 
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результаті активізації тривалих 
військових і громадянських конфліктів 
в Афганістані, Ефіопії, Буркіна-Фасо, 
Вірменії, Нігерії, М’янмі, 
Демократичній Республіці Конго та ін. 

У світі згідно з даними ООН 
внутрішньо переміщених осіб стало 
14,4 млн. осіб, що на 50 % більше, 
порівняно з 2020 роком 15. Ці 
тенденції стали ще більш загрозливими 
через фактичне зруйнування 
принципу непорушності європейських 
кордонів, які регулювалися на основі 
Заключного акту Наради з безпеки і 
співробітництва в Європі (Гельсінкі, 
1975). Російська Федерація, 
здійснивши тимчасову анексію Криму 
у 2014 році та відкриту військову 
агресію проти України в 2022 році, 
спричинила потужну хвилю міграції на 
європейському континенті, який 
тривалий час вважався найбільш 
благополучним у площині загроз 
стихійних неконтрольованих міграцій. 

Згідно з даними Міністерства 
соціальної політики України у 
2017 році у державі вже було 1,5 млн. 
внутрішньо переміщених осіб з 
окупованих Росією територій, яким 
надавалася українським урядом 
допомога для покриття витрат на їжу 
та проживання. На 2021 рік 15 % з 
внутрішньо переміщених осіб в Україні 
жили у родичів або знайомих, а більше 
60 % змушені були орендувати 
житло 8: 9-10. При цьому не менше 
40 % з них заявляли, що не планують 
повертатися до рідного місця 
проживання навіть за умови 
деокупації цих територій. 

Однак, вже у лютому 2022 року 
ситуація з внутрішньо переміщеними 
особами й біженцями з України набула 
явних ознак гуманітарної катастрофи. 
За офіційними статистичними даними 
ООН внаслідок агресії Росії, 
розпочинаючи з лютого 2022 року, 
8 млн. громадян України стали 
внутрішньо переміщеними особами, а 
6,5 млн. українців змушені були 
виїхати за кордон 15. Дещо інші, вже 
уточнені дані на 23 липня 2022 року 
наводить Міжнародна організація 

міграції. За її інформацією в Україні 
нараховувалося 6,645 млн. внутрішньо 
переміщених осіб внаслідок військової 
агресії Росії 16. Ці розбіжності можна 
пояснити позитивною динамікою 
повернення українців у рідні домівки 
після звільнення територій Київської, 
Чернігівської та Сумської областей від 
російських окупантів у квітні-травні 
2022 року. 

Висновки та перспективи 
подальших досліджень. Міграційні 
процеси в Україні в умовах 
транзитивності сучасного глобального 
простору мають складний і 
суперечливий характер. З одного боку, 
вони зумовлені усталеними 
детермінантами усіх міграційних 
процесів: низьким рівнем життя і 
перманентними військовими або 
громадянськими конфліктами, 
природними катаклізмами і 
загостренням екологічних проблем у 
країнах-донорах мігрантів; високим 
рівнем життя та соціальних гарантій, 
належним рівнем особистісної та 
колективної безпеки, сприятливими 
екологічними умовами у розвинутих 
країнах світу. З другого боку, в 
ситуації прискореної глобалізації 
зростає роль суб’єктивних чинників 
активізації міграційних процесів. 

Під впливом насиченості глобального 
суспільного дискурсу інформацією про 
високий рівень життя та умови 
соціальної взаємодії у розвинутих 
країнах світу зростає роль націленості 
потенційних мігрантів, які мають 
достатньо високий рівень професійної 
та інтелектуальної компетентності, на 
міграцію як можливість особистісної 
реалізації у відкритому 
демократичному середовищі або 
механізм долучення до цінностей і 
культури інших країн. 

Значну роль як чинник активізації 
міграційних процесів у сучасному світі, 
зокрема в Україні, відіграє фактор 
соціальної безпеки людини, адже у 
країнах третього і четвертого світу 
фактично неможливим залишається її 
досягнення в економічній, правовій, 
соціальній сферах. Красномовним 
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свідченням цього стало катастрофічне 
зростання кількості біженців з України 
та внутрішньо переміщених осіб на її 
території внаслідок відкритої агресії 
Російської Федерації у лютому 
2022 року. Окрім цього до 
атрибутивних ознак міграційних 
процесів у сучасному українському 
суспільстві належить і віртуалізація 
трудової міграції у площині 
розширення фрілансерінгу та 
зростання рівня дистанційного типу 
роботи. У такому розумінні якісно 
змінюється онтологічна прив’язаність 
потенційних мігрантів, коли в умовах 
інформаційної глобалізації людині 
зовсім не обов’язково користатися 
авіаперевезеннями, перевезенням 
дорогами або морськими шляхами. 
Водночас на рівні дистанційної роботи 
і віртуалізації міграційних процесів 
стає можливим і формування 
мережевих спільнот, в межах яких 
люди здатні ділитися досвідом 
працевлаштування або міжособистісної 
взаємодії. 

У віртуальному просторі людина 
здатна потенційно перебувати на усіх 
континентах нашої планети. Це 
призводить до того, що місце 
новітнього працевлаштування значної 
частини сучасних трудових мігрантів 
може не співпадати з реальним місцем 
їх проживання. Незважаючи на 
безперечні переваги "віртуальної 
трудової міграції" (вищий рівень 
заробітної плати, відсутність 
прив’язаності до офісу, відсутність 
жорстко нормованого перебування за 
робочим місцем), вона містить й 
суттєві ризики зростання соціальної 
незахищеності працівників і зведення 
їх до рівня представників прекаріату. 

У дослідженні встановлено, що саме 
запровадження практик "блакитної 
карти", введення безвізового режиму, 
тимчасові дозволи для роботи трудових 
мігрантів у країнах ЄС, втрата робочих 
місць і зростання безробіття в Україні 
внаслідок пандемії COVID-19, а ще 
більше агресивної фази війни Росії 
проти нашої держави у 2022 році є 

факторами більш потужного відтоку 
трудових ресурсів з України. 
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SEMIOTICS OF ISTANBUL IMAGE IN THE TURKISH LITERATURE AND 
PAINTING IN THE TWENTIETH CENTURY 
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The article examines the semiotic model of Turkish literature and painting of the early twentieth 
century. The purpose of the article is to examine the dynamics of the visual and verbal images of 
Istanbul at the beginning of the twentieth century and its value basis. The object of the research is 
the image of Istanbul occupation period as special social period, created by the contemporaries of 
these events. The city is seen as an independent character of literature and painting works. It turns 
into a participant in history and a keeper of the collective memory of it. At the same time, an image 
of the city's authenticity, cultural and historical rootedness is born. The process of the city mental 
image creating by aesthetic and psychological tools is analyzed. This is an interdisciplinary study 
and it involves the combination of philosophical, literary and art criticism approaches to the study of 
verbal and visual images of the era. In theoretical terms, the work is focused on the 
phenomenological concept of culture. The methodological basis of the research is a semiotic and 
hermeneutic analysis of literature and painting works. The article examines the mechanisms of 
verbalization and visualization of the Istanbul image in the Turkish culture of the early XX century. 
The space of the city in the novel is the entourage of events, the place where the characters find the 
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reality of their existence. Istanbul plays a key role in the manifestation of the Turkish novels 
characters of the occupation era. This is a general background that reveals the cultural and socio-
economic characteristics of people's lives. With this spatial reference, the fictional world in the work 
takes on visibility. The article analyzes the works of the artists of the "Generation 1914" group. The 
use of impressionistic techniques by Turkish artists of the early 20th century is considered. Thanks 
to her, a complex mosaic of the visual image of the city is formed; the diversity of everyday life is 
layered on the tectonic structures of Istanbul (minarets and domes of mosques). They turn into 
markers of urban identity, hold the space together into a single whole. 

Conclusions: the image of Istanbul in painting and literature, as product of symbolic production 
and exchange, makes it possible to see a complete, decorated image of the era at the everyday 
social life. For a modern person, it is a marker of the historical past, national identity and regional 
authenticity. It reveals the complex evolution of the historical events, reflected in the art works, and 
their modern interpretation. This is noted as a manifestation of metaxis as hovering between 
different forms of reality, allowing one to experience the past in the present. 

 
Key words: Symbolic production and exchange, Social Space, Social Challenges, City 

Atmosphere, Mental Image of Town, Urban Landscape, Turkish Painting, Turkish Literature. 
 

СЕМІОТИКА ОБРАЗУ СТАМБУЛА В ЛІТЕРАТУРІ І ЖИВОПИСІ ТУРЕЧЧИНИ 
ХХ СТОЛІТТЯ 

А. П. Артеменко, Г. Б. Єткін 

Стаття присвячена дослідженню семіотичної моделі творів турецької літератури та 
живопису початку ХХ століття та її світоглядно-ціннісним основам. Мета статті – 
розглянути динаміку візуального та вербального образу Стамбула початку ХХ століття. 
Об'єкт дослідження – образ цього міста періоду окупації, як періоду особливих соціальних 
викликів, створений сучасниками подій. Місто сприймається як самостійний актор творів, 
він перетворюється на учасника історії та зберігача колективної пам'яті про неї. Разом з 
цим народжується образ автентичності міста, культурної та історичної вкоріненості. 
Аналізується процес створення ментального образу міста за допомогою естетичних та 
психологічних інструментів. Дослідження має міждисциплінарний характер і передбачає 
поєднання філософського, літературознавчого та мистецтвознавчого підходів до вивчення 
вербальних та візуальних пам'яток епохи. У теоретичному плані робота зорієнтована на 
феноменологічну концепцію культури. Методологічна основа дослідження – семіотичний та 
герменевтичний аналіз творів літератури та живопису. 

Висновки: образ Стамбула у живописі та літературі, як продукт символічного 
виробництва та обміну, дає можливість побачити закінчений, оформлений образ епохи у 
соціальному бутті конкретної спільноти. Для сучасної людини це маркер історичного 
минулого, національної ідентичності, регіональної автентичності. У ньому розкривається 
складна еволюція подій історії, відбита у художніх творах, та їх сучасна інтерпретація. Це 
визначено як прояв метаксису чи зависання між різними формами реальності, що дозволяє 
переживати минуле у теперішньому. 

 
Ключові слова: символічне виробництво та обмін, соціальний простір, соціальні виклики, 

атмосфера міста, ментальний образ міста, міський пейзаж, турецький живопис, турецька 
література. 

 
 
Introduction of the issue. The 

relevance of this study is associated with 
the formation of a new idea of the role 
and significance of culture in the 
conditions of modern civilization. We turn 
to the processes and phenomena of a 
difficult era of changing the worldview 
paradigm. Traditionally, culture has been 

viewed as a reflection of socio-economic 
processes, the formation of social 
structures, and social practices. With the 
advent of the concept of a creative 
economy, aspects of culture as a tool for 
social and economic correction of society 
were revealed. Culture began to be 
regarded as a special sphere for 
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constructing the emotional and 
psychological experience of reality. The 
means of culture form the atmosphere in 
which a person lives, makes decisions, 
acts. It is the atmosphere of the 
environment that is responsible for the 
goals and meanings of human actions. In 
our study, this is the atmosphere of the 
city of Istanbul at a turning point in 
history. On the one hand, this makes it 
possible to see the finished, decorated 
historical image of the era. On the other 
hand, we see the influence of this image 
on a modern person, for whom it becomes 
a marker of historical rooting, 
authenticity, existential definition. 
Analysis of artistic works of a hundred 
years ago brings us to the problem of 
understanding modern culture and man. 
How are these works perceived in the 
situation of metamodern culture? How do 
meanings change in the conditions of 
metaxis - hanging between different forms 
of reality (works, history and modern 
interpretation)? How are the symbolic 
systems of the past decoded and recoded 
in modern consciousness? These are 
questions that actualize the chosen 
research topic, taking into account the 
new cultural conditions of the network 
space, new sincerity, meta-irony. 

The purpose of the research is to 
determine the specifics of the formation of 
the visual and verbal image of Istanbul 
during the period of social upheavals at 
the beginning of the 20th century. The 
object of our research is the image of the 
city of the period of occupation, created 
by contemporaries. Let's consider several 
aspects. First, the city as an environment 
of social change, reflected in the literature 
and art of this period. Traditionally, 
literary criticism studies the image of a 
hero who accepts a city and creates a 
city, but at the same time, the city is 
rarely considered as an independent 
actor. Although it was the period under 
study that gave rise to the image of the 
city as an independent character in 
literature and painting. Secondly, the 
ways of describing the city as a space that 
is lived by the hero and the author, the 
man of the past era and our 

contemporary. We touch upon the 
problem of creating a mental image of the 
city with the help of aesthetic and 
psychological tools. And thirdly, in the 
context of the visual turn of modern 
culture, we will look at the process that 
Gernot Böhme has described as "creating 
the atmosphere", in our case of Istanbul. 
That is, when the city becomes not just a 
background, but a condition of events. He 
turns into a participant in history and the 
keeper of the collective memory of it 
(comemoration). Along with this, an image 
of the city's authenticity, cultural and 
historical rootedness is born. As subjects 
of analysis, we have chosen a number of 
literary works of the occupation period. 
The second group of objects of research 
are paintings by Turkish artists painted 
in Istanbul at that time, where the main 
attention is paid to the urban landscape, 
genre scenes of urban life, and portraits 
of citizens. 

The study is interdisciplinary in nature 
and involves the combination of literary 
and art criticism approaches to the study 
of verbal and visual monuments of the 
era. In theoretical terms, the work is 
focused on the phenomenological concept 
of culture, where culture is the central 
meaning-forming element of human 
existence, a representation of the "life 
world" of a person. The methodological 
basis of our research is the Semitic 
analysis of works of literature and 
painting. We explore the system of signs 
that is created within the framework of 
the work and within the framework of the 
historical era. Using the technique of 
hermeneutic analysis, we will reveal the 
meanings represented in the symbolic 
system of the culture of the past, and also 
trace their influence on the views and 
ideas of modern society. 

The outline of unresolved issues 
brought up in the article. We consider 
the study of verbal and visual images in 
the culture of a certain era from the 
point of view of the modern visual turn of 
culture. The process of the birth of 
images reflecting the era has been 
studied in some detail within the 
framework of the history of literature and 
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painting, but their meanings change over 
time. We are interested in this process of 
changing, decoding and recoding the 
artistic image in new cultural conditions. 
Over time, we observe a layering of 
meanings in the understanding of 
literary characters and pictorial images. 
Distance in time turns them into an 
independent material for artistic 
creativity. Collage, citations, 
hypertextuality of postmodern culture 
are also relevant in the conditions of 
modern culture, but all these features 
are realized in an atmosphere of new 
sincerity, meta-irony, new sensuality 
that came along with the metamodern 
paradigm [3:50]. 

The subject of research we have 
chosen is quite unique in itself and does 
not often attract the attention of 
European scientists. Turkish literature 
and painting of the early twentieth 
century is a product of complex 
civilizational processes. On the one 
hand, this is the result of another 
westernization, but on the other hand, it 
is the emergence of a new national 
culture of Turkey, the rethinking of 
tradition with the help of new artistic 
techniques, and the “optics” of values 
and meanings. As a result, not a 
peripheral copy of European cultural 
innovations is born, but the original 
world of modern Turkish culture. 

Analysis of recent research and 
publication from which the solution to 
this problem was initiated. Conducting 
a study of the visual and verbal image of 
Istanbul is possible beyond what James 
Elkins called the pure subject field of art 
history [12:251]. It is necessary to take a 
broader context of this phenomenon - 
the production of space. 

The phrase "production of space" 
refers us to the direction in social 
theory, represented by such authors as 
Pierre Bourdieu [5], Henri Lefebvre) [7], 
Michel de Certeau [10], Umberto Eco 
[11]. The works of these authors reveal 
the problem of creating a mental image 
of the city, as a result of complex 
procedures for correlating trajectories 
and transformations of spaces and 

their representations of what M. 
Mamardashvili called the sum of angles 
[8]. 

The urban space "overgrown with 
meanings", which over time dictate the 
logic of social relations, "build the code 
of space" [7:31]. And with such an 
attitude to the objective environment, 
we come to the idea of a semiotic 
analysis of the city as an object. So 
Hans-Georg Gadamer notes the dual 
nature of urban space, which makes it 
a text for interpretation [6:131–133]. 
T. Adorno also considered the city in 
the context of the sign system of the 
text [1:67]. 

In our research, we turn to the study 
of the reflection of the space of the city 
in literature and painting. We touch 
upon the problem of "accumulation of 
meanings" of the space of the city, 
which cannot be solved in the "pure 
subject field" of literary or art criticism. 
Of course, we rely on a wide base of 
research by Turkish scientists in these 
areas. The problem of semiotic analysis 
of Turkish painting is devoted to the 
works of Uşun Tükel, the history of 
Turkish painting of the twentieth 
century - Pehlivan Burcu, the problem 
of the transformation of everyday life in 
painting and literature, as well as the 
female portrait - İlkay Canan Okkalı. 

The space of the city is a condition 
for practices directed towards the 
“blind mobility of a residential city”. 
This term, used by Manuel Castells to 
explain social phenomena, can also be 
applied to the analysis of the mental 
image of Istanbul. We can talk about 
the actant nature of the material city, 
its topos [3], not as a “protruded edge”, 
but as a condition for the appearance of 
“visual, panoptical and theoretical 
constructions”, which M. de Certo 
discusses [10:219]. The dynamics of the 
mental city reflects the relationship of 
cultural meanings, social meanings, 
etc. Ultimately, the study of the mental 
city highlights the space of perception 
and representation of the image of 
Istanbul, its semantic connections and 
accents [3]. 
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Historical process: the occupation 
of Istanbul 

Istanbul is called the "City of Emperors 
and Sultans". This is a city that for most of 
its history was the capital of the great 
empires - Roman, Byzantine and Ottoman. 
This is where world history was made. Due 
to its importance in the world military-
political, religious-cultural and economic 
processes, Istanbul received the names 
"Paytaht-i-Zemin / Center of the Earth", 
"Capital of the World", "Tsargrad", "Belde-i 
Tayibe / Holy Land", " Ummu ad-
dunya/mother of the world” [37:13-15]. 
This city throughout its history was the 
center of medieval Mediterranean 
civilizations, and on May 29, 1453 it was 
conquered by the Turks and became the 
capital of the Ottoman Empire for many 
centuries. 

After the decline of the empire in the 
second half of the XIX century, Istanbul 
attracted the attention of European 
states and became one of the main 
strategic goals of the Entente countries 
in the First World War of 1914-1918. 
After the signing of the Armistice of 
Mudros between the Ottoman Empire 
and the powers of the Entente on 
October 30, 1918, the allied squadron, 
consisting of British, French, Italian and 
Greek ships, stood on the roadstead of 
Istanbul on November 13, 1918. After 
that the city was actually occupied (the 
first occupation)[30:18]. In 1920, the 
Ottoman Empire accepted a new treaty 
imposed by the powers of the Entente, 
and on March 16, 1920, Istanbul 
officially came under the control of the 
occupation administration [18:2]. If 
during the first occupation the 
administration of the city remained 
independent and only important 
strategic points of Istanbul were taken 
under control, then during the second 
occupation the entire city and 
administration were completely 
subordinated to the occupation 
authorities [28]. 

During the years of the armistice, the 
total population of Istanbul was about 1 
million 200 thousand people. At that 
time, Muslims made up half of the 

population. The second half of the 
inhabitants are representatives of other 
faiths, which included Greeks, 
Armenians, Jews and Levantines. After 
the October Revolution and the Russian 
Civil War, a significant number of 
supporters of the White movement 
emigrated to Istanbul. The flow of 
refugees from Russia peaked in 
November 1920 after the defeat of the 
White Army of Baron Wrangel in the 
Crimea.[4:83] 

After the start of the occupation, 
British, French, Italian and Greek 
soldiers controlled almost all areas of the 
city. The news of the occupation of the 
city caused a great resonance in the 
Ottoman Empire, and in different parts 
of the country it resulted in popular 
protests. [17:259]. 

The situation in the city worsened 
with the presence of a huge number of 
demobilized soldiers and officers, war 
veterans, wounded, unemployed and 
desperate people. They wandered in 
crowds through the streets of the capital 
in torn clothes, hungry and unhappy, 
knocking on the thresholds of official 
authorities in search of help. 

After the allied troops entered 
Istanbul, the usual order in the city was 
completely disrupted. The authority of 
the Turkish police and gendarmerie has 
fallen. Foreign soldiers searched the 
premises and arrested citizens on the 
slightest suspicion of disobedience. The 
soldiers of the Entente troops 
impudently and unceremoniously treated 
the local population. The inhabitants of 
the city fell under oppression, which was 
accompanied by arbitrariness, violence, 
provocation of ethnic and religious 
conflicts. The city plunged into chaos 
and anarchy, provoked by the dual 
power of the local and occupational 
administrations. The non-Muslim 
population, supported by the invaders, 
refused to comply with the demand of 
the state authorities. All this led to the 
fall of the authority of the Ottoman state, 
humiliated and torn to pieces by the 
invaders. Residents gradually lost faith 
in this state. 
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At this time, a split was observed 
among the inhabitants of Istanbul, 
caused by the attitude towards the 
occupation. One part of them did not 
want war and demanded an end to the 
national liberation movement that 
originated in Anatolia. The other part 
resigned itself to what had happened and 
was inactive, waiting for salvation. The 
third: actively supported the fire of 
struggle that engulfed Anatolia.[13:25] 

From the end of 1918, only 
hopelessness, disappointment and 
despair reigned in the once mighty 
Ottoman capital [36:323,365,369]. This 
was reflected in literary works describing 
this period. Istanbul acts as an 
independent character in the events of 
the occupation, a mirror that reflects the 
worries, traumas and aspirations of the 
people living in it. 

The image of the occupation of 
Istanbul in the Turkish novel 

Each literary work represents to us 
the time and space in which the 
characters live and act. Real or fictional 
spaces of literary works create the 
general atmosphere of the work, form a 
holistic mental image of events. It is 
associated with the internal perception of 
the environment in which a person grew 
up, with his culture and practice of 
relating to the world [25:83]. 

Space in the novel performs various 
functions. First, space is the entourage 
of events. Secondly, the space of the 
novel is the place where the characters 
acquire the reality of their existence 
[24:98]. Space plays a key role in the 
manifestation of the personalities of the 
characters in the novel, as a general 
background that reveals the cultural and 
socio-economic characteristics of the life 
of people of a certain historical period. 
With the help of space, the fictional 
world in the work gains visibility 
[32:531-532]. The main task of 
describing the space is to create a 
realistic image of characters and events, 
since this is one of the main features of a 
literary work, noted by Yasemin Gürsoy, 
- the novel is always based on objective 
reality [19:155]. 

Since the advent of the Turkish novel, 
Istanbul has become its constant place 
of events. This city ensures the ease of 
the author's storytelling, since this place 
is known to everyone and has a special 
recognizable flavor. Istanbul provides the 
author with rich material for creativity. 
This is a kind of "social magnet" that 
attracts a variety of people in all periods 
of history. It attracts the attention of 
many people as a center of pleasure, 
profit, depravity, and sometimes as a 
refuge [33:17-18]. When we turn to the 
time of the occupation of the city by the 
troops of the Entente, we see how the 
value of Istanbul as a special symbolic 
socio-cultural space is manifested. In the 
literary works of this period, Istanbul is 
the main place of events, in which the 
actions of the characters acquire special 
symbolism, and the actions described 
acquire significance. They become part of 
the national history, for which Istanbul 
is a universal image that conveys the 
socio-psychological intensity of the 
passions of this era. 

The first example of works from that 
period that can be cited is Halide Edip 
Adıvar 's novel Fire Shirt, published in 
1922. In this novel, Istanbul is both the 
main place of events and an independent 
character, revealing the spiritual forces 
and possibilities of society. This is a knot 
of contradictions, in which the center of 
occupation and the starting point of the 
liberation struggle are simultaneously 
intertwined. Here the old and the new 
world collide, the birth of a nation takes 
place. And this struggle abounds in a 
riot of colors that describe the Anatolian 
army, people striving for renewal and a 
beautiful future, and the great national 
unity of the people and the intelligentsia 
[36:193].  

We see how an idealized image of 
events is born from everyday 
experiences, the meanings of everything 
that happened are revealed. 

Yakup Kadri Karaosmanoğlu's novel 
Sodom and Gomorrah (1928) is also set 
in Istanbul. The high society of the 
Levant during the years of occupation is 
the main theme of the work. Istanbul, 
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the capital of the once mighty Ottoman 
Empire, became a place of sin, where 
moral decay reached its climax [15:326]. 
This is the realm of casinos, bars and 
entertainment venues. The title of his 
novel Karaosmanoglu contains an 
allusion to the fate of Istanbul as biblical 
cities that were destroyed due to the 
immoral life of their inhabitants. This 
novel is a denunciation of the dirty life 
prevailing in the capital, where people 
who collaborate with the occupation 
regime are sharply condemned. Istanbul 
is depicted in the novel as a dystopia 
where there is no way to survive. The city 
has lost its former glory, turned into a 
tasteless and devalued monument of the 
past. Prostitution and immoral 
relationships have become a normal part 
of everyday life in a city that is sinking 
into the abyss day by day. Sexual 
intemperance, extramarital sex are 
becoming the norm. Women compete 
among themselves in the number of 
sexual partners from among foreign 
officers. Men who want to get rich quick 
with the help of the British also engage 
in homosexual relationships with 
officers. According to Yakup Kadri, 
Istanbul with its glorious history, 
architecture and unique urban culture 
no longer exists, it has become a shabby 
and dirty city where women are left to 
the enemy on a golden plate. [16: 230, 
231, 235]. The work reflects the sad 
transformation of Istanbul, in which the 
city is simultaneously presented as a 
place of events and an image of the 
moral decay of people. 

Three Istanbuls, Mithat Cemal 
Kuntay's only Istanbul novel, was 
published in 1938. The novel 
demonstrates an important connection 
between people, time and space. The city 
becomes the arena of ups and downs of 
the heroes of the novel [27: 181-182]. 
The novel presents Istanbul from three 
different eras.  

These are the last years of the reign of 
Sultan Abdulhamid, the period after the 
Young Turk Revolution of 1908 and the 
years of the armistice and occupation of 
Istanbul after the end of the First World 

War. The social life of Istanbul at this 
time reflects the political and social 
changes in Turkish society. The novel 
demonstrates the complex relationship 
between the political elite, the 
intelligentsia and the people. Corruption, 
decay and meanness in these relations 
are the main theme of the novel. The 
author's goal in this work, which he 
achieves perfectly, is to show three 
different Istanbuls as an image of a 
society that found itself in a difficult 
historical situation and the changing 
social reality of that period [14:20-21]. 

In the novel People Out of the Scene 
(1950) by Ahmet a Hamdi Tanpınar, the 
main scene is also Istanbul. The central 
theme is the hardships of deprivation 
and the struggle for the survival of 
residents in the conditions of the 
occupation of the capital. The author 
demonstrates how the city and its 
inhabitants are changing. How the 
habitual life world of the heroes turns 
upside down, and hopes and dreams are 
replaced by disappointment and apathy 
[26:196,198]. The image of Istanbul, like 
the images of the heroes of the novel, 
was nurtured by Tanpınar for decades 
after the events described.  

This is a kind of result, an assessment 
through the prism of time, in which an 
understanding of the historical 
significance of this difficult period was 
manifested. The fates of the heroes of the 
novel become part of the symbolic space 
of history. 

A similar approach is reflected in 
Kemal Tahir's novel The Citizens of the 
Captive City, published in 1952. The 
protagonist of the novel tells about 
Istanbul during the years of occupation. 
This is the nobleman Kamil Bey, who 
received a large inheritance at a very 
young age. He returned from abroad to 
occupied Istanbul and faced the 
atmosphere of suffering in his homeland. 
The hero decides to devote himself to 
serving his country. The occupation of 
Istanbul led to great changes, which the 
author demonstrates on the example of 
the fate of Kamil Bey. Thanks to 
Istanbul, which is practically turned into 
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a prison by the invaders, the hero 
acquires his national identity. In the 
novel, the capital of a great empire is a 
captive city. Istanbul, where the number 
of traitors to the people is increasing day 
by day, has turned into a place of fire 
[22:128]. The main feature of this work is 
a huge number of characters. It is they, 
like numerous strokes on the canvases 
of the Impressionists, that create a single 
image of the main character - Istanbul 
itself. The image of the city sheds light 
on many contradictory life situations 
from patriotism to treason, turns into the 
main factor contributing to the 
transformation of heroes. Istanbul 
becomes the force that awakens the 
heroes to fight. This image reflects ideas 
of happiness and, at the same time, 
feelings of despair and disappointment, 
when hopes and authorities collapse, the 
government is helpless, and people feel 
left to their fate. 

The theme of the occupation of 
Istanbul continues to be relevant for 
many authors, in whose works we 
encounter new features of literary 
images. These are not images written off 
from life by contemporaries of events, 
and not images resurrected in memory, 
for example, by Kuntar or Tanpinar and 
acquired a symbolic meaning. In 
literature, there is a recoding of 
established images. The reality of these 
works is constructed with the help of 
accepted stereotypes, which refer us to 
the experience of the situation of the 
past. This is reminiscent of a collage or 
installation technique, when a finished 
object is placed in a new environment 
and the resulting composition acquires 
an individual meaning. 

Esat Mahmut Karakurt, one such 
writer, uses this technique in Goodbye 
(1936) . His book tells the story of the 
love between the daughter of a British 
general and a Turkish soldier. The places 
of events change - Istanbul, then Inebolu 
and, finally, Istanbul again. This makes 
it possible to see not only plot changes, 
but also changes in the situation and the 
image of the city where the events 
unfold. During this period, espionage, 

attacks, arms smuggling and destructive 
social conflicts became commonplace, 
part of everyday life in Istanbul.  

The city is engulfed in the struggle 
against the occupation, and it is in this 
thick of events that the main characters 
meet [33:22]. The novel takes on an 
adventurous nature when a soldier 
kidnaps the general's daughter.  

Events are placed in the symbolic 
space of the city. This is both an 
entourage that gives credibility to events, 
and a sacred image of a national tragedy, 
struggle and hope. 

A similar approach is maintained in 
Mehmed Rauf's novel Liberation-Halas. 
(1929). The author masterfully recreates 
the ominous atmosphere that prevailed 
in Istanbul at that time. He manages to 
convey this impression to the reader 
thanks to the constructed reality of the 
events experienced by the protagonist 
Nihat [31].  

The author went down in history as 
the creator of the first Turkish 
psychological novel "September" (1900) 
and in his work of 1929 he uses a proven 
mechanism for conveying emotional 
experience, turning descriptions of 
objects, situations, environments into 
iconic objects. 

For Turkish literature, Istanbul has 
become a symbol of the key processes of 
national history at the beginning of the 
20th century. This is the time of the 
greatest trials, which led to the creation 
of a new national state and a republican 
system. The image of the city is used 
both as the main character and as a 
mirror reflecting the events, enhancing 
the dramaturgy of the events. His image 
is the most important tool that the 
authors use to convey the atmosphere of 
hopelessness, disappointment that 
gripped people in a situation of the 
collapse of the old world and the birth of 
a new one. The image of Istanbul allows 
us to reveal all the complexity and 
tragedy of the period of occupation, to 
demonstrate the acuteness of social 
contradictions in Turkish society, to 
reconstruct the reality of the past in our 
minds. 
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The image of occupied Istanbul in 
Turkish painting of the 1920s 

The events of history that shocked 
contemporaries are reflected not only in 
literature, but also in painting. The writers 
of this time are trying to comprehend the 
new world that came with the dream of 
Westernization and progress, of a new 
social order and enlightenment, with the 
desire to get rid of the oppressive archaism 
and with faith in the future of the 
Motherland. But "the coming tomorrow" 
turned out to be sad. And this moment is 
experienced as a break in ideas about the 
world, to which the attention of artists and 
writers is riveted. As a result of this 
experience, a clear evaluative discourse 
appears with its own system of sign and 
symbolic constructions, indicating the 
meaning of the events of the era. Verbal 
structures are complemented by visual 
images of painting. 

Among the painters, the group 
“Generations of 1914” should be singled 
out. According to Burcu Pehlivan, it was 
they who created the tradition of the 
Turkish Istanbul landscape of the 20th 
century [29:101]. This group included 
Mihri Musfiq Khanim, Adil Omer, Duran 
Feykhaman, Lifij Avni, Ibrahim Challi, 
Mehmet Ruhi, Nazmi Ziya Guran, Namik 
Ismail. The artists were educated in 
Europe and brought the principles of the 
new painting tradition to Turkey. They 
returned to their homeland in 1914 and 
became direct witnesses of the period of 
occupation. We will consider their works, 
which were written from life and under the 
impression of the events experienced in 
1917-1923. 

In the Turkish art history tradition, the 
works of the Generation 1914 group have 
been studied quite well. These are 
representatives of the national school of 
impressionism, who formed a new art 
school of Turkish painting at the 
beginning of the 20th century. Themes, 
plots and genres of works, as well as the 
writing technique of representatives of the 
"Generation of 1914" - all this has not lost 
its relevance for historians of Turkish art. 
However, studies devoted to the semiotic 
analysis of these works are much rarer 

[35:23-32]. As part of the development of 
this direction in Turkish painting, not only 
the technical methods of European 
painting are applied, but a special 
relationship to the surrounding world is 
created. This is a revolution in 
visualization, which corresponds to the 
socio-cultural and economic-political 
processes that took place at that time in 
Turkey. We can agree with the opinion of 
A. Lefebvre that any social process and 
social system creates its own physical 
space and ways of its presentation. 
Therefore, the works of artists belonging to 
the Generation of 1914 group will be 
considered as a reaction to the historical 
events of this period, their comprehension 
and visualization. But at the same time, 
we will also be interested in the process of 
perception of these works within the 
framework of modern culture. 

In the literary tradition, we meet the 
opposition of heroes, personifying the 
opposing forces of invaders and patriots, 
retrogrades and revolutionaries, 
conditional "us" and "them". In painting, 
the emphasis of confrontation is shifted 
to the periphery of the image. The artist 
turns to the landscape, in which there 
are so many objects that are associated 
with the lost calm of the past. And in 
this genre, the Istanbul landscapes of 
this period occupy a special place. It is 
they who create the image of the 
ubiquitous actor of all events - the city. 
Istanbul is not just a background, but a 
condition for those life experiences that 
contemporaries talk about. 

The image of Istanbul in the painting 
of this time is unusual. In the urban 
landscape, artists avoid talking directly 
about what frightens them today, 
limiting themselves to allusions and 
allegories. An exception may be the work 
of Ismail Namik "Typhus" (1917), where 
the oppressive image of the epidemic is 
placed in the urban landscape. The dark 
silhouettes of women, the sad ruins, the 
twilight that swallowed up the city - all 
this is like a bad dream, a bad vision. 
The beautiful city remains in the 
background, like hope coupled with 
nostalgia for the past. 
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Fig. 1. Ismail Namik "Typhus" (1917) 

It seems that for the artists all the 
hardships and horrors remained outside 
the walls of the city. The landscapes of 
Istanbul can be snow-covered like those of 
Khoja Ali Riza (“Snow in Uskudar”) (who 
was not part of the “Generation of 1914” 
group) (Fig. 2) or Sami Yetik (“Snowy 
Istanbul”) (Fig. 6), mysterious like that of 
Ismail Namik (“Mosque in the Moonlight”) 
(Fig. 3) or windy cold, as in the painting by 
Nazmi Ziya Gyuran “Nusretiye Mosque in 
Tophane” (Fig. 4). But they do not convey 
the impression of a city under occupation 
or a city that has undergone deep socio-
cultural and political upheavals. Istanbul 
appears as a kind of constant, where all 
events are perceived as a kind of night or 
seasonal bad weather. At the same time, 
the snow reveals the contours of the city, 
the diversity of the street crowd, or the 
moonlight draws the contours of the 
eternal city with deep shadows. 

 
Fig. 2. Khoja Ali Riza "Snow in Uskudar" 

 

Fig. 3. Ismail Namik "Mosque in the moonlight" 

Just like the literature of this period, the 
urban landscape tends to capture everyday 
life. But in this aspiration, a special 
language of Turkish painting is manifested, 
created by the adopted tradition of 
European academicism and 
impressionism, layered on the national 
specifics of visual perception. Here color, 
light and forms take on new meanings. 
This is similar to a language reform, when 
there is a transition to the Latin alphabet, 
but the words and their meanings remain 
the same. Turkish artists of the 
"Generations of 1914" group mastered the 
technique of European painting at the turn 
of the 11th - 20th centuries, which they 
transferred to national soil. But in their 
perception, impressionism has become one 
of the technologies for creating an image, 
and not a protest against academic 
tradition. Most of the authors of this period 
define themselves as representatives of 
impressionism, but the key to 
understanding Turkish impressionism lies 
in getting to know the history of the 
formation of artists. A significant part of 
them were trained at the Académie Julian 
and worked in the workshop of Fernand 
Cormon. In the 1900-1910s, the influence 
of German Impressionism and especially 
Max Liebermann on Turkish artists is 
noted. However, in essence, the 
impressionism of the early twentieth 
century became an officially recognized 
style and took its place in the academic 
structures of painting education. This 
technique of writing became the norm of 
art education, which was practiced by 
many artists of that time, who in the future 
would discover their own style and new 
directions in painting. For Turkish artists, 
Impressionism is part of the academic 
tradition, not a protest against it, as was 
the case in France in the 1860s and 70s. 

 
Fig. 4. Nazmi Ziya Gyuran "Mosque Nusretiye 

in Topkhana" 
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In the framework of our study, the 
phenomenon of using impressionistic 
technique in the narrative of the local 
world, which is experiencing the deepest 
upheavals, is of interest. We will consider 
this on the example of a number of 
works created by representatives of the 
Generation 1914 group in 1917-1923. 

One of the landscapes of Istanbul, 
which conveys the feeling of this era, is 
the “Suleymaniye Mosque” by Sami Yetik 
(Fig. 5). The picture does not contain the 
most monumental building of the 
mosque, traced in all architectural 
details. The author is not interested in 
this aspect. The foreground of the picture 
is a wasteland with puddles, mud and 
modest houses, turned by the artist into 
colored spots of the foreground of the 
canvas. The image of the mosque 
becomes clearer with the distance from 
the viewer. This is a view from the 4th 
historical hill of the city to the 3rd, which 
is well reconstructed even in modern 
Istanbul.  

The image is very meaningful. The 
mosque itself is a symbol of the former 
might of the Ottoman Empire. The 
silhouette of this majestic building is 
depicted on the horizon. The natural 
hollow between the hills turns into a 
chronological abyss, the distance 
between the worlds - past and present. It 
is at the same time a symbol of former 
greatness and hope for its repetition. The 
world with which this building is 
associated is gone, but it has not ceased 
to exist for the viewer.  

Dirt and disorder of the foreground, as 
an image of the upheavals experienced 
by a contemporary of revolutions, wars 
and occupation. Suleymaniye becomes 
the image of the "City on the Hill", an 
idealized past and hope for the revival of 
the lost world. In this reading, Sami 
Yetik's painting is part of the author's 
perception of the historical era. The 
created image turns into a cultural 
marker that allows you to express your 
attitude towards the past.  

 
Fig. 5. Sami Yetik "Suleymaniye Mosque" 

In the works of Sami Yetik, the 
technique of "defocused" image is used 
as a way of escape from the oppressive 
experience of modernity. This technique 
is repeated many times in the works of 
the artists of the Generations of 1914 
group. They seem to omit the details, 
concentrating on color combinations. 
So in the painting by Sami Yetik 
"Snowy Istanbul" (Fig. 6), a complex 
mosaic of the city is formed, in which 
the figures of people, the outlines of 
small shops and houses are read. 
Turbans and fezzes, bright belts and 
dark nikabs - all this is the diversity of 
everyday life, but here the minarets and 
domes of the mosque become tectonic 
structures. It is they who turn into 
markers of urban identity, fasten the 
space into a single whole. They are the 
city, its walls and what will remain 
after this motley flow of people 
subsides. 

 

Fig. 6. Sami Yetika "Snowy Istanbul" 

Another aspect of this technique is 
manifested in the works of Ismail Namik 
- two landscapes of 1917 (Fig. 7,8). These 
works are sunny, optimistic. 
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Fig. 7. Ismail Namik "Landscape 1" 

We are pleased with this colorful 
cheerful diversity, which lines up in the 
contours of the city with fortress walls, 
needles of minarets and poplars, multi-
colored roofs of houses. 

  
Fig. 8. Ismail Namik "Landscape 2" 

This is a different variegation, not 
similar to the variegation of the works of 
the 1900s by Ibrahim Challa "Uskyudar" 
(Fig. 9) or Khoja Ali Riza "Street 
overlooking the sea and the Simit store" 
(Fig. 10), where independence and clarity 
of details are important. These authors 
try to capture the view, while Ismail 
Namik captures the impression.  

  

Fig. 9. Ibrahim Challi "Uskyudar" 

His landscapes are a vivid experience 
of the “here and now”, like a kind of 
existential gap, the life that you live at 
this moment.  

 

Fig.10. Khoja Ali Riza "Street facing the sea 
and Simit store" 

This is an emotional reaction to an 
environment where a kaleidoscope of 
historical events and the uncertainty of 
the future reveal the value of the present, 
every day of life.  

Ismail Namik creates the image of a 
guardian city with dazzling white walls 
and towers, or sunny streets and a road 
that curves, but always leads us to the 
light. The dark lower third of these 
landscapes, like a shadow from a cloud, 
will quickly be replaced by the sun. This 
is a slight obstacle separating us from 
the desired city. 

Compositionally, these two works by 
Ismail Namik are similar to the 
landscapes we examined by Sami Yetik.  

There is a certain spatial gap in the 
foreground, which speaks of distance in 
relation to the image.  

We see an image distant from us. In 
the landscapes of these two artists, the 
city appears as a dream and hope, or as 
nostalgia and sadness for the past. In 
any case, this is a world that embraces a 
person from all sides. The 
impressionistic technique of large 
strokes creates a special language of the 
image, as if leaving the details unsaid 
and not clarified.  

Why talk about small things when the 
world is falling apart? The space of these 
paintings captures not the details, but 
the experience of presence.  

Things and people become color spots 
that only make sense in the general 
canvas of the picture. 

Of course, parallels arise here with the 
perception of historical events, the huge 
mass character of the processes that 
took place at that time. This is 
reminiscent of the plot of Kemal Tahir's 
novel "Inhabitants of the Captive City", 
where a huge number of characters 
create a vivid literary canvas of the 
events of the occupation period.  

In fact, every image of this novel is a 
bright spot of color, similar to those that 
create Sami Yetik's painting "Snowy 
Istanbul".  
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Istanbul appears in a completely 
different way in the female portraits of 
Ibrahim Challa, Ize ta Zeya, Nazmi Zeya 
Guran, Ismail Namik. The interiors of 
apartments and restaurants, streets and 
embankments become the backdrop for 
new female images.  

Not only the silhouettes of women's 
clothing are changing (they are becoming 
more open and even defiant), but also the 
faces and images of women. It is enough to 
compare two works by Izet Ziya "Woman 
with an umbrella" (1911) (Fig. 11) and 
"Girl on the shore" (1917) (Fig. 12).  

There is a whole gulf between these 
female images. And the same abyss 
between the worlds in which they live. A 
common detail is a red umbrella.  

But if in the picture of 1911 he lies on 
the shoulder of a girl coquettishly and 
proudly looking at the viewer, then on 
the canvas of 1917 he is closed and left 
aside, and the heroine herself looks 
thoughtfully and sadly into the distance.  

These two images are an illustration to 
the novel "Three Istanbuls" by Mithat 
Cemal Kuntai, showing Sultan 
Abdulhamid's Istanbul and Istanbul after 
the Young Turk Revolution. 

 
Fig. 11. Woman with an umbrella 

The inhabitants of Istanbul in the 
paintings of this period tell us about how 
their world has changed. And step by 
step, year by year, these changes are 
becoming more radical and irreversible. 

 
Fig. 12. Izet Ziya A girl on the shore 

And in these images, the bitterness of 
Yakup Kadri Karaosmanoglu's novel 
Sodom and Gomorrah sounds more and 
more. This is laughter through tears, the 
desire to live at any cost, to escape, to 
hide from horror in a ghostly momentary 
pleasure.  

 

Fig.13. Ismail Namik "Woman on the couch" 

Analyzing this novel, we noted that its 
author gives us the opportunity to see the 
degradation of the Istanbul society. 
Similarly, the female portraits of Ismail 
Namik "Woman on the Couch" (1917) 
(Fig.13) and Ibrahim Challi (İbrahim Çallı) 
"Portrait of a Woman" (1920) (Fig.14) allow 
us to see the transformation of the female 
image that occurred so abruptly under the 
influence of circumstances. Books, a 
calligraphic inscription on the medallion, a 
small inlaid table - a symbol of home 
comfort. Thoughtful and sad look - the 
image of a woman from the time of the 
"second Istanbul" Mithat Cemal Kuntai. 
But in the painting by Ibrahim Challi, we 
see an inhabitant of the "third Istanbul" 
during the occupation - defiantly sexy, a 
little vulgar, whose look is sly and defiant. 

 
Fig.14. Ibrahim Chally "Portrait of a woman"" 
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We can continue this series of female 
portraits from the time of the occupation. 
It is necessary to pay attention to three 
portraits of Medikha Khanym, created by 
Ismail Namik in 1920.  

If we discard the history of the 
creation of these portraits and the 
peculiarity of the family relations of the 
artist and his wife, then we will get a 
magnificent image of a person, city, 
country of this difficult era, embodied in 
these portraits. 

 

Analyzing novels about this time, we 
noted the desire of writers to show the 
profound changes in the lives of the 
characters and society as a whole that 
took place in such a short period of time. 
In the same way, these three portraits by 
Ismail Namik become the illustration 
"People off the stage" by Ahmet a Hamdi 
Tanpınar, expressing the movement of 
the city’s mood towards disappointment 
and apathy. 

 
Fig.15. Ismail Namik Mediha Khanym (1920) 

Conclusions. Thus, the verbal and 
visual images created by the authors as 
witnesses to the occupation are 
combined into a single set of ideas about 
the events of 1918-22. Within the 
framework of the literature and painting 
of this time, stereotypical images are 
formed that speak of fear, confusion, 
despair and disappointment that 
accompany the experience of social 
cataclysms. In the future, these 
stereotypes themselves will serve as a 
kind of "building material" for the 

literature and painting of the next time. 
This happened in Tanpınar's novel 
"People Out of the Scene" or in Khalil 
Dikmen's painting "Women in the War of 
Liberation", where the images fit into a 
meaningful and designated context of 
historical events. The pathos of heroism 
and tragedy is manifested against the 
background of the markers of great 
events. The greater the time distance 
with the events of the last century, the 
more the role of images created in 
modern culture changes. The great 
events of the past become the entourage 
for the adventurous novels of modern 
literature. However, we are not talking 
about mockery or distortion of the idea of 
the era. This is an attempt to reconstruct 
events on the basis of modern ideas 
about the past, within the framework of 
our perception of social and aesthetic 
practices. In turn, this brings us to the 
problem of understanding modern 
culture and man. From the stage of 
describing the experiences of events and 
creating a symbolic expression of 
meanings, modern culture is moving to 
the construction of mechanisms for 
historical rooting, authenticity, and 
existential definition. Thus, we 
comprehend these works in the situation 
of metamodern culture, constantly 
keeping in mind the understanding of 
cultural, semantic, historical distance. 
We evaluate artists' writing techniques 
and literary images from a post-
knowledge point of view. Turning to the 
topic of the historical past, we are forced 
to go through a multi-layered procedure 
for decoding and recoding images. 

By means of culture, an 
understanding of the emotional and 
psychological atmosphere of the events 
of the past is formed, in which a person 
lives, makes decisions, and acts. The 
recent past with all the hardships, fears, 
the feeling of losing the familiar world 
appears as a cleansing before a new life. 
In our study, this atmosphere of the city 
of Istanbul, reproduced in painting and 
literature, reflects a turning point in 
history. It becomes an explanation of 
how the goals and meanings of human 
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actions are formed. On the one hand, 
this makes it possible to see the finished, 
decorated image of the era. On the other 
hand, we see the influence of this image 
on modern man. For him, it is a marker 
of the historical past, national identity, 
regional authenticity. In general, the 
complex evolution of the events of 
history, their reflection in the work, and 
their modern interpretation are revealed 
before us. We have the right to note this 
as a manifestation of metaxis - hanging 
between different forms of reality, which 
allows us to experience the past in the 
present. 
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The purpose of the article is collects and summarizes the scientific works of European scientists, 
which are devoted to the analysis of the work of Arab writers and various aspects of modern Arabic 
literature. The subject of works and ideological and artistic features of contemporary prose of the 
Gulf countries is also revealed. A huge role, both in Arab culture and in literature, was taken by the 
method of realistic assimilation of reality, the social dimension of the being of an Eastern person. 
This was facilitated by the intensification of contacts between the intellectual circles of different 
Arab countries, as well as the intensive development of the all-Arab information field: the print 
press, then the media. The most detailed analysis of the work is presented of the Kuwaiti author 
Saud Аl-Sanusi, the novel The stalk of bamboo and the Emirati writer Nura Al-Numan, the novel 
Ajwan. In the conditions of the Arabian society, which still remains largely traditional, the writer in 
his self-expression is so bound by religious, class, gender and other restrictions that he not only 
cannot openly express his opinion on many issues. But often his opinion is biased, formed 
exclusively by his own confessional, class or tribal environment.  At the same time, the main motive 
in literature is not a challenge deliberately thrown by a person to society, but the tragedy of a 
person who is unable to meet the expectations and requirements of society. 

 Methodological principles of the research are philosophical and anthropological approaches, 
historical and cultural approaches, philosophical reflection. The scientific and practical value of the 
analysis of the literary prose of the Gulf countries is seen in the possibility of studying the features 
of the social life of the representatives of this region, as well as public consciousness and 
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СОЦІАЛЬНИЙ ВИМІР БУТТЯ В АРАБСЬКІЙ ПРОЗІ 

Н. І. Білокопитова, К. Ель Гуессаб 

Метою статті є збір та узагальнення наукових праць європейських вчених, які присвячені 
аналізу творчості арабських письменників, різних аспектів сучасної арабської літератури в 
контексті соціальних проблем. Також розкриваються ідейно-художні особливості сучасної 
прози країн Перської затоки та її ціннісна специфіка. Величезну роль, як в арабській 
культурі, так і в літературі зайняв метод реалістичного освоєння дійсності як соціального 
виміру буття східної людини. Цьому сприяли інтенсифікація контактів між 
інтелектуальними колами різних арабських країн, інтенсивний розвиток 
загальноарабського інформаційного поля: друкованої преси, потім засобів масової інформації. 
Представлено детальний аналіз твору кувейтського автора Сауда аль-Санусі, роману 
"Стебло бамбука" та еміратської письменниці Нури Аль-Нумана, роману "Аджван" та ін. 
Наголошено, що в умовах повсякденного життя аравійського суспільства, яке навіть сьогодні 
багато в чому залишається традиційним, митець у своєму самовираженні настільки 
пов'язаний релігійними, клановими, гендерними та іншими обмеженнями, що він не тільки 
не може відверто висловлювати свою думку з багатьох соціальних питань, але найчастіше 
саме його думка є упередженим, необ'єктивним, сформованим виключно його власним 
конфесійним, клановим або племінним середовищем, від якого багато в чому залежить його 
особисте благополуччя.  

Методологічними засадами дослідження є філософсько-антропологічний, історико-
культурний підходи, філософська рефлексія. Наукова та практична цінність аналізу 
літературної прози країн Перської затоки вбачається у можливості вивчення особливостей 
суспільного життя представників цього регіону, а також їхньої суспільної свідомості та 
світогляду, у його метанауковій функції, яка є фундаментальною основою для проникнення 
в природу філософського знання про людину. 

 
Ключові слова: просвітницький сентименталізм, реалізм, модернізм, сучасна проза 

країн Перської Затоки, іммігрантське питання, тема прав жінки. 
 

 

Introduction of the issue. The 
literature of the Gulf countries is 
developing rapidly, prose demonstrates 
significant dynamics in its development 
and attracts the attention of both leading 
orientalists and literary scholars around 
the world and the general reader. New 
genres and themes are emerging, which 
is driving the growing popularity of 
novels from the Gulf countries around 
the world. Scientific symposia and 
conferences dedicated to the literature of 
Arab countries are held, prizes are 
awarded to recognize the most prominent 
authors and their works, as well as to 
provide support to young, aspiring 
writers. Scientific works devoted to the 
study of Arabic prose are published. 
Nevertheless, the work of the 
representatives of the Gulf has been little 
studied, and there are no translations of 
the most famous works into Ukrainian. 

The purpose of this work is to reflect 
the breadth of ideological and artistic 

features and themes of the works of 
contemporary prose in the Gulf countries 
(including fiction and journalism). 

Materials and Methods. Arabic 
modern literature is still an 
understudied area in both Ukrainian and 
European Arabic studies. Despite the 
fact that in recent years this topic has 
again attracted the attention of 
researchers, there is a very limited 
number of scientific works devoted to the 
analysis of the work of Arab writers and 
poets.  

The works of the Polish researcher 
B. Michalak-Pikulskaya as head of the 
department of Arab studies and director 
of the Institute of Oriental Studies at the 
Jagiellonian University in Krakow. She is 
the Secretary General of the European 
Union of Arabists and Islamic Studies, 
and has published over 95 studies of 
contemporary poetry and prose in Oman, 
Kuwait, Bahrain and the United Arab 
Emirates, as well as numerous articles 
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on various aspects of contemporary 
Arabic literature. Her work Modern 
Literature of the Gulf (Michalak-Pikulska, 
2016) contains a selection of stories in 
Arabic from the Gulf countries. The 
selected works have not been 
intentionally translated to allow the 
reader to conduct an independent 
review. The author offers an outline of 
contemporary novels in Saudi Arabia, 
Oman, Bahrain, Qatar, the Emirates and 
Kuwait. These are also works: Modern 
Poetry and Prose of Oman, (Michalak-
Pikulska, 2002), Modern Poetry and 
Prose of Bahrain, (Michalak-Pikulska, 
2006) and many others. 

Swedish researcher Gail Ramsay is a 
professor of Arabic and her research areas 
include Arabic literature and Arab society. 
Starting with social criticism in 
contemporary Arabic literature, she 
published 56 publications on 
globalization, intercultural dialogue and 
literary creation in the Gulf region and 
analyzed the debate program of Al-Jazeera 
Al-Ittijah Al-Muhakis (Al-Ittijah Al-
Muhakis (opposite direction). Including 
her research on this topic: Global heroes 
and local characters in the stories of the 
UAE and Oman (Ramsay, 2006 a:211-
216), Expression styles in the female 
literature of the Gulf (Ramsay, 2003, 371-
390), Past and Present: Aspects of 
Intertextuality in Contemporary Gulf 
Literature (Ramsay, 2006 b:161-186). 

Among the Ukrainian orientalists-
philologists, the work of Doctor of 
Philology, Senior Researcher, Head of the 
Department of the Middle East of the 
Institute of Oriental Studies named after 
A.Yu. Krymsky of the National Academy 
of Sciences of Ukraine Khamray A.A. 
Formation of Literary and Standard 
Languages: Cross-Culture Perspectives 
(Khamray, 2015), Dimensions of 
Variations in MSA vs Spoken Dialects 
(Khamray, 2017). 

Also worth noting is the work of 
Professor at the Department of Languages 
and Literatures of Near and Middle East of 
Institute of Philology Valeriy Rybalkin. The 
Book of 1001 Nights (in Ukrainian). The 
first translation into Ukrainian from 

Arabic (commentaries, glossary) (Rybalkin, 
2011). 

In terms of translations, contemporary 
Arabic literature has been translated into 
foreign languages and published in 
specialized journals such as the Banipal 
Journal of Modern Arabic Literature 
(Banipal). Arabic prose is not currently 
being translated into Ukrainian. This 
study aims to partially fill this gap by 
introducing some of the samples of this 
little-known literature into scientific 
circulation. This is precisely the 
relevance of this study. 

We have witnessed how rapidly the 
Arabic literature of the Gulf countries is 
changing, growing on the soil of its own 
centuries-old traditions, but relying on 
"big Arabic literature", as well as 
focusing on trends in modern Western 
culture. Today, writers from these 
countries are on a par with leading Arab 
masters due to the relevance, artistic 
value and widespread popularity of their 
works. 

Results and Discussion. A huge role, 
both in Arab culture and in literature, was 
taken by the method of realistic 
assimilation of reality, the social 
dimension of the being of an Eastern 
person. This was facilitated by the 
intensification of contacts between the 
intellectual circles of different Arab 
countries, as well as the intensive 
development of the all-Arab information 
field: the print press, then the media. It is 
at the stage of development of the realistic 
trend in Arabian literatures that modern 
fictional prose genres are finally formed: 
essay, short story, novel, poem. At the 
same time, these literatures acquire 
pronounced national features, determined 
both by the peculiarities of culture, 
everyday life, social and political life of the 
Arabian countries, and by the peculiarities 
of the local dialects of the Arabic language 
introduced into the narrative. 

In Saudi Arabia and the Gulf 
countries, the formation of a realistic 
trend in literature turned out to be 
associated not with socio-political 
upheavals, but with a sharp acceleration 
in the pace of economic modernization 
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caused by the oil boom of the 70s. At 
this time, the press and the education 
system are intensively developing in the 
oil-producing countries, there is a 
constant influx of intellectuals, including 
creative ones, from other Arab countries, 
hundreds of young Arabians are sent to 
study in Arab, European and American 
universities. Abroad, young people get an 
idea of a different culture, a different way 
of life, comparing the attitude to the 
traditional social order in their own 
countries, to the values and concepts 
that regulate human behavior in the 
Arabian, or even in general Muslim 
society. At the same time, old 
educational ideas are losing their 
relevance: huge oil revenues by 
themselves provide an increase in the 
well-being of the population, creating a 
feeling of general well-being. In these 
conditions, one of the main social 
conflicts is the confrontation between 
"fathers" and "children" with different life 
experiences in the issue of modernizing 
public mores, preserving their own 
cultural traditions or borrowing Western 
ones. This theme provides a certain basis 
for the educational moralizing that still 
persists in the literatures of Arabia, but 
at the same time forces writers to view 
this conflict in a realistic way. 

As a result, over the past forty-odd 
years, a whole galaxy of talented prose 
writers has emerged, writing both stories 
and works of "big" prose - stories and 
novels. Authors create in a variety of 
genres and sometimes have very great 
courage in the choice of artistic means 
for writing their works. The themes 
chosen by contemporary Arab authors 
for their works are diverse, from 
everyday subjects to political and 
philosophical topics. 

Conventionally, three main ideological 
and artistic directions can be 
distinguished in the work of the prose 
writers of the Gulf. These are 
enlightenment sentimentalism, realism 
(often, however, suffering from 
"immaturity") and modernism. This 
division is conditional, since many works 
cannot be attributed to any one 

direction, combining the features of 
several at once. 

Among the works written in the spirit 
of enlightenment sentimentalism can be 
attributed the very first work of modern 
Emirati "big" prose, the story Shahanda. 
Its author, Rashed Abdallah Al-
Noumiyaymi, a member of the ruling 
family of the Emirate of Ajman, 
graduated in Egypt and subsequently 
served as the UAE's foreign minister. He 
set himself an educational task, which, 
however, differed from the tasks of the 
enlighteners of the Arab countries, where 
the "literary revolution" happened much 
earlier. He did not need to guide the 
Emirati society on the path of material 
and spiritual prosperity - it was already 
provided with colossal oil revenues. He 
wanted to introduce the new generation 
of Emiratis to how their ancestors lived 
before the oil era. 

Abd Аr-Rida Hasan al-Sajvani (b. 
1957, Sharjah), author of the collection 
of stories Those Times (Zalika-z-zaman, 
1978), also wrote in the spirit of 
enlightenment realism at the novel 
Maiden's Oversight (Zallat Al-‘azara, 
1981) and Refusal (Al-Rafd, 1992). The 
theme of the stories of the first collection, 
which is very small in scope, was the life 
of the Emirates in the pre-oil era. 

The most acute social theme of Arab 
prose of the second half of the twentieth 
century is the relationship in the plane 
"personality - society", expressed in 
relation to the unequal position of women 
in society, which makes the topic "woman 
- society" almost central in the fiction of 
Arabian countries. The depiction of typical 
women's destinies, the inner world of 
suffering heroines in itself becomes an 
important factor in the formation of a 
realistic direction here and at the same 
time a characteristic feature of the new 
literatures of the countries of Arabia. The 
female theme is especially vividly 
expressed in the work of Arabian writers, 
whose number, as a result of the 
development of female education and the 
modernization of home life, freeing women 
from many labor-intensive activities, is 
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constantly growing, approaching the 
number of male authors. 

Another theme that stimulates the 
development of critical realism is the 
depiction of the hard life of labor 
immigrants - Arabs and non-Arabs, who 
make up a significant proportion of the 
population in the oil-producing countries 
of Arabia. This social stratum turned out 
to be here, as it were, a double of those 
"oppressed classes" whose plight at one 
time caused the spread of leftist ideas in 
the creative circles of Egypt, Lebanon and 
Syria, which contributed to the final 
maturation of critical realism in the 
literatures of these countries. It can be 
noted that the works of Arabian authors 
devoted to the topic of immigrants, to a 
greater extent than any others, bear the 
traits of critical realism. For the first time 
clearly sounded in the stories of Ismail 
Fahd Ismail (collections Brown Spot,1965, 
Cells and Common Language, 1974), this 
theme was further developed in the work 
of another Kuwaiti writer Taleb Аr-Rifa'i 
(collection Long live Abu Ajjaj!, 1992, novel 
The Shadow of the Sun, 1998), in the 
stories of Nasser al-Zaheri and Abd 
alHamid Ahmed from the UAE. 

In the conditions of the Arabian society, 
which still remains largely traditional, the 
writer in his self-expression is so bound by 
religious, class, gender and other 
restrictions that he not only cannot openly 
express his opinion on many issues. But 
often his opinion is biased, formed 
exclusively by his own confessional, class 
or tribal environment, on which his 
personal well-being largely depends. All 
this leads to the fact that he fails to 
objectively represent the nature of the 
relationship between "personality - 
society", to parade the inner world of his 
characters, to show the true motivation of 
their actions. At the same time, the main 
motive in literature is not a challenge 
deliberately thrown by a person to society, 
but the tragedy of a person who is unable 
to meet the expectations and requirements 
of society. 

Thus, characterizing the prevailing 
type of conflict in the works of modern 

Kuwaiti prose, Polish researcher 
B. Mikhalak-Pikulska writes:  

"A man must have strength, material 
wealth and good social status, expressed 
in the position held and belonging to an 
influential family. A woman is required to 
be completely submissive, conscientious 
in her household duties, and the ability 
to produce numerous offspring. If one of 
the listed elements is missing, then 
society reacts ruthlessly, throwing a 
person to the sidelines of life" (Michalak-
Pikulska, 1997:49). 

Thus, the relative "maturation" of the 
realistic trend in Arabian literatures took 
place at that stage, which can already be 
called modernist. Probably, it is precisely 
the obstacles described above that stood 
in the way of the development of realism 
that explain the readiness with which 
the writers of the countries of Arabia 
borrowed from their Egyptian and 
Lebanese brothers in the pen the 
modernist style of writing with its refusal 
to depict objective reality, an interest in 
the subconscious (and not conscious), 
the possibility of constructing a 
subjective image of the world, often 
surreal, irrational. Although the Arabian 
authors could well be familiar with the 
Arabic translations and interpretations 
of the works of Z. Freud, J.P. Sartre and 
others, which became the ideological 
basis for the development of modernism 
in literature. 

Modern Prose of Gulf 
A prominent representative of the 

younger generation of Gulf writers - 
Kuwaiti Saud al-Sanusi (b. 1981) - has 
already received both national literary 
awards and the prestigious Arab Booker 
Prize (in 2013) for his novel The Bamboo 
stalk (in Latin transcription Arabic name 
– Saaq al-baamboo, "for the depth and 
power of images, as well as the posing of 
the question of identity in the Gulf 
countries". Note that al-Sanusi's novel 
competed with the works of such famous 
prose writers as Ilyas Khuri, Wasini al-
Aaraj, Ibrahim Nasrullah, the victory was 
also predicted for the novel by the 
Egyptian writer Ibrahim Issa The Lord 
(Maulaanaa) and the essay of the Iraqi 
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Sinnan Antoine Hey Maryam!. It’s known 
about al-Sanusi that, having the 
opportunity to work as a financier in 
Kuwait City, he quite deliberately 
decided to start from the bottom and 
went to work at a bakery. As Al-Sanusi 
said in an interview with Newsweek, 
during the breaks he shared meals with 
migrant workers, Egyptians and Hindus. 
In conversations over a joint meal, they 
asked questions: "Who are we? How do 
we see ourselves? How do others perceive 
us?" (Jaggi, 2013). 

To get to know the local society, one 
had to try to look at it from the outside, 
with someone else's eyes. And Аl-Sanusi 
decided to live for some time outside his 
homeland, in the Philippines, from where 
a large number of domestic workers 
come to the Gulf countries. Upon his 
return, his novel The Bamboo Stalk was 
written. The chapters of the novel, which 
are set in the Philippines, are as detailed 
as the others, and create an effect of 
complete presence and authenticity. The 
reader sits down with the Filipinos at a 
traditional table, sings popular Filipino 
songs, hears discussions about the 
colonial period in the history of the 
Philippines and the present day. 

The immigrant issue was repeatedly 
raised in the literature of the Gulf 
countries before al-Sanusi (in the works 
of Ismail Fahd Ismail and Taleb al-Rifai 
from Kuwait, as well as Nasser Al-Zaheri 
and Abd Al-Hamid Ahmed from the 
UAE), which is not surprising.  

In Kuwait, for example, with an 
estimated 1.3 million citizens and an 
equal number of non-citizens, migrants 
make up 80% of the workforce. More 
than half of domestic workers come from 
Asia and East Africa. These people, 
under the widespread system of kafala, 
or sponsorship, when the availability of a 
visa for an employee and the legitimacy 
of his stay in the country depend only on 
the will of the employer, are not 
protected by labor protection law and are 
extremely dependent and vulnerable to 
abuse. Al-Sanusi uses a special 
technique to reveal the topic of migrants 
in the novel - a narration on behalf of the 

migrant himself, half Kuwaiti, who is 
vainly trying to integrate into the local 
society. The author convinces the reader 
of the credibility of the story by 
presenting the text as a translation from 
the Filipino with the name, foreword, and 
commentary by a fictional translator. 

The novel was written in a realistic 
manner, but the author fills it with a 
number of symbolic images. First of all, it 
is a bamboo stalk that easily takes root, as 
you know, on new soil, which cannot be 
said about a person. The protagonist Issa, 
born from a short marriage of a Filipino 
servant and a Kuwaiti, impressed by his 
mother's stories about this amazing, rich 
country, decides to try to start a new life in 
Kuwait, but is defeated. The surname of 
the family, into which the hero dreamed of 
becoming a full-fledged and, most 
importantly, beloved member, also has a 
symbolic meaning. Al-Taruf (Al-Taaruuf) is 
a net set by fishermen, from where, once 
caught, the fish can no longer get out, "if 
only some small, insignificant", according 
to the remark of one of the heroes. This 
network, as Issa understood over time, is 
woven from class pride, fears of peer-talk 
from neighbors, all sorts of prohibitions 
and restrictions. Thus, Al-Sanusi goes 
beyond the purely migrant topic and 
opens a bold discussion on topics that are 
taboo for the Kuwaitis themselves, not 
being afraid to show the other side of the 
life of his country, which in the 
imagination of the protagonist, who 
experienced a series of misfortunes and 
disappointments in the Philippines, 
appears at first as a paradise. 

The topic of women's rights in the Gulf 
countries remains relevant. Al-Sanusi 
draws attention to the fact that Kuwaiti 
women received a vote in the elections 
and the right to be elected only in 2005. 
But, as noted by the writer, the 
participation of Kuwaiti women in the 
elections is unlikely to turn out to be a 
success for them. 

Al-Sanusi aimed not so much to show 
the plight of labor migrants in the Gulf, 
but to tell Kuwaiti society about himself. 
For this, the type of an inexperienced 
young man was chosen, practically a 
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child, open to the world, devoid of 
prejudice and adherence to any religion. 
He only studies our world, looks at it, 
analyzes it carefully, does not take 
everything easily on faith. The hero is in 
search, as evidenced by his double 
name. Issa is an Arabic name, this is 
how Jesus sounds in Arabic, and in the 
Philippines his name is pronounced as 
Jose, and he is proud of this, since he 
was worn by the hero of the Philippines, 
ideologue of the revival of the peoples of 
Southeast Asia, Jose Rizal. There is no 
doubt that "Bamboo Stem" is a bold 
critical look at the modern society of the 
Gulf countries, which in many respects 
remains closed to the rest of the world, 
non-standard artistic solutions, a tense 
plot, an almost ready-made film script, 
an intercultural dialogue recreated by 
the author. It was these undoubted 
virtues that contributed to the 
widespread acceptance of the novel. 

Nura al-Numan was born in Sharjah 
(UAE). Graduated from UAE University in 
1986 with a BA in English Literature and 
in 2004 from the American University of 
Sharjah with a MA in translation. For 
many years, al-Numan worked as an 
English teacher, editor and translator. Her 
writing debut in the science fiction genre 
appears to be quite successful, following 
her first science fiction novel, Ajwan, 
which was published in 2012 and received 
positive reviews from both readers and 
critics, al-Numan in 2014 released a 
sequel - a story called Mandan. The third 
book in this series, called Saiduniya, was 
released in the fall of 2016. 

It should be noted the obvious 
educational orientation of the books of 
al-Numan. In her own words, her books 
are primarily intended for adolescents, 
and the reason that prompted her to 
start literary creativity in this direction 
was the almost complete absence of such 
literature in Arabic. Nura seems to take a 
very pragmatic, “artisan” approach in 
writing her books. This approach, it 
seems, turned out to be extremely 
successful and allowed her to build a 
compositionally coherent plot, without 
any failures and inconsistencies. 

Before proceeding directly to the 
analysis of the work of Nura Al-Numan, 
and more specifically, her first science 
fiction story "Ajwan", since it is she, in 
our opinion, that has the greatest value 
in the context of this work, it would be 
appropriate to give here some general 
information character with regards to 
Arabic-language science fiction. 

The first experiments of Arab authors in 
the field of science fiction date back to the 
forties of the 20th century, when the plays 
of Yusuf Izz al-Din Isa (stories about 
superintelligent monkeys enslaving 
humanity and about purple rays falling to 
Earth from space and making all people 
the same). In the sixties, such science 
fiction stories as The Spider (Al-Ankabut, 
1965), The Man Below Zero (Rajul Takhta 
al-Syfr, 1965) and The Risen from the 
Coffin (Al-Khuruj min At-tabut, 1967), 
written by Mustafa Mahmud. 
Subsequently, science fiction was 
published in Morocco (the most notable 
representatives of this genre were 
Muhammad Aziz Al-Habbabi and 
Muhammad Abd Al-Salam Al-Bakkali), 
Iraq (Qasem Al-Khattat, Ali Karim Kusum), 
Syria (Taleb Umaran), Yemen (Abd Al-
Nasser Mujalli). A notable phenomenon on 
the Arab literary scene was the release of 
the novel Utopia (2013) by Egyptian writer 
Ahmed Khaled Tawfiq, which tells about 
Egypt in 2023, in which people are divided 
into two races - one of them leads a 
luxurious lifestyle, the other drags out a 
miserable existence. 

As far as the Gulf countries are 
concerned, until recently the authors of 
this region did not pay virtually any 
attention to science fiction. Only a few 
years ago, the first samples of it appeared, 
in particular, in 2013 in Saudi Arabia a 
story by Ibrahim Abbas and Yaser Bahjat 
called "Haujan" (HWJN) was published. 
This work is a kind of mixture of fantasy, 
science fiction and romantic drama and 
tells the story of a love story between a 
genie and a human. The authors, inspired 
by the success of their first book (it 
became a bestseller in Saudi Arabia and 
sells well abroad), wrote a novel in 2014 
called There! (Hunak!) And are working to 
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develop the theme of science fiction not 
only in literature, but also in films, 
television series and other forms of art, for 
which they founded their own publishing 
house Yatahaliyun. 

Let's move on to examining the story 
Ajvan directly. Compositionally, this 
story consists of two storylines. The main 
character of the first, main storyline (as 
well as the story as a whole) is a young 
girl named Ajwan, who lives on a planet 
inhabited by two groups of anthropoid 
creatures. One of these groups (Ajwan 
belongs to it) is called Hawaiki, its 
representatives live in underwater cities 
and can breathe under water, while the 
second is called Okamo, and its 
representatives inhabit the surface of the 
planet. These groups live separately from 
each other and have different traditions, 
foundations and cultural customs. 
Ajwan, who got a job on the surface of 
the planet, falls in love with a young man 
named Rakan (who belongs to Okamo), 
and marries him against the will of her 
parents (mixed marriages are actually 
prohibited). Soon after, the planet on 
which Ajwan and her loved ones live 
collides with an asteroid, which leads to 
the death of almost all of its inhabitants. 
Ajwan herself manages to escape in a 
spaceship. Ajwan ends up at the 
Victorious military space station, owned 
by the so-called Association of the United 
Planets, where she learns that her entire 
family has died, including her husband 
Rakan, and that she is pregnant. At this 
Ajwan station, on the one hand, security, 
shelter and food are provided, and on the 
other hand, as a refugee who is not a 
citizen of the aforementioned 
Association, she has practically no 
rights, including the right to leave the 
station. Ajwan is faced with the fact that 
the new world, where she must live, is 
significantly different from her old world 
- there are her own foundations and her 
own orders, and she has to learn to live 
in these conditions. 

Due to the fact that Ajwan suffered 
significant psycho-emotional stress, she 
has certain paranormal abilities - in 
particular, she realized that she can 

more acutely than other people perceive 
the feelings and emotions of the 
interlocutor (a kind of empathy). These 
abilities help her make friends with the 
station master, Major Rouhani-Volkova. 
Thanks to her, Ajwan gets some 
privileges and temporary permission to 
leave the station. But before she can do 
this, fate presents her with another 
ordeal - unknown persons kidnap her 
newborn son. Ajwan is trying to find a 
son and for this he joins the ranks of the 
Special Forces, in which persons with 
supernormal abilities serve. She trains, 
developing her abilities, and gradually 
learns that, in addition to increased 
empathy, she has other characteristics - 
in particular, she can move objects with 
the power of thought and control the 
emotions of other people. 

In parallel with the main storyline, the 
development of a secondary one also 
goes. As it turns out, on the periphery of 
the Association, a conspiracy is brewing, 
the leader of which is at-Tariq, and it 
was on his order that the son of Ajvan 
was kidnapped - from children like him, 
at-Tariq plans to create a superweapon. 
The story ends with at-Tariq seizing 
power over the planet Esplendor, and 
Ajwan is still developing his abilities, 
without losing hope of finding a son. 

Let us note some of the features of 
this story, which seemed to us 
remarkable. First, there are very few 
technical details and details in it. Nura 
herself in one of her interviews says that 
she did it deliberately, so as not to over 
complicate the book so that it could be 
read by teenagers who are not very 
technically and scientifically savvy. We 
also note an interesting, as it seems to 
us, artistic feature of the story. Nura 
widely uses the names of planets, places 
and objects in the world of Ajwan, one 
way or another connected with our 
earthly world.  

For example, the story contains titles 
such as Shushan (in our world there is 
the Oud Shushan region in northern 
Africa (Tunisia, Algeria)), Segovia, 
Esplendor, Bandung (a large city in 
Indonesia). There are also a number of 
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Russian-language names - in particular, 
one of the planets is called Krasotka or 
Pretty Woman (the word is transliterated 
into Arabic – (كراسوتكا). On the planet 
Krasotka there is a bridge called 
Novgorod. And the head of the space 
station, where Ajwan finds shelter after 
the disaster, bears the double surname 
of Rukhani-Volkov. Thus, the author 
connects the world of Ajwan and our real 
world. 

Summing up, it must be said that the 
story "Ajwan" can be attributed to the so-
called "Bildungsroman", or The Novel of 
Education, the content of which is the 
psychological, moral and social 
formation of the personality of the 
protagonist. The hero himself, his 
character become a variable in the 
formula of this novel. The change in the 
hero himself acquires a plot meaning, 
and in this regard, the entire plot of the 
novel is radically rethought and rebuilt. 
Time is brought inside a person, enters 
into his very image, significantly 
changing the meaning of all moments of 
his fate and life. This type of novel can be 
designated in the most general sense as 
a novel of the formation of a person. 

Conclusion. In conclusion, it should 
be emphasized that the theme of the 
works of contemporary prose of the Gulf 
countries remains the existence of a 
person and the ethical problems of his 
relationship in society. The scientific and 
practical value of the analysis of the 
literary prose of the Gulf countries is 
seen in the possibility of studying the 
characteristics of the social life of the 
representatives of this region, as well as 
public consciousness and worldview, in 
its metascientific function, which is a 
fundamental basis for penetrating into 
the nature of philosophical knowledge 
about man. 

The borrowing of new ideas and 
artistic methods by literature, caused by 
the exponential acceleration of the 
development of information exchange, 
helped the literature of the Gulf 
countries to reach by the beginning of 
the 21st century, in fact, on the same 
stage level with the literatures of those 

Arab countries in which the process of 
modernization began much earlier. 
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BODY, PLASTICITY AND THE LIMITS OF “SELF” AS PARADIGMATIC 
MARKERS OF THE META-MODERN ANTHROPOLOGY 

Ya. I. Artemenko*  

Understanding of the human position in the chronotypes of contemporaneity requires the re-
actualization of the themes of a body, its plasticity and one's own "self" boundaries awareness. The 
theme of human plastic experience taken as a kind of a person’s self-metamorphosis articulates the 
motives of transcending and leaves aside ideological descriptive stereotypes. The purpose of the 
article is a clarification and drawing the image of an individual in the meta-modern situation in the 
aspect of his corporeality and, more specifically, the plastic manifestations of the corporeality. The 
concept of plasticity is taken as a capacity to concurrently receive and bestow forms. Plasticity is a way of 
human autho-representation both in the existential ("self" dimension) and physical space. Living in the world, 
we leave our traces for the Others. In this respect, corporeality is at the same time an accident of plasticity (it 
is, in the Hegelian sense, plastically phenomenal), and creates such plastic phenomena as the resonating 
body-membrane of phenomenologists, a body without organs (A. Artaud and J. Deleuze) or the catastrophic 
body (J. Nancy). Thus, an imaginary, conceivable, projected or phantom body can exist as a plastic 
"projection" of a subject, whose self-formation is carried out through non-mechanical changes. The human 
dimension can be viewed through the metaphors of movement, corporeality and plasticity, because 
this is how the formation and space-fication of human intentions takes place. 

The article examines the possible philosophical and anthropological ways and methods to study 
and describe the traces of human corporeality nowadays. Philosophical anthropological discourse 
appears a reconstruction and reading of individual’s "imprints" among various cultural markers and 
demarcations. Sensitivity to individually unique bodily experience is to be included into the wider 
context of universalizing philosophical view. Since existential space is a special "place" where all the 
spatial dimensions attain utterly personal meaning, a territory without boundaries, a position 
without borders, the "main point of our conscious life where we recreate the world every time anew", 
where "all habitual connections are taken out of the world and we appear face to face with it", any 
description of human movements has to consider this duality of outward-inward oscillation and 
"Self"/" the Other" coexistence. 

The solution to the anthropological problem of today could be in a return to the historical stage of 
the subject both as an actor and the author of himself responsible for his own life. It is in plasticity, 
through fragility of corporeal forms and ease of movements, the spirit of the new sincerity can be 
traced directly, due to the capability of our body to combine both the obvious (physical forms and 
social imprints) and the hidden (mental movements) in a person. To our mind, such a productive 

 
*Yaroslava Artemenko, PhD in Philosophy, Associate Professor)/Ярослава Артеменко, кандидат 
філософських наук, доцент 
(National University of Pharmacy, Kharkiv, Ukraine)/(Національний фармацевтичний 
університет, Харків, Україна) 
yaroslava23art@gmail.com 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9923-5322 



Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. Philosophical Sciences. Vol. 1 (91), 2022 

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка.  
Філософські науки. Вип. 1 (91), 2022 

70 
 

exploratory optics could be provided by the attitude represented in metamodernist methodology 
which re-thinks fundamental questions of human being in terms of new phenomenology and 
"revival" of a human subject. 

 
Key words: Metamodernism, Postmodernism, Corporeality, Body, Plasticity, Digression, Spatial 

Dimension. 
 

ТІЛО, ПЛАСТИЧНІСТЬ ТА МЕЖІ "Я" ЯК ПАРАДИГМАТИЧНІ МАРКЕРИ 
МЕТА-СУЧАСНОЇ АНТРОПОЛОГІЇ  

Я. І. Артеменко 

Розуміння місця людини в хронотипах сучасності потребує реактуалізації тем тіла, його 
пластики та усвідомлення меж власного "я". Тема людського досвіду пластики тіла, як свого 
роду самометаморфози особистості, артикулює проблему трансцендування та залишає 
осторонь ідеологічні описові стереотипи. 

Метою статті є з’ясування та опис образу особистості в метасучасній ситуації в 
аспекті її тілесності, а конкретніше – пластичних проявів тілесності. Поняття 
пластичності сприймається як здатність одночасно приймати і віддавати форми. 
Пластичність є способом авторепрезентації людини як в екзистенціальному ("я" вимірі), так 
і у фізичному просторі. Живучи у світі, ми залишаємо свої сліди для Інших. У цьому 
відношенні тілесність є водночас випадковістю пластичності (вона є, у гегелівському 
розумінні, пластично феноменальною), і створює такі пластичні явища, як резонуюче тіло-
мембрана феноменологів, тіло без органів (А. Арто та Ж. Дельоз) або катастрофічне тіло 
(Ж. Нансі). Таким чином, уявне, мислиме, спроектоване чи фантомне тіло може існувати як 
пластична "проекція" суб’єкта, самоформування якого здійснюється через немеханічні зміни. 
Людський вимір можна розглядати через метафори руху, тілесності та пластики тіла, 
адже саме так відбувається формування та фіксація людських інтенцій. У статті 
досліджуються можливі філософсько-антропологічні шляхи й методи дослідження та опису 
"слідів" людської тілесності в сучасних умовах. Філософсько-антропологічний дискурс постає 
спробою реконструкцією і прочитанням "відбитків" особистості серед різноманітних 
культурних маркерів і демаркацій. Чутливість до індивідуально унікального тілесного 
досвіду має бути включена в ширший контекст універсалізаційного філософського погляду. 
Оскільки екзистенційний простір — це особливе "місце", де всі просторові виміри набувають 
абсолютно особистого значення, територія без кордонів, позиція без кордонів, "головна точка 
нашого свідомого життя, де ми щоразу заново створюємо світ", де "все звичні зв’язки 
вилучаються зі світу, і ми постаємо віч-на-віч із ним", будь-який опис людських рухів повинен 
враховувати цю подвійність коливань назовні-всередину та співіснування "Я"/"Інший". 

Стверджуємо, що вирішення антропологічної проблеми сьогодення могло б полягати у 
поверненні на історичну сцену суб’єкта і як актора, і як автора самого себе, відповідального 
за власне життя. Саме в пластиці тіла, крізь крихкість тілесних форм і легкість рухів, 
безпосередньо простежується "дух нової щирості", завдяки здатності нашого тіла 
поєднувати як явне (фізичні форми та соціальні відбитки), так і приховане (психічні рухи) в 
людині. На нашу думку, така дослідницька оптика може бути забезпечена настановою, 
представленою у метамодерністській методології, яка переосмислює фундаментальні 
питання людського буття в термінах нової феноменології та "відродження" людського 
суб’єкта. 

 
Ключові слова: метамодернізм, постмодернізм, тілесність, тіло, пластика, відступ, 

просторовий вимір. 
 

Introduction of the issue. The 
anthropological situation of our time can 
be described in terms of dynamic 
fluctuation or oscillation. The opposite 
poles of digressive movements for an 

individual today appear both their own 
center (Cogito-intentions) and periphery 
(the sphere of centrifugal self-extension 
up to dissolving in the every other), as 
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well as the cultural models of modernity 
and postmodernity. 

The purpose of the research. The 
purpose of the article is a clarification 
and drawing the image of an individual 
in the meta-modern situation in the 
aspect of his corporeality and, more 
specifically, the plastic manifestations of 
the corporeality. 

The outline of unresolved issues 
brought up in the article. Our 
understanding of the human position in 
the chronotypes of contemporaneity 
requires the re-actualization of the 
themes of a body, its plasticity and one's 
own "self" boundaries awareness [2]. It 
seems to us that our historical reality as 
a cultural space-time of remembrance 
and nostalgia for the integrity and 
meaningfulness of human life 
contributes to the return to the motives 
of self-determination and self-realization. 

Analysis of recent research and 
publication from which the solution to 
this problem was initiated. The border 
of a body as a flexible protective 
membrane of a "self" and the dividing 
line between "I" and "not-I", does not 
coincide with the limits of human 
transgressiveness which can go far 
beyond one’s experience. Bodily 
plasticity, from the cellular growth or 
dance trajectories in the space captured 
by a dancer, and to the 
creation/destruction of new forms out of 
one’s body, is a topic worthy of current 
philosophical anthropology attention. To 
our mind, the theme of human plastic 
experience taken as a kind of person’s 
self-metamorphosis articulates the 
motives of transcending and leaves aside 
ideological descriptive stereotypes. 

The article is inspired by Natalia 
Chumak's PhD thesis Human Plastic 
Self-expression as a Cultural and 
Anthropological Phenomenon, defended at 
the National university named after 
V.N. Karazin (Kharkiv) in May, 2021 [1]. 
The problems raised by the author, such 
as the correlation between corporeality 
and plasticity, constructive capitulation to 
the body, the search for ways to restore 
harmonious body being in the spirit of 

M. Merleau-Ponty’s phenomenology, 
where human plasticity is seen as a way 
of "embedding" into the environmental 
project, became the main impact and 
reason for this publication. From the 
instrumental point of view, terminology is 
both the key to understanding the 
phenomenon and the way to carry it in the 
life strategies. The key terminological pair in 
our study is the correlating concepts of 
"plasticity" ("plastic") and "body" ("corporeal") 
[6]. 

The concept of plasticity is taken in the 
aspect intended by the French researcher C. 
Malabou, as a capacity to concurrently 
receive and bestow form which includes 
both expression through self-formation and 
a sort of breakdown catastrophe [5]. 

Thus, plasticity includes both the 
moment of becoming and self-imprinting, an 
expression that can appear in movement, 
rupture, renewal or destruction. This 
understanding is broader than the 
physicalist or mechanistic reductionism 
interpretations of plasticity as the creation of 
visible or tactilely perceived forms, that is, 
something detached from their carrier. 
Plasticity, therefore, is the ductility of the 
inner space-time, which create a form as an 
instrument of interacting with the world. 

In this respect, corporeality is at the same 
time an accident of plasticity (it is, in the 
Hegelian sense, plastically phenomenal), and 
creates such plastic phenomena as the 
resonating body-membrane of 
phenomenologists, a body without organs 
(A. Artaud and J. Deleuze) or the 
catastrophic body (J.-L. Nancy). Thus, an 
imaginary, conceivable, projected or 
phantom body can exist as a plastic 
"projection" of a subject, whose self-
formation is carried out through non-
mechanical changes. A body is a 
catastrophic phenomenon, it is a bare 
anxiety (J.-L. Nancy: The 
Muses (1996), The Experience of 
Freedom (1993), The Birth to 
Presence (1993) The Speculative 
Remark (2001) and other). 

Results and Discussion. To study the 
problem, we have chosen the approach 
that, in our opinion, would be the most 
efficient for its comprehension. 
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Considering the state of today’s culture, 
such an approach can be described as a 
meta-modernist methodology which is 
based on the experience of "death" and 
"rebirth" of a subject. According to 
Timotheus Vermeulen and Robin van 
den Akker, the current cultural situation 
is caused by the facts that the ecosystem 
is dangerously disrupted, the financial 
system is becoming unmanageable, the 
geopolitical structure has lost its stability 
[6], and humanity is in crisis as a result 
of its arrogance and apathy. Continuous 
game of differance made this crisis even 
deeper. The crisis of self-identification 
manifests itself not only in the dispersal 
of the individual self in the 
miscellaneous situational images but 
also in the human avoidance of 
identifying oneself deeper than socially 
framed representations do. 

According to the researchers, culture 
has experienced the tiredness of the 
scattering and loss of meaning-making 
dominants. Nowadays it oscillates 
between the experience and practice of 
two paradigms which are the 
postmodernist parataxis and modernist 
futuristic expectations. 

Fluctuations of the historical 
pendulum "between the enthusiasm of 
modernism and postmodern irony, 
between hope and melancholy, between 
innocence and awareness, empathy and 
apathy, unity and multiplicity, integrity 
and division, clarity and ambiguity" [6] 
denotes the moving coordinates of being 
in culture. 

Common sense insists on finding a 
place for a person in a world that has 
survived the digital revolution, the 
euphoria of multiculturalism, the 
experience of terrorist attacks and the 
shock of global isolation in a very short 
time. This task is complicated not only 
by the rapid dynamics of social 
processes, but also by the fact that the 
very definition of a human today, with 
our cultural and civilizational experience, 
can be formulated only with great 
caution, almost apophatically. Today it 
has become clear that "I" includes not 
"only" my Cogito, my body, my place in 

space and time, my function, my social 
roles, my environment, my difference or 
my circumstances. The anthropological 
situation in which the perplexed subject 
seeks himself, the situation "between", 
"atopic metaxis", according to Vermoulen 
and Akker [9], requires a view of a 
human and culture, not tired, but 
enriched by the practices of both great 
narratives and historical distinction. 

The human dimension can be viewed 
through the metaphors of movement, 
corporeality and plasticity, because this 
is how the formation and space-fication 
of human intentions takes place. 

Thus, the task of philosophical and 
anthropological discourse appears as a 
reconstruction, reading of human 
"imprints" among various cultural 
markers and demarcations.  

The essential principle of 
metamodernist reconstruction in the 
discourse of corporeality is its aesthetic-
ethical optics. By aesthetic ethics, we 
mean the double movement of 
aestheticizing of moral discourse and 
reviving optimism, empathy, 
responsibility, and involvement as the 
main motives of cultural practices. Thus, 
criticism (understanding "where" a 
human is now) and historical 
retrospection (comparing one's own 
experience to the cultural context and 
historical background) are combined 
with the provisions of the new 
metaphysics (the individual is taken as a 
non-discrete author of himself) and 
romantic conceptualism (the intention to 
reflect the absolute in the changeable 
along with a full awareness of the 
utopian character of this project). As the 
examples of such aesthetic-ethical 
practices, there can be considered any 
cultural creativity aimed not at an 
arbitrary combination of meanings (as 
postmodernism seeks), but at filling the 
traditional values with new meanings. 
Moreover, the understanding of the 
impossibility for the artist to get out of 
the "if" format, a kind of 
phenomenological epoche, must remain 
constant: if it were actually possible to 
remove from the world the given or usual 



Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. Philosophical Sciences. Vol. 1 (91), 2022 

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка.  
Філософські науки. Вип. 1 (91), 2022 

73 
 

"settings" and find oneself in the 
absolute point of his pure understanding 
or, at least, sensibility. The typical 
examples of such a practice include Slow 
Art projects focused on thoughtful living 
of everyday life situations, works in the 
genre of alternative history, inclusive 
dance, neo-romantic painting, 
architectural nostalgic imitations, musical 
remixes, vintage motifs of modern 
fashion, creation of urban soundscape 
objects and so. 

The bodily vector of the "return" of a 
subject as a holistic and conscious 
author of his own intentions seems to be 
a real project today. The obedient body of 
modernism [1:53], tamed by will and 
social censorship, loses its center in the 
relaxed body of postmodernism [1:123]. 
Postmodernist paradigm questions the 
significant constants of modernity, such 
as an inevitable Cogito, appraising 
glance of the Other and the sacredness 
of tradition and community. Therefore, in 
the postmodernist studies, virtuality is 
thought of as absolute freedom of 
movement: the boundaries of one's own 
"I" are blurred, and the stability of self is 
replaced by search for reflections in the 
phantom images of the network. 

Metamodernism as a new cultural 
paradigm, on the contrary, tries to put 
together the lost integrity of an 
individual. The body in which the 
experience of meeting the world is clearly 
imprinted (through the practices of 
"education", "improvement", touch, 
repulsion, rejection, scarring or "growing 
up") is seen as evidence of its own live 
existence. The plasticity of a body in the 
real dimension, as a way in which it 
changes itself and captures space in the 
prospect of the metamodernist optics is 
seen not as a burden on the virtual body 
freedom, but rather its articulation. 
Using therapeutic metaphors, we can 
compare the approaches to solving 
anthropological problems. If postmodern 
culture gives a person deprived of the 
opportunity to move freely a space of 
unlimited virtual freedom, 
metamodernism invents an "exoskeleton" 
for a person: it does not cancel injuries 

or even fractures, it builds a supportive 
framework and returns it to act on his 
own behalf. The material for such an 
"exoskeleton" can be any fragment of the 
real world, including the physical 
existence of the Other. The vivid example 
of such a construction could be The 
Sleeping Project by Lee Mingwei (2000), 
built on the idea of sharing the life space 
with strangers [6], or installations by 
Damien Hirst [4], in whose pain, death 
and passion mark themselves and 
acquire a horrible unreduced reality. 

In part, the reconstructive aesthetic of 
metamodernism can be taken as a 
cognitive strategy. This methodology is 
characterized by the restoration of the 
dialectic of the immanent and 
transcendent - body and nature, I and 
the Other, a human and God - due to a 
kind of "methodological permission" for 
the existence of metaphysics as a 
fundamental structure for the human 
world. Therefore, observations of various 
states and movements of the body in 
space, its reactions, gestures, even 
changes in speed and range of motion, 
distortion of space due to changes in 
optics (Paul Virilio) can be seen as 
evidence of the relationship between a 
human and the world. Such a strategy 
corresponds to the principles of romantic 
conceptualism, for which depth and 
metaphysical meaning become relevant 
again and rehabilitate vita activa, or, 
according to Raoul Eschelman, is a 
severe coercion to solve the problem 
posed by the author exactly in a way 
suggested by the author [3]. 

The association of plasticity (as the 
creation and destruction of forms) with 
humanity reflects the integrity and 
weight of the subject of culture. The 
human body acquires weight, outlines 
and boundaries as the gaze covers the 
horizons of the possible, touch 
determines the boundaries of its own "I", 
a collision with the unknown cause’s 
deviation, a clinamen, and encountering 
the hostile leaves scars. 

Plasticity can be not only subjective 
(to be an outward movement, an 
explication of a self, a way, according to 
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N. Chumak, of the human self-
realization [1]), but also objective. The 
modern manipulative technologies 
mentioned by the author of the 
dissertation transform the body into an 
economic, political, sexual or artistic 
object, which in fact means the object of 
control and coercion. The pervasive irony 
of postmodernism does not remove the 
problem of man's alienation from his 
own body. Irony is a position of 
maximum decentralization, distinction 
and an ability to see "historically 
different" even in one’s self. Therefore, 
plasticity for the postmodernism is a 
collage combination of elements, 
heterogenic but synchronously 
superimposed next to each other in such 
a way that the dynamics of change is 
leveled, the event loops on itself, fluidity 
dissociates. Examples of such 
metamorphoses of plasticity in 
postmodernism are coub video clips, 
John Baldessari’s actionism, or Merce 
Cunningham's "discrete" choreography. 

Metamodernist irony (or, so-called 
post-irony) replaces the neutral-distant 
optics of postmodernism (which seems to 
be afraid of seeing things as serious, and 
therefore threateningly real) with the 
optics of approach, attentive scrutinizing 
and interest. The marking of space in 
metamodernist practices is reminiscent 
of the classic Dutch Stilleven of the 
seventeenth century, in which the 
assembly of objects being shifted relative 
to the axis of symmetry only emphasizes 
the harmony of composition and "slow" 
beauty of each element. 

The romanticization and even the 
sacralization of unfilled space, distance 
and movement in the flowing time 
acquires in the anthropological 
dimension of the metamodernism a 
character of "metaxic" oscillation 
between self-identity and being-in-
response to the time of history. The idea 
of "easing censorship" of one's own self 
and its language does not negate the 
uncompromising metamodernist 
approach to poles, distances, and 
delimitations in the value coordinate 
system. For example, the British artist 

Mitch Griffiths re-thinks the traditional 
values of Western society, giving to the 
bodies of his characters an overly 
romantic plastic of Baroque art by means 
of "slowing down" and even "freezing" 
their movements against the backdrop of 
historical and existential catastrophes 
that unfold in the real time for the 
observer. However, death, life, feelings 
are not depreciated in his works but 
appear their main motive. 
Metamodernist anthropology sees the 
individual in a con-centrated way: in the 
perspective of his ontological unity and 
concern for his own existence. Not an 
ironic belief in the soul-spirit-body trinity 
in a human being, outright concerns 
about the moral confusion of modern 
individual, the use of physiological 
metaphors to describe social behavior 
and reveal the psychological foundations 
of distorted plasticity of a body, which in 
the course, figure, ritual movement and 
gestures, appear the obvious signs of the 
metamodernist "new sincerity”. 

The question arises – is not the 
actualization of the problems of breaking 
with nature and alienation of a human 
from his own body, as well as motives of 
morality and transcendence, a sort of a 
new mythology? In our view, it is the 
balance between the criticism and a 
constructive practical view that is the 
key to understanding what changes are 
taking place in culture today. 

The damage and trauma of modern 
human by alienation from his own body, 
and even his own intentions, is a product 
of modern history. Modernism has 
formed the concept of the inner man, 
which is operationally embedded in a 
given context. The balance formed 
between internal control and external 
requirements - naturalness, or, 
conversely, civilization - has received in 
modernity the status of health as the 
highest "bodily" value. Harmony, 
stability, progress and improvement 
became the plastic "slogans" of 
modernity, as they marked the durability 
of a working self-healing tool. 
Postmodernism, on the other hand, 
deprived the body of instrumentality and 
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forced it into ease. The popularity of 
such a design element as frameless 
furniture [1:122] is a vivid symbol of the 
postmodern attitude to corporeality and 
the principle of pleasure. The literal 
relaxed "hanging" of the body in 
furniture devoid of internal supports and 
rigid frames is a clear metaphor of 
postmodern irony about the verticality, 
restraints, concentration and 
indifference to the appraising glance of 
the Other.  

The Other no longer observes the "I", 
his gaze slips past, because the human 
body becomes permeable, it loses the 
resistance and plasticity of the object 
with a dense inner filling. In the same 
way, the "Other" turns into "any other", 
losing the character of "my Other" 
appropriated by "my" position of an 
observer, partner and judge. 

The anthropological dimension of the 
meta-modern situation is marked by the 
subject's return from infantile 
forgetfulness to a state of responsible 
self-representation. Plasticity (as the 
formation and preservation of forms) 
returns in a way of "work on yourself", 
or, in the words of M. Foucault, "practice 
of yourself", when an individual must 
make internal transformations on his 
own. The solution to the anthropological 
problem of today could be in a return to 
the historical stage of the subject both as 
an actor and the author of himself 
responsible for his own life. It is in 
plasticity, through fragility of corporeal 
forms and ease of movements, the spirit 
of the new sincerity can be traced 
directly. Due to capability of our body to 
combine both the obvious (physical 
forms and social imprints) and the 
hidden (mental movements) in a person. 
The body is a kind of crossroads, filled 
with space in space, ontology in itself or 
pure "being of existence" (J.-L. Nancy).  

Mastering his own body as an 
instrument of self-realization, the 
individual is embedded in space, 
captures it and turns it into a human 
dimension. Thus, the world of human 
corporeality identifies the time-space 
with movement and location. The body is 

what informs the world of existence, and 
to own a body means to merge with a 
certain environment, to merge with 
certain projects and to constantly delve 
into them, according M. Merleau-Ponty 
[6]. However, it is important to note that 
a body is not only a "fusion" of traits or a 
part of some spatial context; it is also a 
means of distinction and differentiation. 
Rhythmics and dance plasticity, for 
instance, include a collision with 
different environments. From the 
moment human plasticity has lost its 
purely utilitarian functionality it often 
been the expression of the attitude 
towards confusing otherness. For 
example, the famous "Dance of the 
Savages" from J.-P. Rameau’s opera-
ballet Les Indes Galantes is a naive 
imitation of "naturalness" felt by a 
Western author, performer and spectator 
as an adventure of touching the 
dissimilar and a series of arbitrary 
reflections: "I reflect as I imagine how the 
Other could reflect himself". 

Such a game of inclusion and 
distinction is so all-encompassing today 
that it prompts the question about the 
possibility of singling the individual 
bodily experience out of a complex of 
social interactions, virtual augmented 
reality and reflected experiences of the 
Other. Often, personal "self" could be 
barely articulated besides the "shared" 
spatial and motional contexts, like "my 
environment", "my city" or even "my 
walks routes" right because of the 
miscellaneous supra-individual links, 
social ties and cultural allusions filling 
these personal demarcations [1:6]. 
Nevertheless, it is our body and its 
movements, the things we create and 
destroy (in other words, plasticity) and 
the way we represent ourselves in the 
line of sight of the Other that mark the 
boundaries of our intra-world 
possibilities. Sensitive living requires 
attentive vision, nuanced language of 
description and culturally rooted 
comprehension. 

Therefore, the project of restoring 
plastic freedom through "capitulation to 
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a body" as the ultimate relaxedness [9] 
seems somewhat utopian. 

Conclusions and research 
perspectives. Human body is scarred by 
encounters with the world, it has an 
experience of transcendence and finitude 
which does not contribute to the ease of 
being in the body. On the other hand, 
isn't it more threatening to avoid talking 
about the body as a crossroad of creation 
and decay, and isn't a new purism 
awaiting for us in this case, where the 
physical non-virtual body will be tabooed 
as a marker of suffering and mortality? 
Or will the idea of extending of our bodily 
freedom lead us to total externalization 
of plastic activity, for instance, to the 
field of visual arts or to the space of 
improved trans-humanistic corporeality, 
a kind of a new technological 
Frankenstein’s monster? These and 
many other questions are to be posed as 
the relevant topics of metamodernist 
anthropological discussions in the 
nearest future. 
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СИНТЕТИЗМ ЯК СПЕЦИФІЧНИЙ ДІАЛОГ МИТЦЯ ІЗ СОЦІУМОМ (НА 
ПРИКЛАДІ ХУДОЖНЬОГО СИНТЕЗУ В МУЗИЦІ С. ПРОКОФ’ЄВА) 

А. Ю. Ареф’єва* 

Поглиблено уявлення про проблему синтезу мистецтв, як відображення культурно-
історичної цілісності людини-митця, на основі реконструкції формотворчого пошуку в 
творчості відомого композитора С. Прокоф’єва, що здобув первинну музичну освіту в 
Україні. Мета статті – аналіз феномену синтезу мистецтв крізь призму цілісності 
світоглядно-ціннісних основ життя людини і культури конкретно-історичного періоду. 
Методологію дослідження становлять міждисциплінарний, системний підхід, звернення до 
феноменологічого, діалектичного, компаративістського методів. Це допомагає реалізувати 
програму аналізу музики як продукту символічного виробництва та обміну суспільства як 
явища культурної єдності індивідуальних ціннісних переконань особистості та соціального 
запиту на формотворчу новизну в умовах соціальної кризи та значних соціальних викликів.    
При аналізі чинників детермінації творчості митця-новатора у дослідженні застосовано 
також біографічний метод. 

Вказано на своєрідність творчого досвіду С. Прокоф’єва як митця-новатора, що був 
уродженцем України та долученим до її музичної культури, котрий залучився до 
формотворчих пошуків К. Дебюсі, М. Равеля та ін. Наукова новизна статті полягає у тому, 
що визначено феномен синтезу мистецтв в творчості С. Прокоф’єва як естетичну 
реальність із врахуванням її культурного контексту та соціально-історичних перепитій її 
детермінації.  Доведено, що сценічний синтез у творах С. Прокоф’єва формував особливі 
музичні образи, в яких формується універсальний синтез експресивного та лірико-
поетичного витоків. Іншими словами, популярність митця була зумовлена зверненням до 
синтезування як своєрідної форми його діалогу із світом, що був на той момент "розгубленим 
світом" через значну кількість викликів. 

 
Ключові слова: символічне виробництво та обмін, соціальна криза, світоглядно-ціннісні 

переконання, діалог, художній синтез, синтетизм, сценічний простір, деконструкція. 
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SYNTHETICISM AS A SPECIFIC DIALOGUE OF THE ARTIST WITH SOCIETY 
(ON THE EXAMPLE OF ARTISTIC SYNTHESIS IN THE MUSIC OF 

S.PROKOFIEV) 

A. Yu. Arefieva 

The idea of the problem of synthesis of arts as a reflection of the cultural and historical integrity 
of the man-artist is deepened, based on the reconstruction of the formative search in the works of 
the famous composer S. Prokofiev, who received his primary musical education in Ukraine. The 
purpose of the article is to consider the phenomenon of synthesis of arts through the prism of the 
integrity of the worldview and values of human life and culture of a particular historical period. The 
research methodology consists of an interdisciplinary, systematic approach, recourse to 
phenomenological, dialectical, comparative methods that help implement the program of analysis of 
music as a product of symbolic production and exchange of society and the phenomenon of cultural 
unity of individual values and social demand for social novelty crises, situations of uncertainty and 
significant social challenges. During the analyzing of the factors determining the creativity of the 
artist-innovator, a biographical method also is used. 

The originality of S. Prokofiev’s creative experience as an artist-innovator, who was a native of 
Ukraine and involved in its musical culture, who was involved in the formative pursuits of 
K. Debussy, M. Ravel and others. The scientific novelty of the article is that the phenomenon of 
synthesis of arts in the work of S. Prokofiev is defined as an aesthetic reality, taking into account its 
cultural context and socio-historical issues of its determination. It is proved that the stage synthesis 
in the works of S. Prokofiev formed special musical images, in which the universal synthesis of 
expressive and lyrical-poetic origins is formed. In other words, the artist's popularity was due to the 
appeal to synthesis as a kind of his dialogue with the world, but such that was at that time 
"confused world" due to a large number of challenges. 

 
Key words: Symbolic Production and Exchange, Social Crisis, Worldview and Value Beliefs, 

Dialogue, Artistic Synthesis, Synthesis, Stage Space, Deconstruction 
 

Постановка проблеми. Кожна 
людина унікальна та неповторна за 
ставленням до світу, бажаннями і 
цінностями, ідеалами й смаками та ін. 
Проте у своїй єдності культурні 
компоненти її життя суттєво 
впливають на її діяльність, творчість та 
відносини із соціальним середовищем. 
Особливо це стає помітним, коли мова 
йде про художню творчість та 
світоглядно-ціннісні переконання та 
естетично-художні основи творчості 
митця в періоди соціальної кризи та 
викликів. Символічне виробництво та 
обмін в конкретному суспільстві в 
таких умовах набуває нових рис, часто 
фіксується світоглядно-ціннісна 
розгубленість митця як особистості, 
його формотворчий пошук і прагнення 
до переосмислення художньо-
мистецької практики, інтерес до 
пошуку нових способів самовираження 
і самореалізації. Крім того, творчість 
митця передбачає його діалог із 
публікою та на основі його 
ефективності – сприйняття й визнання 

художніх інновацій чи, навпаки, 
байдужість до них і нецікавість до 
нього як професіонала, майстра та 
особистості. У період соціальних 
викликів такий діалог набуває 
специфіки. Формотворчий пошук 
митця, спроможний зацікавити 
сучасників у його здобутках, сприяючи 
надмірному захопленню або навпаки. 

Треба наголосити, що не лише 
культурне життя у світі на сьогодні 
знаходиться під значним впливом 
соціальної кризи й глобальних викликів 
сучасності – соціально-економічних, 
демографічних, екологічних тощо. 
Тому проблема зв’язку об’єктивного та 
суб’єктивного,  матеріального і 
духовного начал повсякденного 
людського буття в умовах соціальних 
викликів є актуальною, а в її межах 
затребуваності набуває потреба 
поглибленого аналізу діалогу "митець – 
публіка" при формотворчих пошуках 
творчої людини та її прагненні до 
новаторства. 
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 Ступінь наукової розробленості. 
Філософсько-естетичні та художньо-
мистецтвознавчі  аспекти інтересу до 
синтезу та синтезування у мистецькій 
практиці ХХ - ХХІ століть привертають 
увагу при спробі аналізу формотворчих 
пошуків митців-новаторів та чинників 
такої діяльності. Так, С. Холодинською 
проаналізовано проблему синтезу в 
контексті видової специфіки мистецтв 
на основі звернення до міжвидової 
інтерпретації у конкретних мистецьких 
творах [15]. Розгляд синтезування як 
формотворчого прийому та поширення 
синестезії у митців ХХ – ХХІ здійснено 
О. Саленко [13]. На роль синтезування 
та синестезії звертає увагу й 
О. Реброва при вивченні методів 
формування у молодої людини 
художньо-ментальних процесів [11]. До 
аналізу музичного синтезу, 
новаторського пошуку в 
формотворчості С. Прокоф’єва 
зверталися у своїх працях: 
В. Артеменко [1], О. Бенуа [2], 
М. Браун [17], Н. Водолєєва [3], 
Е. Денисов [4], Р. МакАлістер [18], 
С. Моррісон [19; 20], М. Нестьєва [5], 
Г. Робінсон [21], Є. Суріц [14], 
А. Шнітке [16] та ін.  

Окреслення невирішених питань, 
порушених у статті.  Поза фокусом 
уваги дослідників найчастіше 
залишається світоглядно-ціннісний 
момент зв’язку творчості даного 
видатного митця із значними 
викликами та соціальною 
нестабільністю в період його життя. 
Крізь призму цього варто дослідити 
феномен синтетизму як своєрідного 
діалогу митця із публікою. 

Мета дослідження – поглибити 
уявлення про філософсько-естетичні 
засади формування синтетичних 
образів у сценічних творах 
С. Прокоф’єва як митця-новатора, що 
мав своєрідне художнє мислення. Для 
її реалізації застосовано 
міждисциплінарний підхід та 
компаративістський, діалектичний 
феноменологічний методи. Для нашого 
дослідження також мало значення опір 
на аналіз бібліографічних матеріалів, 

зокрема щоденників і творів митця та 
інших діячів тогочасної культури, які 
його знали [2; 8; 9; 10; 11; 22]. 

Дискусія та результати. 
Насамперед укажемо на своєрідний 
творчий досвід митця, котрий 
народився в Україні у промисловому 
районі, а саме місті Юзівка. Згодом 
С. Прокоф'єв надихався духом 
"Могутньої купки", а також 
рефлексіями, які приходили з Франції: 
музикою К. Дебюсі, М. Равеля тощо [2; 
21]. Опанувавши досвід європейської 
музичної культури, митець мандрує 
світом, в Америці пише ряд знакових 
творів. Пошуки нового та бажання йти 
за часом підштовхнули його до 
створення, зокрема, оригінального 
твору "Сталевий скок", що став певним 
діалогом з виставою "Великодушний 
рогоносець" Вс. Мейєрхольда [7].  Якщо 
говорити про новаторські твори, які 
були здійснені Прокоф'євим як 
музикантом, то це балет "Блазень" 
(1921 рік) – хореографічна пантоміма в 
6-ти картинах;  "Сталевий скок" (1926 
рік) – балет у двох картинах, та балет 
"Блудний син" (1929 рік) [8; 9; 10; 11]. 
Ці роботи в певній мірі визначають 
епіцентр та межу трансформації 
образних, музичних, сценічних реалій 
балету, які підводять риску під 
класичним творенням художнього 
синтезу і розпочинають нову добу 
синтезу посткласичного. У 
С. Прокоф’єва виникає мотив не 
інерційного наслідування класики, а 
більш глибинного сприйняття. 
Художній образ з'явився ніби в двох 
іпостасях, одна з них – казка, інша – 
пригодництво та мандри. Нова казка 
на нову тему приходить з добою 
інтенсивного розвитку індустріального 
світу та нових соціальних викликів. 
Загалом кажучи,  С. Прокоф'єву не 
пощастило на адекватну оцінку його 
творчості з боку колег, починаючи 
Б. Асаф’єва (в минулому кращий друг), 
який критикував його за формалізм. 
Тоді як О. Бенуа знаходить музику 
композитора "наївною". А С. Ріхтер 
говорить про "цинізм" С. Прокоф'єва, 
коли він у період тоталітаризму міг 
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писати в угоду соціальній еліті 
кантати, але писати заради того, щоб 
здійснити свої формальні музичні ідеї 
та ідеали. Проте на європейській сцені 
– у період сезонів Дягілєва – 
С. Прокоф'єв був фігурою 
неочікуваною та безкомпромісною, як 
свідчить наприклад балет "Блудний 
син". Балет "Сталевий скок" презентує  
складний образ демонтажу, 
деконструкції, де декомпозиція (як 
зруйнована композиція попереднього 
простору сцени) заміщується на 
конструкцією  авангардного 
маніфесту, що в балаганній формі 
демонструє "надідею" революції [7]. 
Адже молот, яким буквально жонглює 
на сцені танцюрист, є пустим 
всередині. Рух сценічних машин, що є 
своєрідними агрегатами сценічного 
образу, теж є штучним. Велика пуста 
форма сцени потребує новітньої 
енергії, реактивації класики, але вона 
не відбулася.  

Звернемось до епістолярних та 
щоденникових записів О. Бенуа [2], де 
в дусі гіперкритики художника-
інтелігента стилю модерн надається 
панорамне бачення згасання енергії 
сценічної дії популярних у Європі 
сезонів Дягілєва. Бенуа стверджує, шо 
Дягілєв нічого не набув в своєму житті, 
єдиним його набуттям були раритетні 
старовинні книжки, яких було дуже 
багато. Антрепренер не мав своєї 
власної домівки, знімав квартиру, де 
зберігав свої скарби. Після його смерті 
книги зникли. Це і є фінал його 
прагнення до формотворчості через 
синтез, який здійснював Дягілєв. Він 
приніс на сцену все, що мав: 
літературні раритети, скарб історичної 
давнини, який оспівував, подавав у 
вигляді різних модальностей при 
створенні художнього образу, давав 
всім волю, запрошуючи молодих 
композиторів, художників, 
хореографів. Після смерті маестро 
сцена спорожніла, як і  книжки, які 
поділись невідомо куди. Книга – образ 
світу, відкритий шлях, початок і 
кінець. Образ загубленої зненацька, 
втраченої на дорозі, на перетині  всіх 

інших шляхів, перехресті всіх доріг 
книги дає надію, як видається, на 
адекватне розуміння творчості всіх 
"мандрівників долі" початку ХХ 
століття. Так, зокрема визначити 
спонуки у прагненні до своєрідного 
бачення та розвитку музики 
Прокоф'єва не можливо без 
філософського уособлення образу 
шляху. Щоб розпочати розмову про 
спонуки та специфіку формотворення 
художніх образів у музиці 
С. Прокоф'єва без соціально-
політичних та ідеологічних ярликів, 
"плакатного екстремізму" при дискурсі 
важливо відштовхнутися від тексту 
О. Бенуа. Останній так описав 
атмосферу критики навколо діяльності 
С. Дягілєва: "Кращим засобом 
„налякати” Сергійку було вказати на 
те, що він не „встигає за часом”, що він 
відстає, що він занурився в рутину. До 
цього роду шантажу часто вдавалися 
Бакст та Нувель, не безгрішним був і я 
у цьому відношенні. І ось податливого 
Сергійка такі спостерігання робили 
обеззброєним тоді, коли на зміну нам 
прийшли люди, для яких культура сама 
по собі перетворювалася на тему 
сповідання віри, котрі возвели будь-
яке видавництво і будь-яку гримасу в 
свого роду абсолютний закон 
художньої творчості. В момент 
„вимушеної ізоляції” Сергія (з 1914 
року) вже нікому було утримати його, 
нагадуючи йому про те, що в сутності 
ми ставили собі найголовнішу мету, 
щоб не була обмеженою свобода 
мислення „Світу мистецтва” єдиним  
непорушним та животворним 
принципом, – про якусь внутрішню 
правду" [2:537]. 

Ми чуємо тут голос одного із 
протагоністів "Світу мистецтва", 
власне стилю модерн, який не 
мириться,  не може зрозуміти 
авангардні пошуки, які приходять 
зовсім не з Равелем чи Дебюсі, а з 
Прокоф’євим. У тогочасній музиці не 
було носіїв авангардних інтенцій, але в 
живописі, образотворчому мистецтві, 
сценографії, навіть в хореографії вони 
з'являлись начебто зненацька. В 
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хореографії – це були пошуки 
В. Ніжинського і В. Ніжинської, в  
сценографії  – П. Пікассо, А. Матіса, 
хоча останній виступав лише в ролі 
протокубістичного а́ктора. Все це 
давало можливість тим людям, які 
пройшли довгий шлях з Дягілєвим, 
обурюватися, сприймати його 
діяльність, якщо не адекватно, то у 
всякому разі трагічно. Дягілєв помер, 
всі розбіглися, залишився С. Лифар, а 
фактично сцена з’явилася у зовсім 
іншому культурному вимірі, зовсім 
іншій культурній ситуації: без діалогу, 
без сіяння, без  лабораторного 
експерименту, який поетизував всі 
синтези і секрези Дягілєвських сезонів. 
Інтерпретатори говорять, що агонія 
сезонів закінчилася зустріччю з 
"червоним" композитором, з "Сталевим 
скоком". Це і так, і не так. Перед цим 
це був абсолютно інший Прокоф'єв, 
була абсолютно інша зустріч перед 
від’їздом в Америку або після 
повернення з Америки, це вже не так 
важливо, – Прокоф'єв запропонував 
Дягілєву свої пропозиції щодо балету. 
Дягілєв не відмовився, згодом була 
знайдена формула симбіозу або 
синтезу, Прокоф'єв поставив балет під 
назвою "Блазень". Але останній 
Прокоф'єв залишився подорожуючим. 
Можна говорити, що верхівкою його 
балетної творчості є балет "Ромео і 
Джульєтта", а  можна говорити, що 
верхівкою є  "Третій концерт", але  це 
вже справа смаку.  

Здається, що Прокоф'єв все ж таки 
не повертається додому і весь час  йде 
у невідоме (хоча Прокоф'єв повернувся 
в СРСР, він був не вдома, а був у 
чужому світі) спонукає визначити 
філософські обрії такої дороги в житті 
композитора. Тому мабуть і говорити, 
що він цинік,  безпринципний не 
коректно, а він і не міг бути іншим. 
Композитор жив у світі однієї 
батьківщини, а повернувся в іншу. Він 
існував у світі музики, але на музику 
накладалися ідеологічні тортури. Втім, 
справа не про ідеологічні 
перекручення музичного етосу. Справа 
в тому, як Дягілєв реагував, формував 

новітній шлях за допомогою 
Прокоф'єва. Як на це відреагували 
його друзі, зокрема О. Бенуа? Останній 
пише: "Прокоф'єв автор наївно 
імітаційної музики, шиплячої і 
свистячої подібно до якоїсь 
сталелетейної фабрики, вчинив потім 
абсолютно послідовно, відправившись 
на створення цього шедевру в СРСР, де 
він є успішним і понині. Дягілєв же 
лише тимчасово надихався мрією про 
те, щоб зав'язати з Совєтами якісь 
діалоги чи стосунки, він навіть 
подружився з Маяковським. Однак 
Сергійко взагалі, начебто, почав 
втомлюватися від всієї цієї брехні, в 
яку його втягнув „культ останнього 
слова”, і я не можу забути ту бесіду, 
яку мав за рік до його смерті, коли він 
без того, щоб я його викликав, став 
переді мною, аби виправдовуватися в 
дивності своєї поведінки. Ноша, котру 
він взвалив собі на плечі і котру він 
вже ніс цілих двадцять років, ставала 
йому непосильною" [2:541–542]. Як 
бачимо, до митця має місце 
неоднозначне ставлення як до 
новатора у творчості. 

Знову варто звернути увагу на шлях 
формування його як особистості та 
музиканта. Це дає змогу, як зазначає 
О. Поліщук, зрозуміти специфіку 
художнього мислення митця, 
пов’язаного "здібностями, життєвим 
досвідом, ціннісними орієнтаціями, 
мотивацією тощо" [6:115]. Закінчивши 
консерваторію досить рано, у 
дев’ятнадцять років, Прокоф’єв 
потрапляє в закордонну подорож, яку 
йому допомогла здійснити мати. 
Приїжджає в Лондон, знайомиться з 
Шаляпіним, слухає виступи Ріхарда 
Штрауса, а також знайомиться з 
Дягілєвим. Те, що він рано увійшов у 
європейський культурний простір, 
надало "живе" бачення цінності 
зустрічей з людьми і не побоювання 
подорожувати, прищепило образ 
дороги як мотиву в творчості і 
подорож стає його долею. Показово, 
що перший балет "Ала і Лоллій", 
присвячений язичницькій стихії 
слов’янського світу, Дягілєв не 
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сприйняв, запропонував писати 
інший. Тоді Прокоф’єв пише балет 
"Блазень" і вже на репетиції за 
присутністю Дягілєва в Лондоні веде 
себе досить з точки зору тодішньої 
публіки некоректно. Композитор 
зупиняє репетицію, добивається 
потрібних йому інтонацій, навіть 
Дягілєв казав, що було запрошено дуже 
багато гостей, які були здивовані 
такою поведінкою, але молодий 
маестро бачить лише себе, свій образ. 
Утім матеріал для першого 
дягілєвського балету згодом набув 
несподіваного розвитку в сюїті 
"Скифська", однак успіху не було. 

Проте Дягілєв повірив у його 
темперамент, так виникла 
співдружність двох яскравих 
індивідуальностей. Це допомогло їм 
почути один одного. "Блазень" –  твір 
глибоко національний, звідси 
надлишкові веселощі, зрештою – ритм, 
подія, тут можна почути ті інтонації, 
які власне С. Прокоф'єв сам і описав: 
"...матеріал поєднувався з великою 
легкістю, начебто я торкнувся 
непочатого краю або посіяв на цілині – 
і нова земля принесла неочікуванний 
врожай" [7].  

Філософські поетику С. Прокоф’єва 
можна означити як  поетику 
паралелізму, інтерпретацію міфу. 
Власне, цю модель визначив 
Р. Якобсон, в якійсь мірі вона стає 
візитною карткою Празького гуртка. 
Отже,  паралелізм і невмішування в 
справи іншого як діалогізм, як 
тотальна потреба в іншому набуває в 
музиці Прокоф'єва своєї гострої 
контрпозиції,  стає тими 
лейтмотивами, що супроводжують його 
музику. Тому композитор  так легко 
входить у балетний простір, так легко 
визначає свої, будемо казати, музичні 
алітерації з пластичною мовою. Все це 
допомагає вписатися в простір того 
всесвітнього сценізму першої половини 
ХХ століття, в якому він проявив себе 
як пластичний, музичний а́ктор.  

Влітку 1929 року Дягілєв замовив 
Сергію Прокоф'єву балет про новітню 
історію та її перепетії. Прокоф'єв хотів, 

щоб лібретистом був І. Еренбург, який 
в той час знаходився у Франції, але 
задумка не здійснилася. Лібретистом 
став художник Г. Якулов, який в той 
час показував у Парижі свої роботи. 
Можна сказати, що все, що було 
здійснено (головні діячі – це оратор, 
робітник, матрос, і, зрештою 
платформою зі сценою, на якій все 
відбулося) – це певні періоди переходу 
з одного стану до іншого в історії 
індустріалізації. Відбулась певна 
сценічна мрія поєднати залізо, метал і 
машиноподібний рух людей. Для 
С. Лифаря – виконавця головної ролі 
Блазня – це був один з експериментів, 
одне із захоплень ризикованою 
біомеханікою танку. Адже  офіційна 
пропагандистська машина, яка діяла в 
тоталітарній державі, агітаційна 
нісенітниця і такий неадекватний 
образ дягілєвської антрепризи 
накладався на образне осмислення 
музики Прокоф'єва, що спонукало 
вважати його як суто "червоного" 
композитора. Отже, всі ідеологічні 
перебільшення і пропагандистські 
маски погіршують осмислення балету. 
Для того, щоб якось почути всю  
авангардність варто все ж таки хоча б 
уривками процитувати лібрето: 
"Пролог. Дефілювання силуетів зліва 
направо: 1) матроси, у войовничому 
бігу, заломивши шапки, тримають 
рушниці вниз і беручи їх напоготові, в 
куртках натягнутих на одне плече; 2) 
ірисники, ірисниці, папіросники, 
папіросниці галопують і кружляють з 
коробками "ірисів" і папірос; 3) оратор 
–  робить рішучий крок уперед і два 
маленьких назад,  крутиться гвинтом і 
показує пальцем у книгу; 4) перелякана 
дама пробігає нервовою ходою, 
маніпулює парасолькою, відкриваючи і 
закриваючи її; 5) комісари – з 
усвідомленням власної гідності, потім 
раптово прислуховуються, роблять 
стрибки в різні боки і знов переходять 
на важну ходу; зникають під час 
стрибку; 6) бандити-жуліки стрибають 
на носках, повзають і знов стрибають; 
7) мішочники, спотикаючись під 
вантажем своїх мішків, падають і, 
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перекидаючи мішки через голову, 
потім самі перекидаються через 
мішки" [7]. Якщо б ця сцена була 
подана в рамках поетики соцреалізму, 
в  панівних методах робіт 
Станіславського, то була б явно 
ідеологізованим дискурсом. Після 
знищення Вс. Мейєрхольда, багатьох 
діячів культури, сцена перетворилася у 
відверто сіру, штамповану масу. Адже 
в ті часи ця сцена балету в постановці 
Г. Баланчина  виглядала досить 
пристойно. Конструктивізм 
сценографії, гострі макетні 
конфігурації сцени, макетування 
машинізму дії історії приваблювало 
тогочасного глядача. Але у Франції 
"Сталевий скок" не помітили. Все це 
свідчить, що діалог митця із публікою 
відбувався як паралелізм здійснених та 
нездійснених інтенцій. Паралельна 
реальність накладання одного на 
інший світ – технізованого на  
ідеологізований – маркує техніцизм та 
механодетермінізм сценічної події.  

Ідеологізми виглядали інколи 
карикатурними, як це писали критики 
в газетах щодо вистави "Сталевий 
скок". Те, що С. Прокоф'єв полишає 
Західну Європу, не було помилкою чи 
даром долі, як вважали різні критики. 
Можна сказати, що спрацьовував 
механізм мандрів, який не можна 
визначити як ностальгію. Єдине, що 
всі наступні подорожі не могли 
закріпити його на Заході, так він 
увійшов у простір ідеологічно 
структурованого мейнстриму, в якому 
композитор займав міцне положення, 
яке давало гарантію, що можна 
творити. І він творив. Творчі злети, 
особливо балет "Ромео і Джульєтта", а 
також велика епопея "Війна і мир" 
свідчили про те, що нічого нового його 
творчість  не зазнала. Не можна 
сказати, що музика Прокоф'єва набула 
якихось нових горизонтів разом з 
орденами, медалями, званнями, які 
дарувалися владою. Він залишився 
справжнім великим композитором, але 
змінилася тематика творів в умовах 
"культурації". Навесні 29-го року 
композитор працює над балетом 

"Блудний син". Це остання сумісна 
робота Прокоф'єва і Дягілєва. Знову 
майстер оточений артистами, які 
працюють над цією роботою. Проте, 
вистава симптоматична, написана на 
біблійний сюжет. Це вічний сюжет, 
безхитрісна і правдива драма 
позбавлена якихось зайвих ефектів. 
Найбільш драматично і, будемо 
говорити, в люміністичному вимірі 
інфернального світла ця драма 
зображена в чудовій роботі 
Рембрандта. А тут, у музичній 
інтерпретації вона дається в 
мелодійному малюнку. Світ молодої 
людини, яка всього позбулася, все 
розгубила, світ не лише Прокоф'єва, не 
лише Дягілєва, а світ дуже багатьох 
синів батьківщини, дуже багатьох 
розумів, повернення додому.  

 В житті соціуму ХХ століття воно 
здійснилося багато разів, відбулося в 
інших рекреаціях культури. Все це 
можна прослідкувати в долі 
художників, поетів, філософів та ін. 
Цей мотив завжди на часі. Фактично 
дім – не дім, повернення – не 
повернення, шлях – не шлях, 
розгубленість перед домом, перед  
шляхом, перед  собою, перед усім є 
соціальна катастрофа – особистісна 
сімейна драма. Цей шлях С. Прокоф'єв 
пройшов у повній мірі.  

Висновки та перспективи 
подальших досліджень. Синтетизм 
як наскрізна тема діалогу, 
розсіювання, зустрічі, розставання, 
нових зустрічей, уходу, повернення, 
втрата домівки, її знаходження – все 
це відбувається у Прокоф'єва в різних 
варіаціях. Втім, тема блудного сина не 
покидала композитора, він її 
переносить в Четверту симфонію, де 
вона набуває симфонічного, більш 
абстрактного звучання, далекого від 
тимчасових асоціацій подій. Говорити 
тільки мовою музики стає справою 
Прокоф'єва у пізній період його 
творчості, коли соціальних викликів 
ставало все більше і більше. Ілюстрація 
все менше і менша цікавіть 
композитора, все більше і більше 
говорить сама музика. Зовнішній 
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синтез мистецтв розпадається, а 
синтез внутрішній, художній, навпаки, 
укріплюється. Художній синтез, 
сценізм в середині одної душі, 
здійснення музичного духу як вчинку 
одного великого, будемо казати, 
всесвітнього сценізму –   не потребує 
зовнішніх спонук, єднань і вистав.  

Тобто, кінець 20-х – початок 30-х 
років минулого століття – це  
своєрідний злам у долі Прокоф'єва й не 
лише його. Справа сценічної діяльності 
швидко розвалилася після смерті 
антрепренера. Для Прокоф'єва 
здійснення Четвертої симфонії за  
матеріалами балету "Блудний син", 
написання П'ятого фортепіаного 
концерту, струнного квартету, що був 
створений на замовлення бібліотеки 
Конгресу у Вашингтоні, є 
продовженням  шляху Дягілєва. 
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PERSONALITY VERSUS PUBLICIN LITERARY RECEPTION OF LESIA 
UKRAINKA 

O. V. Chaplinska* 

The article establishes that an important basis of the philosophy of Ukrainian neo-romanticism is 
the romantic tendency to interpret art as a sacred act capable of uniting and raising people to a 
struggle. The article outlines a neo-romantic model of understanding the role of the artist in the 
processes of nation-building. Lesia Ukrainka's neo-romantic interpretation of the poet as a guardian 
or custodian of spiritual treasures tends to Heidegger's definition of human as a shepherd of 
existence.In the poetess's creation of images-symbols, the observance of the conception principles of 
Prometheus, the principles of individualism of F. Nietzsche and H. Ibsen, L. Stevenson's principle of 
courageous optimism can be traced. It is substantiated that being in a state of conflict between 
"substantiality" and the "external" world, the heroes of "The Babylonian Captivity" and "The Orgy" 
find themselves faced with the existential dilemma of choosing the next vector of creative activity. 
Both Eleazar and Antaeus make a choice in favor of national duty subordinating creative freedom to 
it.In the literary and philosophical conception of Lesia Ukrainka, a priority belongs to the concept of 
will interpreted on the basis of Schopenhauer's voluntarism. 

In the context of structural and functional analysis it is proved that the will functions on two 
levels: firstly, the will of every conscious patriot is directed outwards (that is to the struggle for 
liberation from foreign oppression) and secondly, to the depths of own being (suppression lust for 
glory in the heart). The artist's views are also based on the idea that the artist is able to change an 
inert, self-existing ethnic mass and turn it into a self-existing nation.It will contribute to the formation 
of a new society – "a union of independent individuals. "In such a way, Lesia Ukrainka's neo-
romanticism becomes a reference point for Ukrainian state-building, proclaims the dichotomous 
unity of "I-self" and "We-self" where the personal and natural-spiritual components of both the 
individual "I" and the national "We" are organically combined. For Lesia Ukrainka self-improvement, 
elevating her existence to a higher level is not designed for an egocentric goal but has altruistic goals 
(Promethean spirit). 
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ОСОБИСТІСТЬ VERSUS ЗАГАЛ У ХУДОЖНІЙ РЕЦЕПЦІЇ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 

О. В. Чаплінська 

У статті встановлено, що важливою засадою філософії українського неоромантизму є 
романтична тенденція осмислення мистецтва як сакрального акту, що спроможний 
згуртувати і підняти на боротьбу. У статті окреслено неоромантичну модель розуміння 
ролі митця у процесах націєтворення. Неоромантичне трактування Лесею Українкою 
поета як охоронця чи опікуна духовних скарбів тяжіє до гайдеґґерівського визначення людини 
як пастуха буття. У створенні поетесою образів-символів простежуються дотримання 
принципів концепції прометеїзму, принципів індивідуалізму Ф. Ніцше, Г. Ібсена. принципу 
мужнього оптимізму Л. Стивенсона.  

Обґрунтовано, що перебуваючи у стані конфлікту між "субстанційністю" та "зовнішнім" 
світом, герої "Вавилонського полону" і "Оргії" опиняються перед дилемою екзистенційного 
вибору подальшого вектору творчої діяльності. Й Елеазар, й Антей здійснюють вибір на 
користь національного обов’язку, підпорядковуючи йому творчу свободу. У художньо-
філософській концепції Лесі Українки пріоритет належить концепту волі, що 
потрактовується на засадах шопенгаурівського волюнтаризму. 

У контексті структурно-функціонального аналізу доведено, що воля функціонує на двох 
рівнях: по-перше, воля кожного свідомого патріота спрямовується назовні (тобто на 
боротьбу за визволення з-під іноземного гніту), і, по-друге, в глибину власного єства 
(придушення жадоби слави в серці). Погляди мисткині базовані також на ідеї, що митець 
спроможний змінити інертну, в-собі-сущу етнічну масу, й перетворити її на для-себе-сущу 
націю, що в свою чергу сприятиме формуванню нового суспільства – "союзу самостійних 
особистостей". У такий спосіб неоромантизм Лесі Українки стає орієнтиром українського 
державотворення, проголошує дихотомічну єдність "Я-самості" та "Ми-цілісності", у якій 
органічно поєднуються особистісна та природно-духовна складові як індивідуального "Я", та і 
національного "Ми". Для Лесі Українки вдосконалення себе, піднесення свого буття на вищий 
рівень проектується не на егоцентричну мету, а має альтруїстичні цілі (прометеївський 
дух). 

 
Ключові слова: філософія неоромантизму, націотворення, людина – нація, митець-

пророк, воля, честь, слава.  
 
Introduction. Ukrainian philosophy 

is characterized by an organic 
combination of the humanistic tradition 
with the idea of the cultural and national 
identity determining the search for the 
fundamental principles of national unity. 
The dynamic transformational changes 
that took place from time to time in 
Ukrainian society apart from the 
instability and contradictions in the 
social life actualized the awareness of the 
need to transform society into a 
"community of forceful and strong-willed 
individuals". Investigating the 
phenomenon of the heroic stuff in the 
Ukrainian literature of the 19th century, 
D. Dontsov noted the desire of Ukrainian 
writers to "create people of heroes" from 
"lazy nomads" (I. Franko); cossacks – 
from "Greek plebeians" (T. Shevchenko); 
from "slaves, venal slaves" – "brave 

soldiers" (L. Ukrainka)" [1:9].In the 
historical development of Ukrainian 
society, either the selfish or the altruistic 
solution to the problem of personality – 
public has been tested. Thus, patriot-
loving intellectuals preferred an altruistic 
position, thereby sacrificing their 
individuality for the sake of the 
community, giving up their own ideals 
and losing their leadership qualities: 
"Their aspirations for harmony with the 
people mostly turned into a utopia just 
as a hedonistic personality in harmony 
with itself under the social conditions of 
that time became a tragic phenomenon" 
[2:64].The actualized problem has not 
lost its significance to this day but in 
some senses it needs to be reconsidered. 

Analysis of basic research and 
publications. Modern studies of Lesia 
Ukrainka's work are presented by 
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numerous literary, philosophical, socio-
political and other researches.First of all, 
this is the work of V. Aheieva, A. Bychko, 
T. Gundorova, O. Zabuzhko, 
N. Zborovska, L. Masenko, S. Pavlychko, 
O. Polishchuk, Ya. Polishchuk, 
O. Yurchuk.Methodological pluralism 
applied by scientists contributes to a 
polyvector "reading" of Lesia Ukrainka's 
legacy. However, to this day the 
problems of the relationship between the 
individual and the public, the individual 
and society in the understanding of Lesia 
Ukrainka remain developedin 
sufficiently. In the context of nation-
building her creative output is of 
particular importance because her ideas 
do not lose their relevance in the 
historical essence of modern Ukraine. 

The purpose of the article is an 
analysis of the neo-romantic 
understanding of the artist's role in the 
dichotomy "individual –public" within the 
context of the transformation of the 
enslaved Ukrainian society into a 
nationally oriented "union of 
independent personalities". 

Discussion and results. For 
Ukrainian philosophical thought 
anthropological problems remain 
dominant, and therefore the problem of 
human is interpreted in the perspective 
of the problem of his/her improvement 
because "elevation to" is possible when 
there is a beyond (a certain ontological 
space for the unfolding of essences), as 
well as a limit of reference (an ontological 
minimum) that provides the need itself 
for deployment – elevation [3:20].From 
time to time, the function of such an 
ontological minimum for the majority of 
Ukrainians was performed by the nation 
and the state. Prominent Ukrainian 
researcher V. Horskyi emphasized that 
the romantic tendency prevails in the 
fate of Ukrainian philosophy:"Owing to it, 
the circle of problems that constitute the 
core essence of philosophy is enriched by 
the statement of the problem "man – 

nation" [4:25].Therefore, it is natural that 
neo-romanticism inherited the tendency 
of understanding this problem tested by 
the romantic tradition. 

Neo-romanticism in Ukrainian 
literature of the late 19th and early 20th 
centuries is vividly represented in the 
work of Lesia Ukrainka who did not only 
theoretically substantiate "neo-
romanticism" but also embodied its 
principles in her drama. Already at the 
beginning of her artistic journey she set 
herself a difficult task: "... to liberate the 
personality in the crowd itself... in this 
way, to destroy the crowd as an element, 
and a society will arise in its place, that 
is, a union of independent individuals" 
[5:237].The need for the emergence of a 
"union of independent personalities" 
caused qualitatively new semantic 
accents and loads in the personality – 
public paradigm. The motivation of 
man's confrontation with the public has 
changed: egoistic ambitions give way to 
the desire to remake this public. In this 
context, the concept of Prometheus is 
fundamental in Lesia Ukrainka's work. 
We usually observe in the work of a 
writer, there is "an idea to which he/she 
either periodically gets back, or does not 
let it out of his/her sight in any of their 
works. Such ideas are often embodied in 
one type, in one favorite figure..." [5: 
135].The poetess repeatedly got back to 
the image of Prometheus, painted the 
courageous face of his soul, enriched his 
rebellious immortal philosophy with her 
thoughts interpreting the martyrdom of 
the titan crucified on the rocks as a 
human selfless altruism as a human feat 
in the name of freedom. The Promethean 
way of existence is based on the hero's 
conviction in the rightness of the ideas 
life is given for, in the tension of the will, 
in the sharpness of impressions, in the 
belief that the world can be renewed at 
the price of a sacrifice. 

To a large extent the individualism of 
Lesia Ukrainka's heroes-fighters is based 
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on the principles of individualism of 
F. Nietzsche, H. Ibsen and the principle 
of courageous optimism of L. Stevenson. 
In this regard, the Ukrainian researcher 
V. Panchenko noted that the 
individualism of the poetess lacks 
selfishness or the search for self-
pleasure instead "there is self-sacrificing 
loyalty to one's own maxims, life contrary 
to "I can't'', a willful challenge to despair, 
hopelessness, slavish obedience. One is 
not zero for her..." [6:137]. 

The poetess uses the method of 
"symbolic thinking" (according to 
M. Yevshan) and turns to the heroic past 
she relays the problems of the 
presentwith. According to O. Zabuzhko 
this approach transforms the past into a 
means of artistic research of the present. 
It forms the perspective of the vision of 
the past so that in the canvas of the 
work there is an overlap, an interference 
of two cultures with a natural shift of the 
gravity center towards the one presented 
by the artistic subject. In neo-
romanticism, historical time is 
interpreted from the standpoint of 
subjective experiencefullness. It causes 
the birth of a new person with a different 
psychology and a different nature of 
evaluation. The time continuum receives 
an existential load, according to which 
the past acquires the quality of an 
ontological law for itself. Since it is 
always present in the present and its 
image is determined by a certain goal, its 
meaning, evaluation of the events 
happened, depends on the project aimed 
at the future. In this regard, Zh.-
P. Sartresays: "The past is alive, half-
dead, remnants, ambiguities, 
antinomies – the totality of these layers 
of the past is arranged by the unity of my 
project. A complex system of references 
is established through this project. It 
causes any fragment of my past to enter 
a hierarchical polyvalent organization, 
where, as in a work of art, each 
particular structure points to other 

various partial structures and to the 
total structure in different ways" [7:683]. 

Therefore, it is no wonder that Lesia 
Ukrainka examines the problems 
relevant to Ukraine of that time 
extrapolating them to the history of 
ancient countries. At the same time a 
number of works of the poetess reflect 
the typical Ukrainian soul split. In 
general, the problem of the soul duality 
of a person who lives outside the borders 
of his historical homeland or is in foreign 
captivity on his native land was best 
revealed by M. Buber within the 
historiosophical perspective. The thinker 
pointed out the inconsistency of the 
external ("perceptions and influences") 
world of such a person with his internal, 
"substantial" world. The dramatic 
conflict between gente and natione that 
authoritatively dictated the finality of the 
existential choice, was exposed, "revived" 
gaining development in the Ukrainian 
soul with the inevitability of fate as soon 
as the Ukrainian found himself outside 
the hermetically sealed ethnocultural 
microcosm..." – states O. Zabuzhko 
[8:81-82]. In this sense, the conflict 
between "substantiality" and the 
"external" world is a characteristic 
feature of the Ukrainian mentality. 

It should be noted that the solution to 
the problem of the individual – public in 
the work of Lesia Ukrainka unfolds 
through the study of the peculiarities of 
the Ukrainian ascent to the heights of 
the national spirit. Such a 
transformation is ensured primarily by 
the activities of artists. The romantic cult 
of high art in neo-romanticism receives a 
different interpretation, dominants 
acquire the functionality of art. 
Returning to her favorite images-
symbols, the poetess introduces them 
into dramatic works.It makes possible to 
develop a holistic concept. The main 
characters of the dramas "Orgy" and 
"Babylonian Captivity" are artists who 
have subjugated the artist's soul to the 
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citizen, creative freedom to the national 
duty. An existential choice can’t be 
avoided by every artist of an enslaved 
nation. This was most fully reflected in 
the images-symbols of the prophet-singer 
Eleazar ("The Babylonian Captivity") and 
Antaeus ("The Orgy") where the anxieties 
and a flash of spiritual enlightenment for 
choosing in favor of a civic vocation were 
crystallized. The Ukrainian researcher 
S. Kozak states out reasonable 
considerations: "A poet in the concept of 
neo-romantics is an individual endowed 
with the ability to create new worlds" 
[9:36 – 37].This, in turn, determines the 
understanding of art as a sacred act 
being capable to unite and raise to a 
struggle.Alanguage existentially connects 
an individual with a family, a 
community, a future. It helps to get out 
of captivity, survive the break with the 
old world and give strength to build a 
new temple. According to the poetess, a 
new word is the power that can 
transform a ruin and restore the old 
glory. 

The function of enlightenment is 
realized by artists and prophets. Their 
activity is characterized by mystery and 
sacredness. In some occasions, they 
have to go from confusion and insecurity 
to realizing their attachment to native 
people and their duty to them, for 
example, Eleazar ("The Babylonian 
Captivity"). Lesia Ukrainka's neo-
romantic interpretation of the poet as a 
temporary guardian, a guardian of 
spiritual treasures, a priest at the 
temple, an instrument that sounds in 
unison with the rhythms of the universe 
tending to Heidegger's definition of 
human as a shepherd of existence. The 
motive of serving the people in the poetry 
undergoes a kind of transformation as it 
correlates with the process of spiritual 
leadership. 

In the depiction of transformations on 
the path of nation-building, the topos of 
"home" gained importance. Thus, in the 

dramatic poem "The Babylonian 
Captivity", Lesia Ukrainka focuses 
attention on the contrast between the 
"holy home" – Jerusalem being the center 
of past glory and a source of creativity for 
the Palestinians, and the new "home of 
work" – Babylon. Initially, the 
mythologeme of the "Babylonian 
captivity" referred to the history of the 
wanderings of the Israeli people but later 
it acquired a wider meaning. Since the 
elements of the chronotope of the 
"Babylonian captivity" became 
apocalyptic symbols-signs of maternal 
madness, imprisoned girls-priests who 
went to entertain the enemies – the "sons 
of debauchery", dishonest artists who are 
forced to speak in a "foreign language" at 
the "accursed squares". It was used to 
indicate the situation of existential 
loneliness of a person and nation 
[10:124–125]. 

Let us note that in the poem 
"Babylonian captivity" Lesia Ukrainka 
changes the emphasis in the scheme of 
dialogue between the spiritual elite with 
the nation. In the poems, the role of the 
judge belongs to the prophet-artist and 
the people are the accused. But in the 
poem the people take over the function of 
the judge accusing the artist of treason. 
Such a change in emphasis allowed the 
poetess to actualize the inseparable 
unity of the artist and the people one 
more time, the unity that is achieved 
owing to common historical memory, 
common guilt towards the dead and the 
obligatory struggle for liberation from 
captivity. The songs performed by 
Eleazar at the court have a parable-
symbolic character. They reflect the 
corresponding degree of national 
deprivation: "a) a careless attitude 
towards one's own national-state 
existence and, as a result, the loss of 
independence; b) moral worries about 
the national ruin, futile efforts to find 
"even a leaf (…) from the grape" and c) an 
injured mentality leads to a limit beyond 
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which ethnic regeneration begins with 
general "somatic" health" [11:36]. 
Eleazar's polemic with his fellow 
tribesmen acquires a constructive 
character, raises the general tone of the 
welcoming forces of the prophet and the 
people, removes the opposition between 
the artist and the national community. A 
sense of honor saved Eleazar from the 
final moral decline and after the trial he 
realizes his duty to the people believing 
in his ability to liberate them. In such a 
way, the national sense is cleansed of 
spiritual ruins gradually becoming a 
conscious national persuasion. 

In the poem "The Orgy" we have the 
opposition of two worldview systems: the 
world of Antaeus and the world of 
Maecenas. If the first worldview system 
is a world of patriotic feelings, passionate 
overexertion, then in the second – high 
art is leveled and despised. The 
relationship between these worldview 
systems is presented through the 
collisions of the hero dominant values. 
For Antaeus the key values are faith, 
will, duty and honor.At the same time 
the main emphasis is shifted in favor of 
duty and honor because duty is a moral 
requirement that turns into a categorical 
imperative: to serve your native Hellas 
with your own talent struggling for the 
will and independence of  people. 

In the artistic and philosophical 
concept of Lesia Ukrainka the category of 
freedom acquires special importance. A 
full and real life either of an individual 
person or "a union of independent 
individuals" is ensured by the spirit 
freedom. Undoubtedly, a specific feature 
of human existence is considered to be 
the inner spiritual world of a person that 
can’t be reduced to its empirical-
corporeal reality because it is "foreign" in 
relation to the bodily naturalistic 
existence of a person. Such a person’s 
peculiarity is manifested in freedom but 
not accidental one defined by the 
Descartes-Spinoza formula of "known 

necessity" but in original freedom defined 
as "the ability to initiate a series of 
events spontaneously" (I. Kant). 
Therefore, the will taking the form of an 
obligation ensures compliance with 
moral requirements. Having realized his 
social importance and received 
recognition of his own importance in the 
material cosmos, it is a sacred patriotic 
duty for Antaeusto serve Hellas with his 
talent to fight for its liberation. According 
to Lesia Ukrainka, the concept of will 
functions on two levels: firstly, the will of 
every conscious patriot is directed 
outwards (that is, to the struggle for 
liberation from foreign oppression), and, 
secondly, to the depths of own being 
(suppression of the desire for glory in the 
heart). In this case, the will performs the 
function of an honor talisman. The 
poetess believed that only a person with 
a sense of self-worth and national honor 
is capable of elevating the patriotic idea 
to the rank of an ideal. Honor performs a 
regulatory function, since it involves 
awareness of own place and importance 
in society and recognition of a person's 
social weight and significance by society. 
An abyss in the understanding of honor 
and glory separates Antaeus and Phaedo. 
For Antaeus the concept of honor is a 
criterion for the moral validity of his own 
existential choice in favor of the gente. It 
is unacceptable for him to achieve 
personal glory at the expense of 
humiliating his own people. That’s why 
Antaeus' choice is honor above glory. 
"The understanding of his own world as 
a valuable thing pushes Antaeus to 
establish a "limit of power" (according to 
A. Camus) over himself. For the artist, 
such a limit becomes the decision of his 
wife Nerisa to visit the Maecenas orgy. 
According to A. Camus, a person of 
rebellion at a certain moment 
understands that he is capable of dying 
for his own ideas. The moment of murder 
is not a spontaneous revenge of 
resentment but a deliberate step and 
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some part of a rebellion" [12:60].Honor is 
characterized by an active nature, it 
serves as an opinion not about any 
special properties typical for a certain 
subject but only about qualities assumed 
and should be available for him. Antaeus 
is a Hellene who makes it a matter of 
honor to serve his own people. Instead, 
Phaedo, Nerissa and Chilo strive to 
achieve fame while still alive. They 
renounce their sense of national honor 
and personal dignity in pursuit of glory. 
The dominant value of fame harms the 
process of nation building and liberation 
from foreign oppression. The thirst for 
glory pushes them to join the enemy 
camp. The priority of careerism proves 
an existential choice in favor of the 
natione.Phaedo, Chilo and Nerissa seek 
glory at any cost through adaptive 
actions, while Antaeus avoids glory 
focusing on national revival as dominant. 
The artist's reward for faithfully fulfilling 
his public and national duty is 
immortality and glory. It fills the former 
existence with deep meaningat the same 
time. 

Both Antaeus ("The Orgy") and Eleazar 
("The Babylonian Captivity") are deeply 
marginal figures. They belong to the 
artistic elite, they need to fulfill the 
ethno-protective function of the enslaved 
people. For Antaeus, the duty to the 
fatherland and the feeling of national 
honor acquire a purposeful character 
determining the meaning of his life. 
Another choice is illegal for him. Through 
the act of suicide the main character of 
"The Orgy" asserts the moral rightness of 
his own life choice. According to I. Kant, 
Antei’sact of suicide can be interpreted 
as courage: the singer did so in order not 
to be deprived of honor and to confirm 
the moral correctness of his service to 
his native people. However, if Eleazar 
had done so, then his action in the eyes 
of his demoralized tribesmen would have 
been perceived as a decline in spirit. 

The honor-glory dilemma has acquired 
an existential character, its solution 
takes place in the context of the life and 
dead problem. The insult and 
humiliation of human dignity (the 
actions of Phaedo, Chilo, and Nerissa are 
of such a nature) are aimed at the 
timeless and extraspatial spiritual 
essence of the human self. The rightness 
of the ideas chosen by Antaeus is under 
threat. He perceives it as a threat not 
only to individual but also to national 
honor. Antaeus chooses for himself the 
path of Jasper's hiddenness in eternity, 
since the further continuation of earthly 
existence has lost its expediency and has 
become undesirable for the ethnogenes is 
of the nation. 

The opinions of Lesia Ukrainka 
regarding the understanding of the 
dichotomy of personality and public were 
extremely relevant both for the society at 
that time and for our society today. After 
all, according to P. Yurkevych, a person 
should be such a personality who "does 
not dissolve in the general and at the 
same timebeing an individual. This 
means to reveal the universal nature of 
humanity in yourself" [13: 695].The 
personality in the work of the poetess is 
always a representative of the people 
enslaved either in the state-national, 
cultural, or spiritual sense. Lesya 
Ukrainka interprets the relationship 
between the individual and the public 
through ethical categories. Its core is 
will. Proclaiming will as the main driving 
force of human existence, the poetess in 
her understanding clearly tends to 
Schopenhauer's voluntarism. Duty, 
honor and dignity are the dominants of 
human moral consciousness. They 
determine the stability of the personality 
and direct volitional, intellectual and 
spiritual efforts to ensure self-identity. At 
the same time, the internal choice of the 
individual acquires an existential 
meaning. The characters of her dramas 
are united by the fact that they are all 
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bearers of an indomitable willbeing not 
susceptible to the pressure of society.  

Together they form a world of active 
personalities, each of them is unique. 
These heroes themselves are a unique 
"union of personalities" in society being 
not representatives of the crowd. At the 
same time the key goal of the poet's work 
is the need to awaken the inner personal 
freedom, to show a high goal and thus to 
rebirth it – to lead from a slave of 
everyday life to the path of a creator of a 
free and proud life. Her heroes are a 
symbol of citizenship and unique human 
individuality, they are characterized by 
the spirit of restructuring the world, the 
spirit of exaltation of the individual 
imbued with social passions. 

Conclusions and research 
prospects. So, Lesia Ukrainka's neo-
romantic perception of reality correlates 
with the idea of the dichotomous unity of 
"I-self" (personality) and "We-self" (public) 
in the process of Ukrainian nation-
building and state-building. The 
specified dichotomy organically 
combined the personal and natural-
spiritual suprapersonal component. That 
is, self-improvement, raising personal 
existence to a higher level is not designed 
for an egocentric goal but rather has 
social altruistic goals. Lesia Ukrainka's 
neo-romanticism was realized in the 
historical-heroic themes, the depiction of 
uncompromising conflicts, the typology 
of the hero-fighter for the freedom and 
independence of the people. In her 
understanding the artist is able to 
change the inert, self-existing ethnic 
mass, to overcome the dichotomy of the 
human soul, to awaken the Promethean 
spirit for the regeneration of an inert 
ethnicity into a self-existing nation. It 
will ensure the creation of a new society, 
"a union of independent personalities. 
"In our opinion, there are precisely these 
aspects of Larysa Kosach's creative 
output that require closer attention in 
further philosophical studies. 
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ЄДНІСТЬ НАУКОВО-ОБ’ЄКТИВНОГО ТА АКСІОЛОГІЧНОГО АСПЕКТІВ 
ІСТИНИ У КОНТЕКСТІ ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКОГО ЗНАННЯ 

Г. О. Орендарчук* 

У статті здійснена спроба дослідити одну з найгрунтовніших філософських проблем – 
проблему істини, яка має не лише гносеологічне, але й важливе загальнофілософське 
значення, про що свідчить, зокрема, існування окремого розділу філософії, предметом 
вивчення якого є теорія істинності знань – алетеологія, або веритономія. Підкреслюється, 
що проблема істини є однією з найскладніших в історії філософії. Звертається увага на те, 
що у філософії сформувалися дві принципово альтернативні парадигми трактування 
істини. Одна із них – концепція кореспонденції, що трактується як відповідність знання 
предмету об’єктивного світу (Аристотель, Ф. Бекон, Б. Спіноза, Д. Дідро, К. Гельвецій, 
П. Гольбах, Л. Фейєрбах). Інша – концепція когеренції, в межах якої істина трактується як 
відповідність знання знанню, людському чи божому: ідеальному змісту Абсолюту (Платон, 
Г. Гегель), вродженим мислительним атрибутам (А. Августин, Р. Декарт), суб’єктивним 
відчуттям (Д. Юм), апріорним формам мислення (І. Кант), цільовим установкам 
особистості (прагматизм), інтерсуб’єктивним конвенціям (А. Пуанкаре). 

Поряд з цим у філософії ХХ століття сформувався підхід, згідно з яким істина 
інтерпретується далеко за межами означених класичних підходів у площині гносеологічного 
потрактування. Істина починає розумітися в її екзистенційному, життєвому сенсі. Так, 
М. Хайдеггер ототожнює її зі свободою, Г. Гадамер говорить про неможливість досягнення 
істини методологічними засобами, а О. Богданов трактує істину як особливу форму 
організації соціального досвіду. 

З’ясовано, що філософська істина, безперечно, має науковий аспект, але в жодному разі 
не зводиться до нього. Крім гносеологічного змісту вона містить в собі і аспект особистісно-
ціннісний, аксіологічний, що виражається в особливій ролі авторської позиції в обґрунтуванні 
і прийнятті тих чи інших філософських підходів та систем. Це зв’язано з тим, що справжня 
філософія персоніфікована, тобто твориться і репрезентується особистостями, вона  є 
відображенням індивідуального неповторного духовного досвіду творця. 
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UNITY OF SCIENTIFIC-OBJECTIVE AND AXIOLOGICAL ASPECTS OF TRUTH 
IN THE CONTEXT OF HISTORICAL AND PHILOSOPHICAL KNOWLEDGE 

H. O. Orendarchuk 

The article attempts to explore one of the most fundamental philosophical problems– the problem 
of truth, which has not only epistemological but alsoimportant general philosophical significance, as 
evidenced, in particular, the existence of a separate branch of philosophy that studies the theory of 
truth – ateology or veritonomy. 

It is emphasized that the problem of truth is one of the most difficult in the history of philosophy. 
Attention is drawn to the fact that in philosophy there are two fundamentally alternative paradigms 
of interpretation of truth. One of them is the concept of correspondence, which is interpreted as the 
correspondence of knowledge of the subject of the objective world (Aristotle, F. Bacon, B. Spinoza, 
D. Diderot, K. Helvetius, P. Holbach, L. Feuerbach). Another is the concept of coherence, which is 
interpreted as the correspondence of knowledge to knowledge, human or divine: the ideal content of 
the Absolute (Plato, H. Hegel), innate mental attributes (A. Augustine, R. Descartes), subjective 
feeling (D. Hume), a priori forms of thinking (I. Kant), target personality attitudes (pragmatism), 
intersubjective conventions (A. Poincare). However, in the context of world philosophy, the concept of 
truth has an interpretation that goes far beyond the classical version, in its epistemological 
interpretation– there is a desire to understand the truth in its existential, vital sense. Yes, 
M. Heidegger identifies it with freedom. H. Gadamer speaks of the impossibility of achieving truth 
by methodological means. О. Bogdanov interprets truth as a form of organization of social 
experience. 

It has been found that philosophical truth, of course, has a scientific aspect, but in no way is it 
reduced to it. In addition to the epistemological content, it includes the aspect of personal-value, 
axiological, which is expressed in the special role of the author's position in the justification and 
adoption of certain philosophical approaches and systems. True philosophy is personified, it created 
and represented by individuals, it is a reflection of the individual unique spiritual experience of the 
creator. 

 
Key words: Truth, Existential Truth, Epistemic Aspect, Axiological Aspect, Humanistic Content of 

Truth. 
 
Постановка проблеми. Не 

піддаючи сумніву важливість 
методологічно-гносеологічних аспектів 
у структурі філософських досліджень, 
варто зауважити, що не варто зводити 
до них всю філософію, оскільки в 
дійсності вони постають тільки як засіб 
вирішення фундаментальних 
філософсько-світоглядних питань, що 
пов’язано з цілями людського 
самовизначення в світі, становленням 
гармонійних відносин між людиною і 
навколишнім природним та 
соціальним світом. 

Питання "що є істина? " виникає не 
тільки у пізнавальних ситуаціях і 
хвилює не тільки вчених, воно має 
глибокий життєвий сенс. Ще зовсім 

недавно вважалося, що система освіти 
і виховання мусить давати і дає чіткі 
орієнтири для ясного усвідомлення 
"прозорих ситуацій", у які людина 
потрапляє у процесі побудови свого 
індивідуального буття. Але світ 
створений так, що людина і людство 
існують в системі "неповного знання", 
а в повсякденному житті ми маємо 
справу із системами, які для нас 
"непрозорі". Плюралістичність світу, 
множинність форм матеріального 
буття вимагають, відповідно, і 
плюралістичності, неоднозначності 
бачення світу і орієнтації в ньому – 
тобто, актуалізується проблема істини 
в її власне філософському сенсі, через 
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"переломлення" її крізь особистий 
життєвий досвід. 

Буття індивіда здійснюється на 
основі самовизначення. Зрозуміти, як і 
для чого прийшла людина у цей світ, 
що може в ньому зробити, – це означає 
знайти своє місце в світі. Оскільки у 
процесі формування власного 
життєвого простору перед особистістю 
виникає необхідність вибору і 
відповідальності за нього, то виникає 
проблема істини, але не стільки у 
пізнавальному, скільки в 
екзистенційному плані. Що вважати 
істинним у власних вчинках і намірах? 
Як вибрати і побудувати свою життєву 
дорогу, щоб вона стала істинною? Що 
означає: "жити за істиною"? Філософія 
якраз і важлива, насамперед, тим, що 
має задовольнити не тільки 
методологічні потреби науки, але й 
духовні пошуки людини [5:4]. Отже, 
актуальність дослідження пояснюється 
тим, що однією з важливих функцій 
істини є її здатність бути певною 
точкою опори для прийняття 
практичних чи теоретичних рішень. 
Істина повинна гарантувати 
уникнення помилок, заблуджень, 
хаосу, абсурду, які можуть бути 
основою суперечностей між людиною і 
світом її буття. 

Метою статті є дослідження однієї з 
"вічних" і найскладніших проблем у 
площині історико-філософського 
знання – проблеми істини, яка має не 
лише гносеологічне, але й важливе 
загальнофілософське значення. 
Свідченням цього є існування 
окремого розділу філософії, який 
вивчає теорію істинності знань – 
алетеології, або веритономії [8]. 

Ступінь наукової розробленості. 
Аналізу проблеми істини присвячено 
досить широке коло наукових розвідок 
відомих філософів, як от: К.-О. Апель, 
Ю. Габермас, Г. Гадамер, 
Ф. Кауфманн, Л. Керн, Т. Трапп 
(Німеччина), Р. Рорті, Дж. Смарт, Т. Кун, 
Р. Уїлсон (США), І. Пригожин (Бельгія), 
П. Рікьор (Франція). 

Фундаментальні дослідження 
категорії істини належать вітчизняним 

філософам: П. Копніну, С. Кримському, 
М. Поповичу, В. Лекторському, 
В. Стьопіну. Гносеологічні, 
методологічні та світоглядні проблеми 
істини аналізували Є. Андрос, 
Є. Бистрицький, Г. Горак, 
І. Добронравова, А. Лой, Л. Сидоренко, 
Л. Соловей, В. Чуйко. Ціннісні аспекти 
наукової істини були предметом 
вивчення вітчизняних науковців: 
М. Марчука, В. Петрушенка, 
В. Ратнікова.  

Невирішені питання, порушені у 
статті. Проте залишається 
малодослідженою проблема єдності 
епістемного та ціннісного аспектів 
істини в філософії. Саме їй й буде 
приділена наша увага у дослідженні. 

Дискусія та результати. У світовій 
філософії виділяють дві основні 
принципово альтернативні парадигми 
трактування істини. Одна із них – 
кореспондентська концепція ("теорія 
відповідності"), що трактується як 
відповідність знання предметам 
об’єктивного світу, як правильне, 
адекватне відображення речей і явищ 
дійсності суб’єктом, що пізнає, 
відтворення їх такими, якими вони 
існують поза і незалежно від пізнання 
(Ф. Бекон, Б. Спіноза, Д. Дідро, 
К. Гельвецій, П. Гольбах, Л. Фейєрбах). 
Традиційно філософські дослідження 
спираються на кореспондентську 
теорію істини. Перші спроби 
теоретичного осмислення істини саме в 
такому значенні були зроблені 
Платоном і Аристотелем. Саме від 
Платона ідуть витоки класичного 
визначення істини, яке згодом стало 
традиційним у філософії: "...той, хто 
говорить про речі у відповідності з 
тим, якими вони є, говорить істину, а 
той, хто говорить про них інакше, – 
говорить неправду... " [7:417]. 
Аналогічно характеризує поняття 
істини і Аристотель у своїй 
"Метафізиці": "...говорити про суще, що 
воно не існує, чи про несуще, що воно 
є, – означає говорити хибно; а 
говорити, що суще існує і несущого 
немає, – означає говорити 
істинне" [1:41]. В основі цього 
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визначення лежить принцип 
кореспонденції: істина – це 
відповідність знання об’єкту пізнання. 
Розуміння істини як відповідності 
знань і речей було властиве й іншим 
філософам  античності: Демокриту, 
Епікуру, Лукрецію. Але в цій концепції 
свідомість і дійсність розведені до 
зовнішнього протистояння, тоді як 
дійсність, власне, дається нам у нашій 
свідомості або через її посередництво. 
Крім того, у зміст знання включається 
не лише зміст, зумовлений наявним 
буттям, але й елементи ідеалізації, 
принципи та норми, що є результатом 
діяльності самого мислення. А все це не 
зовсім чітко пояснюється з точки зору 
теорії "відповідності". 

Класичну концепцію істини, 
започатковану античними 
філософами, підтримував 
Тома Аквінський: поняття, утворені 
людським інтелектом, істинні, якщо 
вони відповідають тим поняттям, що 
знаходяться в інтелекті Бога. 
Французькі філософи-сенсуалісти, по 
суті, приєдналися до прибічників 
кореспондентської теорії, визначаючи 
істину як адекватне відображення 
дійсності. Окремі філософи ХХ століття 
(А. Тарський, К. Поппер) також 
орієнтувалися на класичне 
епістемологічне трактування істини. 
Завдання будь-якої епістемологічної 
концепції істини, яка визнає дуалізм 
реального та ідеального, незалежно від 
його інтерпретації, полягає в тому, щоб 
пояснити, як можливі істинні 
судження та розробити критерії 
істинності висловлювань [6:117]. 

Інша наукова парадигма – 
концепція когеренції (під 
когерентністю розуміють логічну 
узгодженість елементів знання між  
собою, його внутрішню 
несуперечливість), що трактується як 
відповідність знання знанню, 
людському чи божому: ідеальному 
змісту Абсолюту (Г. Гегель), вродженим 
мисленнєвим атрибутам (Р. Декарт), 
суб’єктивним відчуттям (Д. Юм), 
апріорним формам мислення (І. Кант), 
цільовим установкам особистості 

(прагматизм), інтерсуб’єктивним 
домовленостям та угодам 
(А. Пуанкаре). Але ж треба мати на 
увазі, що можна побудувати 
внутрішньо узгоджену інтелектуальну 
конструкцію, яка зовсім не співпадає з 
реаліями життя. 

Дослідження проблеми істини в 
науковому та філософському пізнанні 
та розробку концепцій істини у 
новітній період розвитку науки 
здійснено Р. Декартом, Г. Лейбніцем, 
І. Кантом, Г. Гегелем, О. Нейратом, 
Ч. Пірсом, В. Джеймсом, Дж. Дьюї та 
іншими. 

Не маючи можливості детально 
розглянути всі інтерпретації проблеми 
істини, які існували в історико-
філософській традиції, варто 
зауважити, що в межах "старого" 
матеріалізму свідченням істинності 
знання вважалася найбільш повна 
міра його об’єктивності. Для того, щоб 
досягнути високий ступінь 
об’єктивності відображення, з його 
змісту прагнули максимально вилучити 
суб’єктивні моменти, під якими 
розумілося все те у змісті 
відображення, що має своїм джерелом 
суб’єкта, що пізнає. Раціональний 
момент тут є, адже певний емоційний 
стан, індивідуальні особливості органів 
чуття, залежність результатів 
дослідження від лабораторних 
приладів здатні негативно впливати на 
результати пізнання. Але суб’єктивне у 
пізнанні – це не тільки перешкоди і 
деформації.  

Оскільки дослідник перебуває у 
конкретній соціально-історичній 
реальності зі своїми світоглядно-
ціннісними парадигмами і сам є 
продуктом певної суспільної ситуації, 
то, як підкреслював І. Кант, 
індивідуальність суб’єкта приносить в 
уявлення про об’єкт пізнання дещо 
стороннє, суто людське. Кантівські 
погляди стали основою для 
формування сучасної концепції 
наукової істини. 

Варто звернутися до історико-
філософської традиції, щоб 
переконатися, що вже з самого 
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початку виникнення філософії поряд з 
інтерпретацією істини в теоретико-
пізнавальному контексті 
спостерігається прагнення розуміти 
істину в її екзистенційному, життєвому 
сенсі. Причому, звертається увага на 
поліфонічну форму існування істини, 
на обов’язковість діалогізму у 
прийнятті рішень. Так, Піфагор 
підкреслював, що істину прагнуть 
відкрити мудреці, які не хочуть бути ні 
рабами слави, ні рабами багатства. Він 
наголошував, що ніхто не може стати 
володарем істини, ніхто не може 
повністю оволодіти нею. Піфагор 
вважав, що філософи не є втіленням 
мудрості, а тільки «любомудрами», 
любителями, які прагнуть до пізнання 
істини. Геракліт говорив, що істинним 
є знання особливого виду – «єдиного у 
всьому», відмінного від знання про 
окремі речі, знання, яке допомагає 
зрозуміти світ як цілісний і єдиний в 
своїй основі – тобто, знання 
всезагального. 

Одними з перших, хто звернув увагу 
на розуміння істини в її 
екзистенційному, а не тільки 
пізнавальному плані, були софісти. 
Вони вважали, що істинним є те 
знання, яке допомагає людині 
відстояти її інтереси, довести те, що 
вона вважає необхідним, правильним, 
вигідним. Істинне знання софісти 
ототожнювали з мудрістю, із вмінням 
переконувати і спростовувати. Знання 
і вміння такого роду необхідні були 
жителям Афін для участі в зборах, 
судових засіданнях, дискусіях. Істина 
трактувалась софістами частково з 
позицій філософського скептицизму, а 
частково як визнання можливої 
істинності сприйняттів, уявлень і 
суджень, які суперечать одне одному. 
Софісти часто піддавали сумніву і 
заперечували здавалось би незмінні 
істини і обґрунтовували зовсім 
незвичні погляди. Своїми теоріями, в 
яких спростовувались незаперечні, на 
перший погляд, істини, софісти 
сприяли розвитку логічного мислення, 
гнучкості понять. Логічне доведення 
вважалось основною властивістю 

істини. Універсальна гнучкість понять, 
що проявилась вперше у філософії 
софістів, носила яскраво виражений 
суб’єктивний характер. Софісти 
обстоювали позицію, що докази, 
доведення можна знайти для чого 
завгодно. 

Сократ підкреслював, що мудрий не 
той, хто самовдоволено вважає, що 
володіє вічною, абсолютною істиною. 
Він говорив, що істину можна здобути 
лише у безпосередньому мисленнєвому 
контакті з іншими людьми – в діалозі, 
полеміці. За допомогою умілої 
постановки запитань своїм 
співрозмовникам Сократ демонстрував 
суперечності їхньої позиції, котрі 
неможливо було побачити очима 
буденного мислення. Він вважав своїм 
обов’язком заставити засумніватися у 
власних поглядах тих, хто претендує на 
кінцеву істину. Відомий мудрець 
принципово не записував свої думки, 
вважаючи дійсною сферою існування 
справжньої мудрості живу бесіду з 
опонентами, діалог, дискусію. Він 
підкреслював, що кожна людина може 
його чомусь навчити, оскільки кожен із 
нас «ховає» в собі істину про людину. 

У платонівських діалогах також 
зустрічаються різні, навіть протилежні 
позиції і погляди на одні і ті ж самі 
питання. Причому, жоден із діалогів не 
завершується висновком про те, що 
правильною є саме ця точка зору, а не 
інша. Після закінчення бесіди її 
учасники не обов’язково змінюють свої 
погляди, але вони збагачуються 
іншими думками. Отже, Платон хотів 
підкреслити, що природним станом 
істини є її діалогічність, плюралізм, 
поліфонія. 

У період занепаду античного 
суспільства проблема мудрості, істини, 
співвідношення теоретичного і 
практичного розуму знову виступила 
на перший план у вченнях стоїцизму, 
скептицизму, епікуреїзму. Філософи 
цієї епохи заявляли, що істинними є 
такі знання, які вчать нас правильно 
жити, допомагають особистості 
звільнитись від страждань, які можна 
попередити. Істина для представників 
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цих вчень – це не стільки ідеал знання, 
скільки правильний спосіб життя, який 
звільняє особистість від страждань; це 
існування "у відповідності з 
природою". Саме в елліністичній 
філософії вперше проголошується 
принцип: істина сама по собі не має 
цінності, вона необхідна лише для того, 
щоб зрозуміти, що життя – це не життя 
для завтрашнього дня, воно – для цього 
дня, в якому ми живемо. 

Отже, уже у давньогрецькій 
філософії істина розглядається як 
феномен екзистенції людини, її 
існування. Істинними вважаються 
знання, які вчать нас розуміти тих, хто 
поряд, і бути самому зрозумілим для 
інших, розібратись, чий життєвий 
шлях є істинним, а чий – хибним, що 
вважати істинним у власних діях і у 
вчинках тих, хто нас оточує. Грецькі 
мудреці підкреслювали, що 
специфікою філософської істини є те, 
що вона глибоко особистісна, бо це 
істина переконання і формується вона 
на основі індивідуального життєвого 
досвіду людини. 

Не тільки у вченнях минулого, а й у 
сучасній філософії існують концепції 
істини, які далеко виходять за межі 
класичного варіанту, тобто її 
гносеологічного трактування. Так, 
М. Хайдегер ототожнює її зі свободою. 
Г. Гадамер говорить про неможливість 
досягнення істини методологічними 
засобами. О. Богданов трактує істину 
як форму організації соціального 
досвіду. Це пов’язано, зокрема, з тим, 
що, за словами Г. Ріккерта, завдання 
філософії полягає не тільки в тому, щоб 
виявити причини існування світу і 
нашої появи в ньому. Нам недостатньо 
пояснень причинної необхідності світу, 
завдання філософії – допомогти 
зрозуміти сенс нашого життя, 
значення нашого "Я" у світі. 

Філософія – це система узагальнених 
поглядів на світ, людину та її місце в 
ньому, усвідомлення відношення 
"людина – світ", осмислення 
субстанційних основ буття. Філософія  
є теоретичною формою вирішення 
світоглядних проблем, тому вона 

усвідомлює світ крізь призму 
людського ставлення до нього, як 
систему людських цінностей, людський 
досвід. Чітке окреслення предмета 
філософії вказує на людину як 
основну, визначальну ланку в системі 
філософського знання. Філософія 
досліджує насамперед людину, яка 
реально існує, діє і пізнає, вільно 
обирає цілі своїх дій, відчуває і 
переживає, а не практику, пізнання, 
відчуття, переживання самі собою. 
Світ, з одного боку, розуміється як усе 
те, що існує поза і незалежно від 
людини, а з іншого боку, людина не 
існує поза світом і розглядає його як 
зовнішній світ тільки тому, що 
відрізняє його від себе у якості 
дійсності, що існує незалежно від неї, 
усвідомлюючи разом із тим саму себе 
частиною цього світу, і причому 
особливою частиною, яка мислить, 
переживає, усвідомлює, що світ, на 
відміну від неї, безкінечний, вічний. 
Отже, світ у філософії розглядається у 
його спів залежності з людиною, з 
урахуванням людського буття, 
людської «присутності» у ньому, 
зважаючи на людські переживання, 
потреби, норми. Відповідно, 
особливістю філософського пізнання є 
те, що воно спрямоване не на 
безвідносні "об’єкти", а на дослідження 
будь-яких реалій з огляду на 
культурно-історичну  єдність людини і 
світу. Предметом філософії є світ 
загалом (природа, суспільство, 
мислення) у його взаємозв’язках з 
людиною, осягнений під кутом зору 
людського значення і смислу. 

Отже, розглядаючи зміст 
філософського знання, варто 
обов’язково врахувати його емоційну 
наповненість, яка обумовлена його 
соціальними, практичними засадами, 
різноманітними прагненнями, 
потребами, переконаннями, 
сподіваннями людей. Якщо врахувати 
переживання людьми їхнього 
ставлення до навколишнього світу і до 
самих себе, то філософський світогляд 
не зможе обмежитись аналізом, 
осмисленням теоретичної сторони 
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цього відношення. Особистісний 
характер людських емоцій в 
узагальненому вигляді відображається 
у будь-якому філософському світогляді. 
Тому філософи не тільки обговорюють 
ті чи інші питання, пояснюють, 
інтерпретують певні явища, процеси – 
вони заперечують одні погляди і 
утверджують інші, засуджують одне і 
захищають інше, коротше кажучи, 
відчувають, борються, сподіваються, 
вірять. І це стосується не тільки 
особистості філософа, взятої незалежно 
від його вчення, а й самого вчення, у 
якому людські пристрасті 
перетворюються в специфічну 
філософську форму, але, звичайно, не 
зникають. Саме тому і науково-
філософський світогляд має соціально-
емоційний підтекст. 

"Філософія, не відмовляючись від 
ідеалу науковості, намагається в 
універсальному зберегти онтологічну 
цінність унікального і неповторного, 
виразити зміст переживання, в якому 
свідомість розширюється разом із 
розширенням буття. Подібне мислення 
вже не може покладатися винятково 
на глузд, яким би діалектичним він не 
здавався. Тут не обійтися без інтуїції... 
вона розширює горизонт можливого 
досвіду..." [4:131]. Філософське 
пізнання – не тільки раціональне, але й 
духовно-досвідне. Тут має значення 
весь духовний світ людини, тобто не 
тільки її розум, мислення, а й 
емоційно-чуттєва сторона – віра, воля, 
совість, світогляд, що пов’язано з 
певними ціннісними орієнтирами. 

Природничо-наукове знання прагне 
до вивчення світу поза людиною, поза 
її життєвим і духовним контекстом і 
незалежно від її суб’єктивних 
цінностей, бажань, інтересів. Наука 
претендує на ціннісну нейтральність, її 
цікавлять тільки об’єкти. Світ речей і 
речових відносин, який вона вивчає, 
ніби позбавлений людського сенсу.  
Сама людина, оскільки її вивчає наука, 
виступає як річ, як предмет. "Точні 
науки, – писав М. Бахтін, – це 
монологічна форма знання: інтелект 
споглядає річ і висловлюється про неї. 

Тут тільки один суб’єкт – той, що пізнає 
(споглядає) і говорить (висловлюється). 
Йому протистоїть тільки безголоса річ. 
Будь-який об’єкт знання (в тому числі 
людина) може бути сприйнятий і 
пізнаний як річ. Але суб’єкт як такий 
не може сприйматись і вивчатись як 
річ, бо як суб’єкт він не може, 
залишаючись суб’єктом, стати 
безголосим, отже, пізнання його може 
бути тільки діалогічним" [2: 383]. 
Філософія теж прагне виділити певні 
закономірності у процесі взаємодії 
людини зі світом, але, на відміну від 
природничих наук, вона досліджує не 
закономірності як такі, а зв’язок цих 
законів із світоглядними орієнтирами 
людини, оцінюючи світ під певним 
кутом зору, тобто реалізуючи відомий 
принцип Протагора: "людина є мірою 
всіх речей". Тому форма прояву 
предмета філософії є багатовимірною, 
неоднозначною.  

Звідси стає зрозумілим плюралізм, 
співіснування та взаємодія 
філософських концепцій, різний зміст 
теоретичних моделей освоєння світу, 
хоча, безперечно, вони мають дещо 
спільне у своєму змісті. Причому, мова 
не йде про те, що одне із філософських 
вчень є істинним, а інше – хибним, 
мова йде про те, що вони просто різні, 
бо під різним кутом зору розкривають  
різні аспекти однієї проблеми. До речі, 
що стосується одноваріантності прояву 
істини у природничих науках, то це 
відноситься до класичного періоду 
розвитку науки, а у некласичній науці 
існує інша тенденція.  

Так, зокрема Н. Бор вказував на два 
види істин у природничих науках. До 
першого виду істин відносяться такі 
прості і зрозумілі твердження, що, 
протилежні їм є, очевидно, невірними. 
До другого виду істин належать 
"глибокі істини" – такі твердження, 
протилежні до яких судження теж 
можуть бути істинними. В якості вже 
хрестоматійного прикладу такого виду 
протилежних, але взаємодоповнюючих 
одна одну істин, наводять 
корпускулярну і хвильову теорію 
світла. 
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Виявляється, що традиційне 
трактування наукової істини і її 
відмінності від філософської істини 
можливе тільки у класичній картині 
світорозуміння з її орієнтацією на точні 
науки, які використовують логіко-
математичні засоби доведення і 
спираються на вимірювання та 
експерименти. А в умовах 
встановлення нової системи 
методологічних установок та в процесі 
формування нетрадиційних орієнтирів 
сучасної науки, початок якому поклала 
квантова механіка, по-новому 
розглядається і проблема істини, 
підкреслюється її суб’єктивна суть (що 
стає характерним не лише для 
філософії, але й для науки в цілому). 

Розвиток науки у ХХ столітті призвів 
до того, що стали актуальними 
кантівські думки про залежність 
результатів пізнання від суб’єкта 
пізнання. Наслідком цього є 
осмислення антропного принципу в 
природознавстві. Сучасні природничі 
науки вже не можуть створювати свою 
картину світу, виключаючи з неї 
людину. Найбільш яскраво це 
проявилось у розвитку квантової 
механіки, де ми маємо справу не з 
жорстко зафіксованою схемою 
об’єктивної реальності, а з полем 
потенціальних можливостей. Акт 
спостереження не відображає, а, 
скоріше, формує картину світу, і 
реальність виявляється залежною від 
способу і засобів спостереження. Це 
підтверджує думку про те, що 
"гуманістичною" є не тільки 
філософська істина, а й наукова. 
Включення у пізнавальний контекст 
науки аксіологічних чинників, 
орієнтованість на пізнання 
"людиномірних" об’єктів, розуміння 
пізнання як конструктивної та 
інтерпретаційної діяльності називають 
суб’єктивізацією науки. У зв’язку із 
цим багато епістемологічних проблем 
потребують нового осмислення, у тому 
числі й проблема наукової істини. 
Об’єктивно істинне трактування і опис 
відносно "людиномірних" об’єктів не 
лише допускає, але й передбачає, як 

зазначає В. Стьопін, включення 
аксіологічних чинників до складу 
пояснення [8:21]. 

Можна зробити важливий висновок 
про вплив людини на формування 
картини об’єктивного світу. Таких 
картин може бути як завгодно багато, 
вони є різними по суті, але не 
заперечують і не відкидають одна 
одну, а лише «доповнюють». 
Неможливо говорити про переваги 
однієї картини світу перед іншою 
шляхом верифікації. Відомий 
американський філософ П. Феєрабенд 
у контексті цього говорить про те, що 
множинність теорій не повинна 
вважатися тимчасовою стадією 
пізнання, яка з часом зміниться однією 
істинною теорією. Плюралізм є 
іманентним станом будь-якого 
наукового знання, яке претендує на 
об’єктивність. Отже, можна зробити 
висновок про певну спорідненість 
наукового та філософського 
трактування істини, про те, що 
гуманістичним є зміст не тільки 
філософської істини, але й наукової. 
Різноманітність філософських вчень 
зовсім не означає, що не існує єдиної 
світової філософії. Існування певних 
філософських традицій, спадковості 
філософських ідей, власне, і свідчать 
про єдність всесвітнього історико-
філософського розвитку. Бо, якими 
відмінними за своїм змістом не були б 
філософські концепції, вони стають 
дійсно науковими, коли в узагальненій 
теоретичній формі відображають щось 
закономірне, істотне, загальне у 
процесі взаємодії людини з 
навколишнім світом. Це істотне, 
закономірне, загальне відображається 
у відповідних поняттях і категоріях, 
що вибудовують струнку, логічно 
аргументовану теоретичну систему. 

У цьому розумінні філософія дещо 
збігається з наукою як об’єктивним 
відображенням світу, системою знань 
про закони розвитку природи, 
суспільства, мислення та способом 
впливу людини на реальність. Істина 
розглядається у такому розумінні як 
теоретичний образ дійсності. 



Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. Philosophical Sciences. Vol. 1 (91), 2022 

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка.  
Філософські науки. Вип. 1 (91), 2022 

104 
 

Найвиразнішою формою існування 
такої філософії є монолог, а 
найвірогіднішою формою 
філософського тексту – трактат. 
Прикладом такого буття філософії 
можуть бути вчення Аристотеля, 
Томи Аквінського, І. Канта, 
позитивістів. Їхня філософія 
орієнтована на вироблення у людини 
пізнавального ставлення до світу.  

З іншого боку, філософія має 
яскраво виражену сенсожиттєву 
орієнтацію, вона звертається до 
людських дій та вчинків, що пов’язано 
із особистим досвідом, оціночними 
знаннями, набуттям  власне мудрості. 
Формою існування такої філософії є 
діалог. Саме у такому ракурсі 
розвивалися філософські вчення 
Платона, Аврелія Августина, 
Г. Сковороди, Ф. Ніцше, 
екзистенціалістів. 

Висновки та перспективи 
подальших досліджень. Отже, істина 
у філософії, безперечно, має науковий 
аспект, але в жодному разі не 
зводиться до нього. Крім 
гносеологічного змісту вона включає в 
себе і аспект особистісно-ціннісний, 
аксіологічний, що виражається в 
особливій ролі авторської позиції в 
обґрунтуванні і прийнятті тих чи 
інших філософських підходів та 
систем. Справжня філософія 
персоніфікована, тобто твориться і 
репрезентується особистостями, вона є 
відображенням індивідуального 
неповторного духовного досвіду. 

Варто враховувати, що істина 
завжди конкретна. Опредметнений у 
філософських творах досвід не можна 
автоматично переносити на ситуації 
свого життя. Тим не менше, чийсь 
пережитий і усвідомлений досвід 
пізнання світу, встановлення діалогу з 
ним, входження у світ 
загальнолюдських цінностей допомагає 
людині правильно зорієнтуватись у 
навколишньому світі. 
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СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАТЕГОРІЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ У 
КОНТЕКСТІ МЕТОДОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКОГО АНАЛІЗУ 

Д. Ю. Гарбар* 

У статті розкрито атрибутивні ознаки справедливості у площині історико-філософської 
ретроспективи і методології соціально-філософського аналізу. Метою дослідження є аналіз 
сутнісних ознак соціальної справедливості та природи виявлення означеного феномена у 
соціальній реальності. У широкому розумінні справедливість розглядається як базова складова, 
необхідна для розбудови будь-якої системи соціального управління та функціонування 
суспільства в цілому. Справедливість постає як особливий порядок взаємодії людської громади, 
який відповідає гуманістичним та загальнолюдським цінностям і визначається результатом 
та еквівалентом обміну діяльності та її результатами (Д. Ролз). У площині історико-
філософської ретроспективи доповнено розуміння сутнісних ознак справедливості у різні 
періоди розвитку філософської парадигми. У античній філософії справедливість розглядалася як 
сутнісна характеристика функціонуванні «ідеальної держави», яка базується на актуалізації 
таких особистісних чеснот громадян як мужність, мудрість та розсудливість (Платон); як 
характеристика економічної діяльності людини та її соціального статусу (Аристотель). В 
утопічній філософії епохи Відродження (Т. Мор, Т. Кампанелла) справедливість інтерпретується 
у контексті проектів становлення "ідеального суспільства" через справедливий розподіл 
суспільного добра, демократичні механізми організації влади, турботу громадян про інтереси 
суспільства, участь жінок у громадському житті та ін. У новоєвропейській філософії відбулося 
синтетичне поєднання політичних, правових, економічних, комунікативних аспектів 
справедливості на основі її етичного розуміння (П. Кропоткін). 

З’ясовано, що важливе значення у площині соціально-філософського аналізу 
справедливості має виділення Д. Ролзом двох її ключових критеріїв: на індивідуальному рівні 
людина має мати рівні права щодо широкого спектру основних свобод, співмірного з 
подібними свободами для інших; на суспільному рівні справедливість має забезпечуватися 
через переваги для найменш привілейованих членів суспільства і рівний доступ усіх громадян 
до робочих місць та державних посад. При цьому порушення засад справедливості може 
відбуватися умовах суспільно-політичних та економічних криз, дефолтів, військових 
конфліктів, природних катаклізмів, внаслідок яких виникає дефіцит продуктів і загроза 
голоду. Факторами, які підважують врівноваженість соціальної системи і руйнують 
соціальну справедливість належить і егоїстичне прагнення привілейованих класів видавати 
власні інтереси за суспільні. 

 

 
*аспірантка кафедри філософії та політології 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка, Житомир, Україна) 
absurdaria@gmail.com 
ORCID: 0000-0001-6169-7647 



Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. Philosophical Sciences. Vol. 1 (91), 2022 

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка.  
Філософські науки. Вип. 1 (91), 2022 

106 
 

Ключові слова: справедливість, суспільні інтереси, суспільне благо, ідеальна держава, 
ідеальне суспільство. 

 

ESSENTIAL FEATURES OF THE CATEGORY OF JUSTICE IN THE CONTEXT 
OF THE METHODOLOGY OF SOCIAL AND PHILOSOPHICAL ANALYSIS  

D. Yu. Harbar 

The article reveals attributive characteristicі of justice in the plane of historical-philosophical 
retrospect and the methodology of socio-philosophical analysis. The aim of the research work is to 
analyze the essential features of social justice and the nature of the phenomenon in question in 
social being. In a broad sense, justice is considered a basic compound part necessary for the 
development of any system of social management and the functioning of society as a whole. Justice 
is considered a special order of interaction of the human community, which corresponds to 
humanistic and universal values and is determined by the result and equivalent of the exchange of 
activity and its results (D. Rawls). In the plane of historical-philosophical retrospect, the 
understanding of the essential features of justice in different periods of the development of the 
philosophical paradigm is supplemented. In ancient philosophy, justice was considered an essential 
characteristic of the functioning of the "ideal state", which is based on the actualization of such 
personal virtues of citizens as courage, wisdom and prudence (Plato); characteristic of a person's 
economic activity and his social status (Aristotle). In the utopian philosophy of the Renaissance (T. 
More, T. Campanella), justice was interpreted in the context of projects for the formation of an "ideal 
society" by means of the fair distribution of public goods, democratic mechanisms for the 
organization of power, citizens' concern for public interests, women's participation in public life, etc. 
In the new European philosophy, a synthetic combination of political, legal, economic, and 
communicative aspects of justice took place based on its ethical understanding (P. Kropotkin). 

It was found that D. Rawls's identification of two of the key criteria of justice is important in the 
field of its social-philosophical analysis: at the individual level, a person should have equal rights to 
a wide range of basic freedoms commensurate with similar freedoms for others; at the societal level, 
justice must be provided by insurance the least privileged members of society advantages and equal 
access of all citizens to jobs and public positions. At the same time, the violation of the principles of 
justice can occur in the conditions of socio-political and economic crises, defaults, military conflicts, 
natural disasters, because of which there is a shortage of products and the threat of famine. Factors 
that undermine the balance of the social system and destroy social justice include the selfish desire 
of the privileged classes to pass off their own interests as public interests. 

 
Key words: Justice, Public Interests, Public Good, Ideal State, Ideal Society. 

 

Постановка проблеми. У ситуації 
наростаючої мінливості і нестабільності 
соціального простору, зростання рівня 
й інтенсивності регіональних і 
міждержавних конфліктів, зростання 
поляризації у доходах як між 
державами і цілими регіонами, так і 
між різними соціальними групами в 
середині окремих держав, 
інтенсифікації стихійних міграційних 
конфліктів і техногенних загроз 
актуальною проблемою соціально-
філософського аналізу залишається 
визначення атрибутивних ознак 
справедливості в умовах зростання 
соціальної транзитивності. 

Справедливість у дослідження 
розглядається у всій її соціальній 

різноманітності. При цьому соціальна 
справедливість аналізується через 
призму філософії від епохи античності 
до Нового і новітнього часу. 
Дослідження соціальної справедливості 
з необхідністю завбачує вивчення цілої 
палітри соціально-філософських 
феноменів, серед яких значну роль має 
відігравати вивчення проблем 
суспільно-історичного розвитку, 
соціального прогресу, бідності, 
соціального відчуження, соціальної 
апатії та ін. Характеризуючи 
суспільство та якість соціальних 
зв'язків у ньому, ми розглядаємо 
соціальну справедливість як базову 
складову, необхідну для розбудови 
будь-якої системи соціального 
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управління та функціонування 
суспільства в цілому. 

Ступінь наукової розробки. У 
сучасному соціально-філософському 
дискурсі проблема визначення 
сутнісних характеристик 
справедливості належить до достатньо 
розроблених. Сутнісні вияви та ознаки 
справедливості стали предметом 
аналізу цілого ряду мислителів, серед 
яких виділяються дослідження 
Ю. Габермаса, О. Гьофе, Д. Ллойда, 
Д. Лукача, Г. Маркузе, П. Рікера, 
Д. Ролза, Н. Фрезер та ін. Заслуговує на 
увагу дослідження Отфріда Гьофе, 
який розглядає справедливість як 
соціальну мораль взаємного обов’язку, 
зневажання якої не лише делегітимізує 
владу, а й зумовлює гострі соціальні 
конфлікти і заворушення. У площині 
аксіологічного знання Поль Рікер 
розглядає справедливість як ключову 
для суспільства ціннісну настанову, 
яка містить у собі такі складові, як 
совість, законність і правосуддя та має 
цілий ряд множинних виявів. У сфері 
правової наукової парадигми 
досліджує справедливість Деніс Ллойд, 
який доводить необхідність 
встановлення чітких правових норм, 
що мають запобігти сваволі влади та 
забезпечити дотримання принципів 
справедливості у суспільстві. Натомість 
у площині праксеологічного виявлення 
у суспільно-політичній реальності 
розглядає справедливість Джон Ролз. 
Американський філософ виводить 
ключові принципи справедливості з 
висхідної рівності усіх людей та 
обґрунтовує її сутнісні характеристики 
на основі вчення про суспільне благо і 
розвиток моральності людини. 
Незважаючи на достатню 
розробленість означеної проблематики 
у науковій літературі, недостатньо 
розробленою залишається проблема 
співвідношення сутнісних 
характеристик справедливості з 
незворотними змінами у соціальній 
реальності, які відбуваються у різних 
країнах світу під впливом масової 
роботизації і діджиталізації різних 
сфер виробництва. 

Метою дослідження є аналіз 
сутнісних ознак соціальної 
справедливості та природи виявлення 
означеного феномена у соціальній 
реальності. Соціальна справедливість 
розглядатиметься у контексті 
ретроспективного історико-
філософського аналізу вивчення праць 
філософів, які займалися означеною 
проблематикою.  

Невирішені питання, порушені у 
статті. Поряд з цим значна увага буде 
присвячена вивченню впливу новітніх 
технологічних інновацій у площині 
автоматизації, роботизації й 
діджиталізації виробництва на 
трансформацію атрибутивних ознак 
соціальної справедливості, 
співвідношення прогресу у сфері 
виробництва і людської праці у 
постіндустріальному суспільстві. 

Дискусія та результати. У 
контексті з’ясування природи 
соціальної справедливості та 
демаркації її атрибутивних ознак 
необхідним залишається звернення до 
таких понять, як "соціальність", 
"суспільство", "соціум". Зауважимо, що 
соціальність у процесі відтворюваності 
праці у будь-якій структурі соціального 
суспільства, як стверджує 
Дьйордь Лукач, постає як внутрішньо-
диференційована загальність, адже 
процес існування людини в умовах 
торговельних відносин передбачає 
певну діяльність, яку людина змушена 
виконувати, слідуючи мотиву 
цілепокладання або мотивації до праці, 
щоб стати учасником відтворення та 
обміну належної йому власності [2:160]. 
Диференціація відбувається за умов 
суб'єктно-об'єктних відносин за 
допомогою комунікації між усіма 
учасниками процесу відтворення 
праці. Це, за словами автора, формує 
характер суспільної тотальності у сфері 
буття соціальності. І така роздільна 
організація праці, навіть на 
примітивних щаблях соціального 
розвитку, не може однаково впливати 
на окремих людей, що до неї входять. У 
зв’язку з цим вже у період 
збиральництва відбулося розподілення 
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обов'язки членів громади: кому 
заганяти дичину, кому збирати ягоди 
чи гриби, а кому захищати домівку від 
нападу звірів. Не завжди поділ праці 
спирається на природні схильності і 
здібності його учасників. Утім поділ 
праці має апріорі суспільний характер, 
і саме суспільні причини підштовхують 
людину займатися діяльністю, яка 
організована досить різноманітно, щоб 
мати змогу вибирати між кількома 
професійними сферами. 

Паралельно з ускладненням 
соціально-економічних відносин і 
технологій виробництва 
диференційоване регулювання 
дозволених або заборонених видів 
практики, свобода людини обирати з 
усіх можливих варіантів діяльності 
зменшується. Через соціальні або 
економічні санкції суспільство регулює 
можливості кожної людини через 
внутрішню диференціацію усієї 
соціальної системи, спонукаючи чи 
змушуючи його членів до прийняття 
альтернативних рішень, які 
приймаються добровільно згідно з 
критеріями утилітаризму і 
результативності.  

Завдяки вмінню людської свідомості 
раціонально відображати об'єктивну 
дійсність, це вміння стає однією з 
необхідних умов такого "обміну". Саме 
тому учасник соціальних відносин, за 
твердженням Петра Кропоткіна, 
порівнює працю і доцільність своєї 
діяльності [1:215]. Свідомість людини 
відображає природу і суспільне життя, 
спирається на її потреби та потреби, 
через які можуть транслюватися її 
власні інтереси та потреби. За словами 
мислителя, в умовах ідеологічного 
тиску може відбуватися правильне або 
неправильне відображення дійсності, а 
спотворене розуміння дійсності може 
транслювати і недоцільні мотиви для 
людської праці [1:217]. До таких 
мотивів, зокрема, належить 
безкорислива праця людини на благо 
суспільства без власної вигоди та 
неможливості забезпечити власні, у 
тому числі вітальні потреби. 
Наприклад, це може відбуватися у 

тоталітарних державах чи в умовах 
економічних криз, дефолтів, 
військових конфліктів, природних 
катаклізмів, внаслідок яких виникає 
дефіцит продуктів і загроза голоду. До 
факторів, які підважують 
врівноваженість соціальної системи і, 
як наслідок, руйнують соціальну 
справедливість, належить і егоїстичне 
прагнення привілейованих класів 
видати свій особистий інтерес за 
загальний. Відтак ми визначили, що 
суспільство розвивається, 
диференціюючи працю та зайнятість з 
метою цілепокладання або досягнення 
конкретної мети. При цьому постає 
питання, а якою має бути ця мета? Цілі 
та результат праці конкретної людини 
залежать від культурних, класових, 
економічних і політичних особливостей 
функціонування суспільства. Якщо 
запитати "Навіщо людина є учасником 
трудових відносин?", то у пігмеїв 
Африки і у емансипованої людини, яка 
живе сьогодні у одній з розвинутих 
країн Західної Європи або Північної 
Америки, відповіді можуть 
кардинально відрізнятися. Загальним 
чинником, які можуть їх об’єднувати, є 
лише націленість їх праці на 
задоволення вітальних потреб, 
споживчих інтересів і стратегій. 

Утім можливості цих учасників 
виробничої діяльності, їх цілі та оплата 
праці будуть якісно відрізнятися. 
Водночас ключовим критерієм 
соціальної справедливості є 
задоволення вітальних потреб людини 
та формування у неї впевненості у 
майбутньому. У зв’язку з цим 
Герберт Маркузе, досліджуючи витоки 
розвитку людського суспільства та 
вивчаючи історичні альтернативи, 
стверджував, що суспільство у світлі 
можливостей розвитку має 
покращувати умови існування 
людини [3:20]. На противагу цьому, 
продуктивність суспільства доби 
постіндустріалізму стала руйнівною 
для вільного розвитку і реалізації 
людських потреб і здібностей – ніколи 
раніше суспільство не мало такого 
багатства інтелектуальних і 
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матеріальних ресурсів і одночасно 
жорсткої стратифікації за доходами і 
можливостями, як на індивідуальному 
рівні буття людини, так і в розриві у 
доходах між країнами периферії і 
центру світ-системи. Можна взяти до 
прикладу невелику групу мільярдерів, 
які становлять еліту найбагатших 
людей світу, які за 2021-й рік 
збільшили свої статки на десятки 
мільярдів доларів. Згідно з рейтингом 
Forbes сукупний статок десяти 
найбагатших мільярдерів світу (Ілон 
Маск, Гаутам Адані, Ларрі Пейдж та 
ін.), які найбільше розбагатіли 
протягом року, зріс на $ 458 млрд [7]. 

Для пояснення цього феномену слід 
звернути увагу на надважливий у 
ситуації постіндустріалізму фактор 
соціальних відносин – фактор 
технологічного прогресу. Сучасне 
суспільство активно послуговується, з 
одного боку, його ефективністю для 
підвищення життєвих стандартів. 
Однак, з другого боку, саме 
концентрація багатства в руках 
небагатьох власників 
високотехнологічних виробництв є 
основою зростання у 
постіндустріальному суспільстві 
майнової нерівності і як, наслідок 
соціальної несправедливості. А відтак і 
в умовах діджиталізації й роботизації, 
які, мали б на перший погляд, 
покращити життя людства, з ще 
більшою актуальністю звучать 
питання, чому одна людина багато 
трудиться, але має мало власних 
ресурсів для гармонійного розвитку? 
Чому іншій людині не потрібно багато 
трудитися і вона за правом свого 
народження автоматично перебуває у 
привілейованому прошарку? Чому одні 
люди можуть швидко отримувати 
надприбутки на спекуляціях на 
фондових біржах або на біржах 
криптовалют, а мільйони інших 
змушені жити і працювати в умовах 
важкої праці та бідності, незважаючи 
на величезну кількість технологічних 
інновацій у сучасному просторі 
споживання а також значну кількість 
соціальних теорій, які мали б сприяти 

досягненню соціальної справедливості 
через виважену державну соціальну 
політику? У підсумку усі ці питання ми 
можемо об'єднати одним – чому у 
суспільстві існує несправедливість та 
нерівність? 

Різні концептуальні підходи щодо 
відповіді на це запитання 
сформувалися ще у добу античності, 
зокрема на основі праць таких 
мислителів, як Платон і Аристотель. 
Згідно Платоном для осягнення 
сутності справедливості та благого 
життя людині слід піднятися над 
рутиною повсякденності. Водночас 
феномен справедливості Платон 
розглядав у контексті функціонування 
держави [8:122]. Держава в його 
інтерпретації мала діяти в інтересах 
громадян, враховуючи принцип 
справедливості, який на державному 
рівні був пов'язаний з такими 
особистісними чеснотами громадян, як 
мужність, мудрість та розсудливість.  

Інший філософ античності 
Аристотель розглядає рівність як 
ключовий критерій визначення 
сутності справедливості. Рівність між 
людьми має бути запорукою 
справедливого поділу ресурсів та 
майна. І якщо у питанні 
справедливості усе досить однозначно, 
то феномен людської рівності в 
інтерпретації Аристотеля більш 
багатогранний: ступінь рівності має 
пропорційно відповідати діяльності 
самої людини. У такому розумінні 
справедливість стає економічною 
категорією. У зв’язку з цим Аристотель 
у трактаті "Політика" розрізняє типи 
справедливості: комутативну 
(розподільчу), ретрибутивну 
(нагородну) та дистрибютивну 
(урівнюючу) [9:59]. Відтак, розподіл 
благ залежить або від статусу людини, 
на основі якого вона отримує свої 
блага, або від ситуацій обміну 
ресурсами між людьми (наприклад, під 
час продажу або купівлі). Фактично 
Аристотель пов’язує справедливість з 
винагородами і почестями за 
доброчесні діяння. Таким чином, 
філософія справедливості Аристотеля 
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стала фундаментом для сучасних 
західних концепцій справедливості, 
зокрема праць Джона Ролза. У свою 
чергу розвиток дистрибутивної 
справедливості став основою для теорії 
права та покарання, а комутативний 
аспект справедливості став частиною 
сучасної економічної теорії. 

У контексті цього слушною є позиція 
щодо значної трансформації самого 
концепту соціальної справедливості. 
Так, сучасна американська науковиця 
Ненсі Фрейзер стверджує, що у 
сучасному розвиненому суспільстві 
можна спостерігати перехід від 
"справедливості розподілу благ" до 
"справедливості визнання та права на 
існування своєї ідентичності" [10]. 
Таким чином, від ієрархічної 
справедливості Аристотеля ми 
переходимо до егалітарної 
справедливості, де правом на рівність 
можуть користуватися не лише 
громадяни полісу, а й усі соціальні 
групи, які проживають на території з 
усталеною правовою системою. 

Хоча детермінанти несправедливості 
часто є економічними та політичними, 
саме поняття справедливості можна 
простежити, звертаючись і до праць 
мислителів, які вивчали проблеми 
етики, насамперед феномен людських 
чеснот. У період Відродження було 
поставлено під сумнів метафізичні 
засади середньовічної філософії, які 
базувалися на ідеях рівності усіх людей 
перед Богом, християнських цінностях, 
регулюванні людської моральності за 
допомогою божественної ієрархії, 
тощо. Натомість почала 
актуалізуватися необхідність 
створення системи соціальної 
справедливості не лише у 
світоглядному контексті, а й у 
правовому полі [11]. Зокрема 
англійський мислитель-утопіст Томас 
Мор займався розробкою концепції 
ідеального суспільства та заклав нове 
розуміння природи "ідеального 
суспільства". На його думку, ідеальне 
суспільство має базуватися на таких 
засадах, як справедливий розподіл 
суспільного добра, демократія, 

шестигодинний робочий день, турбота 
громадян про інтереси суспільства, 
участь жінок у громадському житті 
[11:75]. Такий суспільний лад в 
інтерпретації мислителя міг би 
подолати рабство, створити умови для 
розвитку освіти і, як наслідок, до 
досягнення соціальної справедливості. 

У зв’язку з цим цілком доречним є 
звернення у площині аналізу сутнісних 
характеристик справедливості до 
словників з етики. Як зауважує 
відомий український дослідник 
Михайло Тофтул у "Сучасному 
словнику з етики", поняття 
"справедливість" позначає загальне 
співвідношення цінностей, благ між 
собою і конкретний розподіл їх між 
індивідами, належний порядок 
людського співжиття, який відповідає 
уявленням про сутність людини та її 
невід’ємні права. За Авіценною, 
справедливість – це чеснота між 
пригнобленістю і схильністю 
пригноблювати [5]. У свою чергу 
Джон Ролз під справедливістю має на 
увазі такий порядок життя людської 
громади, який відповідає 
гуманістичним та загальнолюдським 
цінностям, і, існуючи в межах 
суспільного договору, справедливість 
завжди визначається результатом та 
еквівалентом обміну діяльності та її 
результатами [4:109]. На підставі цього 
слушним є висновок, що неможливість 
досягнення справедливості виникає в 
тому випадку, коли однією зі сторін 
порушуються правила суспільного 
договору: насамперед, порушено 
еквівалент між правами та 
обов’язками, діяльністю та 
винагородою, злочином та 
покаранням. Неможливість 
дотримання справедливості може 
виникати, наприклад, під час 
спотвореного розуміння людиною 
дійсності: в умовах ідеологічного тиску, 
у тоталітарних або фашистських 
державах, тощо. Також нівеляція 
дотримання соціальної справедливості 
може відбуватися, якщо не 
налагоджені механізми регулювання 
різних видів практичної діяльності, не 
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забезпечена свобода людини обирати 
варіант власної діяльності або якщо 
цей вибір здійснений під примусом, 
якщо не відрегульовані механізми 
справедливої оплати праці між 
різними класами та верствами 
населення (за допомогою 
оподаткування, тощо). 

Зауважимо, що акцентуація на саме 
суспільній значущості справедливості, 
на відміну від більш етично 
орієнтованого розуміння 
справедливості у попередні епохи, 
відбувається вже у наукових розвідках 
ХХ століття. При цьому визначення 
сутнісних ознак, принципів соціальної 
справедливості відрізняються у межах 
філософії, соціології, економіки, права 
та політології, а також у залежності, як 
від спрямованості та прихильності 
мислителя до конкретних соціальних 
теорій, так і від його особистого 
соціально-економічного бекграунду. 

У другій половині XX століття 
соціальна справедливість стала 
центральним елементом для філософії 
суспільного договору вже згаданого 
мислителя Джона Ролза, що найбільш 
повно розкривається у роботі "Теорія 
справедливості". У цій праці дослідник 
формулює два основних принципи 
справедливості: 1) кожна людина 
повинна мати рівні права щодо 
найширшого спектра основних свобод, 
сумісного з подібними свободами для 
інших; 2) соціальні та економічні 
відмінності повинні бути влаштовані 
так, щоб: а) найбільші переваги від них 
отримували найменш привілейовані 
члени суспільства відповідно до 
принципу відповідальності перед 
майбутніми поколіннями і принципу 
«справедливої нерівності»; б) доступ до 
робочих місць та державних посад 
повинен бути відкритий для всіх на 
основі рівності можливостей [4:66]. 

Щодо правової сторони концепції 
справедливості американський вчений 
Деніс Ллойд у праці "Ідея права" 
шляхом глибокого аналізу 
співвідношення права та моралі, 
виокремив декілька умов, які 
допоможуть державі встановити 

правила формальної справедливості. 
На його думку, у суспільстві мають 
виконуватися такі умови: 1) мають 
існувати норми, які вкажуть, як саме 
потрібно поводитися з людьми у різних 
випадках; 2) ці норми передбачають, 
що людина стане їх дотримуватись; 3) 
ці норми мають бути неупереджені: без 
дискримінації та виключень [13]. 
Таким чином, Деніс Ллойд обґрунтував 
необхідність впровадження чітких 
нормативно-правових актів, які 
зможуть запобігати свавіллю та стати 
основою забезпечення справедливості 
у суспільстві. 

У контексті цього слід нагадати 
образ Феміди з зав’язаними очима: яка 
не може побачити винуватця, а може 
лише зважувати його вчинки. В 
українському правовому полі згідно 
рішення Конституційного Суду України 
від 2 листопада 2004 року (№ 15-
рп/2004) звертається увага на 
неупередженість – тобто на вимогу 
рівності перед законом, перед судом, 
тощо [14]. Неупередженість або 
безсторонність допомагає суду бути 
справедливим у процесі розгляду 
спірних випадків, незважаючи на 
особу, яка притягається до процесу. У 
зв’язку з цим феномен справедливості 
проявляється не лише у контексті 
розподілу майна, а й у правовому 
контексті: як дотримання усіма 
учасниками суспільних відносин 
усталених принципів і правил. 

Але у різних державах у сфері 
інституційної правової справедливості 
можуть проявлятися прогалини та 
суперечності. В таких умовах 
критерієм досягнення справедливості 
мають залишатися моральні норми, які 
не дозволять людині зробити вчинок, 
що може дозволити комусь 
постраждати. Водночас саме завдяки 
актуалізації внутрішньої іманентної 
моральної мотивації відбувається 
забезпечення справедливості через 
діяльність у межах правової системи. 
Цей стан, який спонукально обумовлює 
суб’єкта спрямувати свою діяльність на 
забезпечення справедливості у соціумі, 
співпадає, за твердженням української 
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дослідниці Наталії Ковтун з активністю 
людини як діяльнісної істоти, яка може 
бути ініціатором важливих зовнішніх і 
внутрішніх перетворень [15:25]. Таким 
чином, будучи активною, особистість 
зможе моделювати та структурувати 
змістовно свою діяльність щодо 
досягнення справедливості, пов’язуючи 
свої мотиви та діяння згідно до 
принципів, які сама сповідує. 

Діяльнісний характер проявів 
справедливості у соціальному 
середовищі діалектично пов’язаний з 
феноменом комунікації. Свого часу у 
площині аналізу теорії комунікації 
Юрген Хабермас наголошував, що 
справедливість може проявлятися у 
дискурсі такого рівня, на якому 
набувають значущості дії, орієнтовані 
на досягнення порозуміння між 
рядовими громадянами [6:84], а не 
лише у сфері комунікації людини та 
держави, де є вкрай важливим 
питання розподілу ресурсів різного 
рівня. 

У контексті можливості здійснення 
синтезу різних аспектів виявлення 
справедливості як у міжособистісних 
відносинах, відносинах індивіда і 
суспільства, громадянина і держава, 
так і під впливом технологічного 
прогресу маємо звернутися до ідей 
Петра Кропоткіна. Саме він об’єднав 
політичні, правові, комунікативні 
сторони справедливості, поєднавши їх 
із етичним поясненням цього 
феномена. На його думку, мета 
людського прогресу полягає у здатності 
задоволення всіх потреб, щоб воно не 
накладало ні на кого тягар важкої та 
знеособленої праці, а людство 
перебудувало своє суспільне життя на 
засадах справедливості [1:220]. А 
враховуючи рівень прогресу, однією з 
невід’ємних галузей знання має стати 
етика: у своєму звільненні від 
релігійного догматизму та 
метафізичної міфології, наука про 
моральність у площині становлення 
соціальної справедливості має 
одухотворити людину світлими 
надіями на майбутнє і вищими 
почуттями. Однак досягнення високого 

рівня одухотворення людини у її 
пошуках справедливості 
наштовхується у сучасному суспільстві 
на ряд технологічних і соціальних 
викликів. Вони пов’язані, за 
твердженням Наталії Ковтун, з 
процесами діджиталізації, 
автоматизації і роботизації 
виробництва в умовах четвертої 
індустріальної революції, які 
проявляються у нерівній стратифікації 
оплати праці та змінюють специфіку 
суспільних відносин [16:95]. На 
сучасному глобальному ринку праці 
відбуваються зміни попиту на 
компетенції та навички: у сучасних 
умовах домінує попит на професії у 
інформаційному та технічному 
секторах, натомість у інших галузях, 
зокрема у працівників державного 
сектору, простежується зниження 
заробітних плат та зростає загроза 
можливості потрапити під скорочення 
і набути статус безробітного. Фактично 
і на периферії світ-системи, і в її 
центрі простежується поки що 
незворотна тенденція зростання 
розриву в доходах між різними 
верствами населення. Запобігти цьому 
можна за допомогою прогресивної 
системи оподаткування роботи, 
введення безумовного базового доходу 
і практик формування "нового 
середнього класу" та ін.  

Висновки та перспективи 
подальших досліджень. Загалом 
природа і сутнісні характеристики 
справедливості розуміються у різні 
соціокультурні епохи по-різному, 
залежно від існуючої суспільно-
політичної і економічної ситуації, від 
специфіки диференціації виробничої 
діяльності та наявності робочих місць, 
від особливостей організації судово-
правової системи, від сутнісних 
характеристик релігійних вірувань та 
морально-етичних переконань 
більшості населення та ін. 

Концептуалізація сутнісних ознак 
справедливості у площині соціально-
філософського аналізу в добу 
античності співвідноситься з вченням 
Платона в межах якого справедливість 
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розглядається як сутнісна 
характеристика функціонуванні 
"ідеальної держави", яка базується на 
актуалізації таких особистісних чеснот 
громадян як мужність, мудрість та 
розсудливість. Натомість у працях 
Арістотеля справедливість 
співвідноситися з економічними 
характеристиками та соціальним 
статусом людини і поділяється на три 
типи: комутативну (розподільчу), 
ретрибутивну (нагородну) та 
дистрибутивну (урівнюючу). Натомість 
в утопічній філософії епохи 
Відродження справедливість 
розглядається у контексті механізмів 
розбудови «ідеального суспільства» 
через справедливий розподіл 
суспільного добра, демократичні 
механізми організації влади, 
шестигодинний робочий день, турботу 
громадян про інтереси суспільства, 
участь жінок у громадському житті та 
ін.  

У свою чергу у новоєвропейській 
філософії, зокрема у напрацювання 
Петра Кропоткіна відбулося об’єднання 
політичних, правових, економічних, 
комунікативних аспектів 
справедливості на основі її етичного 
розуміння як особливої соціальної 
здатності задоволення всіх потреб 
людини за умови не накладення на 
інших додаткової важкої та 
знеособленої праці. Якісно нове 
тлумачення справедливості властиве 
для філософії ХХ століття, насамперед 
в інтерпретації Джона Ролза, який 
виділив два ключові критерії 
справедливості: на індивідуальному 
рівні людина має мати рівні права 
щодо широкого спектру основних 
свобод, сумісного з подібними 
свободами для інших; на суспільному 
рівні справедливість має 
забезпечуватися через переваги для 
найменш привілейованих членів 
суспільства і рівний доступ усіх 
громадян до робочих місць та 
державних посад на основі принципів 
відкритості та рівності можливостей. 

Загалом, критерії те детермінанти 
соціальної справедливості у різні 

соціокультурні епохи відрізнялися, але 
у переважній більшості вони 
стосувалися економічного і політичного 
життя. Хоча до нашого часу відбулася 
серйозна концептуалізація розуміння 
справедливості, жоден з 
запропонованих підходів не може 
розглядатися як істина в останній 
інстанції. Тим більше, що 
упровадження механізмів четвертої 
індустріальної революції – масової 
автоматизації, роботизації, 
діджиталізації та інтернетизації 
виробництва – продукують новітні 
загрози порушення соціальної 
справедливості через масове безробіття 
та зростання рівня бідності у різних 
країнах світу. Відтак, необхідність 
вироблення нових критеріїв і 
принципів соціальної справедливості в 
умовах Industry 4.0 залишається 
важливою проблемою сучасного 
соціально-філософського аналізу. 
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МІФОПОЕТИЧНИЙ СИМВОЛІЗМ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ У 
МЕДІАПРОСТОРІ: МІСТИЧНО-МІФОЛОГІЧНІ НАРАТИВИ 

І. К. Вітюк* 

Війна без перебільшень належить до найжахливіших антропогенних та соціогенних 
катастроф, з якими лише може зіштовхнутися людство. У методологічному вимірі війна 
для цього дослідження становить інтерес саме як чинник міфотворчості, зокрема соціальної 
міфології. На відміну від Росії, яка десятиліттями здійснювала цілеспрямовану інформаційну 
підготовку до знищення України як держави і українців як національної спільноти, в Україні 
так і не було вироблено системної інформаційної політики, яка б гарантувала безпеку держави.  

Наратив сучасної російсько-української війни конкретизується у міфічному символізмі 
української культурної традиції, поступово поширюючись за її межі та стає частиною 
загальноцивілізаційної спадщини людства. В умовах екзистенційної загрози своєму існуванню 
український народ дав дуже ефективну відповідь в інформаційні сфері у площині 
продукування саркастичних, гумористичних мемів про боротьбу з ворогом. Репрезентоване 
дослідження спрямоване насамперед розглянути відображення цієї війни крізь призму 
міфопоетичної культурної традиції українського народу; відстежити, яким чином міфічний 
символізм проявляється у наративах війни Росії проти України. 

З перших днів російського вторгнення в Україну розпочинає формуватися новий потужний 
культурний пласт українського героїчного епосу. До нього можна віднести, передусім, поезію 
та пісні, які виникають просто як реакція на певні військові події та здобутки українського 
народу. В українському суспільному інформаційному дискурсі у контексті виявлення 
міфологічно-символічних аспектів сучасного російсько-українського протистояння можна 
виділити цілий ряд міфологічно забарвлених наративів: антеїстичний наратив боротьби 
самої природи або тварин із росіянами-загарбниками; наратив активізації прадавніх "місць 
сили" українців, які стають пасткою для чужинців; наратив актуалізації боротьби за 
українців прадавніх богів і героїв, які тисячоліття тому захищали території сучасної 
України; наратив російсько-української війни як війни росіян проти мертвих (минулого, 
історії), живих (теперішнього) і ненароджених (майбутнього) українців.  
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MYTHOPOETIC SYMBOLISM OF THE RUSSIAN-UKRAINIAN WAR IN THE 
MEDIA SPACE: MYSTICAL AND MYTHOLOGICAL NARRATIVES 

I. K. Vityuk 

Without exaggeration, war belongs to the most terrible anthropogenic and sociogenic disasters 
that humanity can face. In the methodological dimension, the war is of interest for this study 
precisely as a factor in myth-making, in particular social mythology. Unlike Russia, which for 
decades carried out purposeful informational preparation for the destruction of Ukraine as a state 
and Ukrainians as a national community, in Ukraine a systematic information policy that would 
guarantee the security of the state was never developed.  

The narrative of the modern Russian-Ukrainian war is concretized in the mythical symbolism of 
the Ukrainian cultural tradition, gradually spreading beyond its borders and becoming part of the 
general civilizational heritage of humankind. In the conditions of an existential threat to its 
existence, the Ukrainian people gave a very effective response in the information space producing 
sarcastic, humorous memes about the fight against the enemy. The research work is primarily 
aimed at considering the reflection of this war through the prism of the mythopoetic cultural tradition 
of the Ukrainian people; trace how mythical symbolism is represented in the narratives of Russia's 
war against Ukraine. 

From the first days of the Russian invasion of Ukraine, a new powerful cultural layer of the 
Ukrainian heroic epic began to form. It includes, first, poetry and songs that arise simply as a 
reaction to certain military events and achievements of the Ukrainian people. In the Ukrainian public 
information discourse, in the context of identifying the mythological and symbolic aspects of the 
modern Russian-Ukrainian confrontation, a number of mythologically colored narratives can be 
singled out: the antheistic narrative of the struggle of nature itself or animals against the invading 
Russians; the narrative of activation of the ancient "places of strength" of Ukrainians, which become 
a trap for foreigners; the narrative of the protecting Ukrainians by the ancient gods and heroes who 
protected the territories of modern Ukraine thousands of years ago; the narrative of the Russian-
Ukrainian war as a war of Russians against the dead (past, history), the living (present) and the 
unborn (future) Ukrainians. 

 
Key words: Symbolic Production and Exchange, Mystical-Mythological Narrative, Mythological 

Symbolism, Heroic Epic, Meme 
 

 
Постановка проблеми. 

Повномасштабна фаза війни Росії з 
Україною (2014-2022) стала 
катастрофою світового масштабу, з 
якою у ХХІ столітті людство ще не 
зіштовхувалося. Вона спричинила 
глобальні трансформації у сфері 
колективної безпеки, яка могла б 
гарантувати мирне існування 
цивілізованих країн світу (під терміном 
"цивілізовані" мається на увазі перелік 
усіх країн за виключенням держав-
спонсорів тероризму). Інформаційний 
простір завжди чутливо реагує на будь-
які безпекові виклики, особливо 
загрозливого характеру, як от пандемія 

Ковід-19, економічна криза, навіть 
вибори у країнах, які є важливими 
гравцями у світовій політиці і які, 
відповідно, можуть змінити напрямок 
руху важливих економічних та 
політичних процесів у глобальному 
вимірі. 

Прискорена діджиталізація різних 
сфер соціального буття дає простір не 
лише для інформування світової 
спільноти про перебіг подій у різних 
куточках світу, а й відкриває значні 
можливості для використання 
маніпуляційних технологій в 
інформаційній сфері. 
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Так само, як і серйозні інформаційні 
платформи, соціальні мережі, стали 
одним із потужних майданчиків, на 
якому будь-хто може заявити про 
власну причетність до найважливіших 
подій в історії, які відбуваються у 
реальному часі. Ще одним аспектом, 
вартим висвітлення у контексті 
досліджуваної теми, стало 
перетворення війни в Україні на 
простір продукування значної кількості 
мемів. У зв’язку з цим важко не 
погодитись з позицією, щоговорити 
про "важкі" речі із гумором та іронією, 
це спосіб справитися з тривогою та 
емоціями [1].Проте світовий контекст 
висвітлення цієї війни обмежений 
глобальними політичними трендами і 
тому значною мірою залишається 
знеособленим, оскільки розгортається 
поза межами культурної традиції, у 
якій відбувається перебіг подій. 
Оскільки Росія ставить одним із 
завдань російсько-української війни 
знищення національної ідентичності 
українців, важливим є розуміння 
подій, які відбуваються у контексті 
саме української міфопоетичної 
традиції.  

Окреслення невирішених питань, 
порушених у статті. Тому 
репрезентоване дослідження 
спрямоване насамперед розглянути 
відображення цієї війни крізь призму 
міфопоетичної культурної традиції 
українського народу; відстежити, яким 
чином міфічний символізм знаходить 
своє місце у наративах війни Росії 
проти України. 

Мета статті полягає в аналізі 
міфопоетичного символізму російсько-
української війни у медіапросторі 
сучасної України. 

Дискусія та результати. Події 24 
лютого 2002 року в Україні увійшли в 
історію як початок повномасштабної 
війни Росії проти України. Окрім 
власне війни, яка розпочалася у 
самому центрі Європи і може 
перерости у третю світову чи навіть 
ядерну війну, стурбованість світу 
спричинена ще й фактом небезпечного 

прецеденту, яким стала ця подія. Нова 
ера осмислення військової загрози для 
сучасного світу настала з моменту 
анексії Росією Криму у 2014 році, 
внаслідок чого країни НАТО почали 
процес нарощування своєї 
обороноздатності [2]. А це у свою чергу 
дало підстави генсеку ООН Антоніу 
Гутеррішу стверджувати, що гонка 
озброєнь повертається [3]. 
Повномасштабне вторгнення Росії на 
територію України стало свідченням 
перетворення війни із гіпотетичної 
загрози, яку можна попередити 
засобами системи колективної безпеки, 
на цілком реальну перспективу, до якої 
треба бути готовим будь-якій країні 
світу. У методологічному вимірі війна 
для цього дослідження становить 
інтерес саме як чинник міфотворчості, 
зокрема соціальної міфології. 
Соціальний міф в історії людства ще з 
найдавніших часів був природно 
вписаний у міфологічно-релігійну 
систему вірувань і таким чином лягав 
в основу ідеології. У добу 
постіндустріалізму, в умовах 
глобалізації і діджиталізації суспільного 
життя соціальні міфи стають 
штучними утвореннями, основна 
функція яких полягає в маніпуляції 
суспільною свідомістю [4]. Саме такий 
процес надпотужної цілеспрямованої 
маніпуляції суспільною свідомістю в 
останні десятиліття можна було 
спостерігати на території Росії та 
країн, які перебувають в орбіті її 
впливу. Успішність такої маніпуляції 
можна пояснити також тим, що 
людина і суспільство у переважній 
своїй більшості готові отримати 
штучно створену "заготовку", "готовий" 
образ світу – "міф про світ", коли образ 
реального світу не гарантує належного 
рівня життя суспільства, а осмислення 
причин цього є надто "болісним" 
процесом [5].  

Агресивна методологія формування 
соціального міфу (інформаційна війна) 
в Росії, спрямована, насамперед, на 
штучне продукування з України і 
українців образу ворога, значною 
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мірою спирається на традицію 
космогонічного міфу, у якому 
відображено протистояння сил світла і 
темряви, хаосу і космосу. Змальовуючи 
українця як ворога-націоналіста 
(нациста) і Україну як "обитель зла", 
розгорнута Російською Федерацією 
інформаційна війна на іншому боці 
дихотомії добра і зла формувала 
необхідність "закономірного"  
перетворення своїх громадян на 
"визволителів", "носіїв світла", які 
мають повернути Україну зі стану 
хаосу до "космічного порядку" – у 
сферу впливу Російської Федерації, до 
"русского мира".  

На відміну від Росії, яка 
десятиліттями здійснювала 
цілеспрямовану інформаційну 
підготовку до знищення України, як 
держави, і українців, як національної 
спільноти, в Україні так і не було 
вироблено системної інформаційної 
політики, яка б гарантувала безпеку 
нашої держави.  

Однак в умовах екзистенційної 
загрози самому своєму існуванню 
український народ дав дуже 
ефективну відповідь в інформаційні 
сфері у площині продукування 
саркастичних, гумористичних мемів 
про боротьбу з ворогом. Зауважимо, 
що формування сучасної української 
міфопоетики мемів припадає на 
останнє десятиліття і вже стало 
важливим феноменом сучасної 
цифрової культури [6]. В українських 
мемах періоду російсько-української 
війни відображається неповторний 
гумор українського народу і культурні 
коди нації. Загрозливе постає 
смішним, тиран – жалюгідним, 
маніпуляції суспільною свідомістю 
розкриваються як свідчення 
обмеженості і убогості жителів країни 
окупанта. Після введення санкцій 
проти Росії, одним із найбільш 
популярних мемів став: "Росіяни, це у 
вас не фінансові проблеми. Це 
"фінансова" операція! Просто весь світ 
бажає вам допомогти!" [7]. 

Початок військового вторгнення в 
Україну відбувався у кращих 
традиціях експлуатації сучасним 
російським режимом так званої 
"сакральної нумерології": 24 лютого 
2022 року, о 3.40 ранку [8], яка мала б 
на метафізичному рівні забезпечити 
Росії надшвидку феєричну перемогу. 
Слід нагадати особливу прихильність 
очільника Росії В. Путіна до окультного 
знання і практик, які він довгі роки 
використовував для процесу своєрідної 
сакралізації у суспільній свідомості 
своєї влади. Так, наприклад, у дні 
весняного або осіннього рівнодення 
Путін разом із Шойгу здійснюють 
поїздки до Сибіру, на Алтай і в Тиву 
для здійснення шаманських 
ритуалів [9]. Іншою сакральною датою 
в історії Росії загалом постає 9 травня, 
яке відзначається із року в рік як "день 
перемоги", фіксуючи таким чином 
наратив "перемоги" Росії і росіян-
переможців над фашизмом. Найбільш 
очевидною міфопоетичною аналогією 
від самого початку війни для світової 
спільноти було порівняння двох країн 
із біблійними Давидом і Голіафом [10]. 
Російська армія, друга армія світу 
(після США) – Голіаф, який, здавалося 
б, не залишав значно меншому за 
розмірами, чисельністю особового 
складу і військової техніки Давиду, 
двадцять другій армії світу (станом на 
2022 рік) жодного шансу не лише на 
перемогу, але й гідний супротив [11]. 
За усіма показниками, такими як 
витрати на оборону, кількість 
особового складу, зброї та 
транспортних засобів, Україна в рази 
поступалася могутньому Голіафу. 
Проте показник, який не піддається 
кількісному матеріальному виміру – 
"бойова воля", на думку експертів, 
стала "найбільшою силою" українського 
війська [12]. 

6 березня 2022 року BBCNews 
надрукували статтю під назвою 
"Ukraine vs. Russia: A modern-day David 
vs. Goliath story", у якій Давидом 
постає президент України Володимир 
Зеленський, у якого, як єврея, 
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вихованого у Радянському Союзі, є 
усвідомлення того, що значить бути 
"парією". Відтак, у "його ДНК" вже є 
властивість Давида максимально 
використовувати усі доступні засоби у 
протистоянні значно більшому і 
могутнішому Голіафу [13].Сто перших 
днів війни на практиці довели 
справедливість порівняння України із 
біблійним Давидом, який, як відомо, 
отримав перемогу над значно більшим 
і могутнішим ворогом. Так, станом на 
19 червня 2022 року показники 
"непереможності" другої армії світу 
значно похитнулися, зокрема втрати 
лише особового складу становили 
понад 33600 осіб [14]. 

Не можна оминути очевидного 
апокаліптичного підтексту сучасної 
української війни за незалежність 
проти Росії. Зв'язок між війною та 
есхатологією було детально розглянуто 
нами у статті "Війна у контексті 
есхатологічної парадигми сучасного 
світу", у якій зазначався зв'язок між 
війнами і актуалізацією 
апокаліптичних очікувань людства, з 
одного боку. А з другого боку, війни 
розглядаються як завершальний етап 
функціонування складних систем, як 
от імперії, епохи, цивілізації [15]. Тому 
не дивно, що насамперед у колі 
богословів виникають дискусії з 
приводу апокаліптичного значення 
російсько-української війни. 

Чи стане війна в Україні 
армагеддонською битвою, після якої 
настане кінець світу – ось лейтмотив 
статей, які з'явилися у світовій пресі 
на початку березня 2022 року. Для 
деяких західних протестантських 
пасторів та теологів війна Росії в 
Україні "знаменує кінець часів", проте 
жоден не готовий стверджувати цього 
із 100% впевненістю [16]. Актуалізація 
апокаліптичного питання у зв'язку з 
російсько-українською війною швидше 
викликана соціальним чинником, 
людською реакцією у середовищі 
віруючих на нелюдські вчинки росіян в 
Україні і з потребою пасторів 

реагувати на екзистенційні виклики 
буттю сотень тисяч людей.  

Ірреальність подій у тих регіонах 
України, куди вторглися рашисти 
(Харківщина, Сумщина, Херсонщина, 
Чернігівщина, Київщина, Маріуполь) 
протягом першого тижня військових 
подій зробили термін "апокаліптичний" 
для зображення картини війни одним 
із найбільш релевантних у світовій 
пресі. Його використовували для 
позначення страшних руйнувань, як от 
"apocalypticdestructioninMariupol" [17], 
"Apocalyptic price of Ukraine's 
victory" [18]; гуманітарної ситуації: 
"‘Apocalyptic’: 
Ukrainecrisisworsens" [19], 
"“Apocalyptic” Situation in Ukraine" [20]; 
настрою у Давосі "apocalyptic 
moodshrouds Davos" [21] та багатьох 
інших аспектів, які склалися на полях 
російсько-української війни.  

У міфопоетичному дискурсі 
військових подій 2022 року особливе 
місце посідає власне український 
контекст, пов'язаний із реаліями саме 
української культурної традиції, тому 
подекуди незрозумілий навіть 
супротивнику, але завдяки резонансу в 
ЗМІ, набуває світового поширення. У 
цьому контексті виділимо три 
українські міфопоетичні смислотворчі 
аспекти: місця сили, містичні 
практики в Україні та український 
героїчний епос. У контексті рефлексії 
місць сили української армії у 
міфопоетичному символізмі російсько-
української війни важливе місце 
посідає феномен Чорнобаївки. 
Фактично 27 лютого 2022 року 
розпочинається нова віха в історії села 
Чорнобаївки Херсонського району. 
Всесвітньою відомістю Чорнобаївка 
завдячує військовому аеродрому 
поблизу, на якому ЗСУ станом на 30 
травня 2022 року знищили російську 
техніку вже 22 рази [22]. Інфопростір 
просто вибухнув мемами на тему 
Чорнобаївки, розкриваючи 
невичерпний потенціал гумору 
українського народу. Ось деякі з них: 
"Чорнобаївка – це український 
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бермудський трикутник. Саме тут ЗСУ 
розмістили чарівний портал у пекло 
для рашистів. Місце скупчення 
хороших росіян. Майбутня столиця 
НАТО, ЄС, Землі та Галактики" [23]; "За 
легендою в Росії слабких і некрасивих 
хлопчиків скидають в 
Чорнобаївку" [24]; "In Ukraine we don’t 
say "de javu", we say "Chornobayivka" 
and I think that’s beautiful" [25]; "Гарячі 
тури в Чорнобаївку. Пільги та знижки 
для громадян РФ. Вибухова культурна 
програма. Безкоштовний проїзд в один 
кінець. Чорнобаївка – чудове місце для 
вічного відпочинку!" [26].  

Такий неймовірний успіх у знищенні 
ворожих позицій і техніки посилив 
інтерес до історії Чорнобаївки, 
оповитої легендами. Так, українські 
ЗМІ розповідають про альтернативну 
історію заснування села наприкінці 
XVII ст. козаками на чолі з отаманом 
Чорнобровим. Місце розташування 
села було зручним для того, щоб 
захищати довколишні поселення від 
татар. Саме вони й назвали отамана на 
свій лад, "володарем"– Чорним баєм. 
Ця ж легенда пояснює і неймовірний 
військовий успіх ЗСУ. Кайдани, зняті з 
визволених із полону дівчат, 
священник наказав кинути у річку, і 
"проказував замовляння", які навіть у 
наступні століття захищали цю 
місцевість [27].  

Не оминули своєю увагою 
Чорнобаївку й загарбники. Із 
оприлюднених у ЗМІ розмов, 
перехоплених СБУ, зрозуміло, що 
російські військові називають її 
"чистилищем", "цвинтарем для 
військової техніки" [28].  

Містично-символічними жартами 
про Чорнобаївку не гребують і 
українські чиновники, зокрема Олексій 
Арестович, який у соціальних мережах 
неодноразово висловлював 
гумористичні зауваження із приводу 
чергового розгрому ворога на тому ж 
місці. 22 березня 2022 року після 
чергового посту про "Чорнобаївку 7,5", 
він звернувся до "українських відьом": 
"дівчата, так тримати", "до Лисої гори у 

вас тепер додалося нове місце для 
фестивалів" [29]. 

Із містичними практиками України 
пов'язаний ще один міфічно-
літературний символ українського 
спротиву, введений у літературну 
парадигму Григорієм Квіткою-
Основ'яненком – образ конотопської 
відьми. Він набув світової відомості 
завдяки відеофіксації на мобільний 
телефон моменту, коли жителі міста 
Конотоп зупинили ворожий танк, і 
одна із місцевих жінок пригрозила 
йому відьомським прокляттям, що 
відбере у нього чоловічу силу: "Це 
Конотоп. Тут кожна друга жінка – 
відьма" [30]. Це відео через стало 
настільки популярним, що його 
показали в СШАу рейтинговій 
гумористичній програмі "The Late Show 
with Stephen Colbert" [31].  

Окрім цього на платформі youtube 
з'явилося декілька короткометражних 
мультфільмів під загальною назвою 
"Галька-відьма". Так, у мультфільмі 
"Конотопська відьма 2022" [32] 
використано українську народну 
атрибутику відьми: чорний кіт, якому 
вона наказує перейти дорогу ворожим 
танкам; мітла, яку жінка тримає 
держаком донизу, і кожного разу, коли 
Галька-відьма ударяє ним об землю, 
гармата одного із танків із колони, що 
їде по дорозі, звисає вниз, як у 
здійсненому відьомському проклятті. У 
другій частині "Бджовеліни. 
Конотопська відьма Галька" [33] до 
літературно-міфічного контексту 
додається ще й сучасний пласт 
міфотворчості. Так, на території цілком 
сучасної пасіки Гальки-відьми висить 
плакат двома мовами: "Увага!!! 
БДЖОВЕЛІНИ. Не рипайся! Нехай 
щастить!"І знизу те ж саме 
англійською: "Attention!!! B-JAVELIN. 
Don’tjerk! Goodluck!" Відповідно до 
розігнаного у медіа рашистського 
фейку про наявність біолабораторій на 
території України, у яких начебто 
розробляється біологічна зброя [34; 35; 
36; 37], Галька-відьма наказує бджолам 
атакувати рашистів. При цьому 



Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. Philosophical Sciences. Vol. 1 (91), 2022 

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка.  
Філософські науки. Вип. 1 (91), 2022 

122 
 

бджоли жалять ворогів, а тим часом 
"відьомський" чорний кіт відмічає на 
стіні будинку кількість 200-х (вбитих) і 
300-х (поранених). Водночас самі 
російські військові зображені на 
танках із "обвислими" гарматами, 
навантаженими награбованим 
російськими мародерами майном: 
побутовою технікою, білизною, 
собачою будкою.  

Суголосна з означеною містично-
міфологічною історією "боротьби" 
української природи з ворогами подія 
трапилася наприкінці 
березня 2022 року у Херсонській 
області у селищі Челбурда. На місцевій 
пасіці прокинулися бджоли і напали на 
військову частину російських 
окупантів поблизу. У результаті трьох 
росіян закусали до смерті, а 25 були 
шпиталізовані [38].Саме у цей період 
пасічники мали б підгодовувати бджіл, 
проте через окупацію не змогли цього 
зробити, а відтак бджоли виявляли 
надвисокий рівень агресивності.  

У контексті своєрідної відповіді в 
українському інформаційному просторі 
рашистському наративу про біологічну 
зброю, яку начебто готують у 
біологічних лабораторіях України, 
можна трактувати ще одну курйозну 
історію, що трапилася на Херсонщині. 
В одній з місцин потривожені двома 
ворожими винищувачами дикі гуси 
злетіли, проте повітряним потоком їх 
затягнуло у двигун літака. Це і стало 
причиною падіння винищувача у 
болото [39]. У багатьох ЗМІ "бойові 
гуси" почали розглядатися як ще один 
із символів боротьби з окупантами і 
одним із найпопулярніших військових 
мемів і патріотичних принтів на 
одязі [40]. 

З перших днів російського 
вторгнення в Україну розпочинає 
формуватися новий потужний 
культурний пласт українського 
героїчного епосу. До нього можна 
віднести, передусім, поезію та пісні, 
які виникають просто із неймовірною 
швидкістю як реакція на певні 
військові події та здобутки 

українського народу. За підтримки 
Міністерства культури України було 
створено портал "Поезія вільних", де 
уже нараховується понад 10 тисяч 
віршів про війну, надісланих усіма 
охочими поділитися авторами [41]. А 
видавництво "Discursus" видало 
антологію нинішньої війни "Поезія без 
укриття", куди увійшли твори 
70 знаних авторів та поетів-
початківців [42]. 

Відзначимо кілька показових 
прикладів військово-героїчної поезії, 
які з’явилися одними з перших. Так, 
українська поетеса Анастасія Дмитрук, 
широко відома своєю поезією 
"Никогдамы не будем братьями" (2014), 
презентувала вірш "Ти, с***, здохнеш в 
цім краю" [43], у якому висловлює 
ставлення усіх українців до 
загарбників і вдячність та підтримку 
збройним силам України.  

Міфологічно-містичний символізм 
яскраво проявився і у пісенній 
творчості доби новітньої російсько-
української війни, яка знаходить 
особливий емоційний відгук у людей. 
Однією із перших подій такого 
значення став крилатий вислів Романа 
Грибова, прикордонника з острова 
Зміїний, проголошений ним у 
нерівному бою 24 лютого 2022 року, 
коли до острова наблизився російський 
крейсер "Москва". Із нього пролунало: 
"Я – рускій воєнний карабль" і 
пропозиція здатися. Відповідь Романа, 
у якій зазначався незворотний, але 
дуже колоритний вектор напрямку 
руху "руского воєнного карабля", 
миттєво стала вірусною і заклала 
новітній самобутній пісенний пласт 
творчості українського народу. Цей 
крилатий вислів та історія його 
виникненнявже зафіксована у 
Вікіпедії і доступна двадцятьма 
п'ятьма мовами [44].  

Ефект від сміливості і непохитності 
прикордонників, виплеснутий у виразі, 
що по суті є лайкою, мав небувалий 
консолідуючий ефект на українців та 
їх прихильників по всьому світу. 
Національне агентство України з 
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питань державної служби (НАДС) 10 
березня 2022 року офіційно визнало, 
що використання державними 
службовцями цього виразу, який став 
"одним із символів боротьби з 
російськими окупантами", не є 
"порушенням норм етики державного 
службовця" і "не може завдати шкоди 
репутації державних органів та органів 
місцевого самоврядування" [45]. 

Фраза, яка стала вже мемом, 
з'явилася у численних репортажах 
європейських країн та США. Була 
повторена на камеру світовими 
політиками, як от сенатор США Бен 
Сасс [46], культурними діячами, 
(польський режисер і актор Анджей 
Северин [47], Джеймі Гайнеман [48], 
зірками, зокрема литовським гуртом 
«LT United» у кавері на власну пісню 
«You Are The Winners» під назвою «You 
Are The Winners, Ukraina» [49]. 

Висловлювання Романа Грибова 
було покладено в основу значної 
кількості пісень, поезій, топонімів на 
придорожніх вказівниках (для 
супротивника, який апріорі не 
орієнтується на місцевості), постерів 
на міських білбордах і сітілайтах. Так, 
серед найбільш поширених у 
медіапросторі можна назвати пісню 
Сергія Бабкіна, яка є рімейком власної 
пісні "Я солдат" [50]. Однією із 
найбільш популярних пісень, кліп на 
яку став просто вірусним [51], став 
відеоряд із прочитаними під музику 
вірша ми поезії "Пять слов" 
Олександри Смілянської [52]. Саме її 
інтерпретація фрази – принцип, який 
лежить в основі людського буття. Мова 
ведеться про загальнолюдські цінності, 
на які спирається буття українця: 
турбота про ближнього, батьків і дітей 
(«Мама, я в шапке, взяла документы, 
нетстраха». / Дочка сегодня заснула в 
метро на полу.), антеїзм 
(Еслидействительнохочешь для 
нашейземли /что-то хорошее – вон 
огород перепахан. / Зерна в карман 
положи, чтобони проросли), духовність 
(Новые фрески распишем на нових 
церквях), світоглядне різноманіття 

(Тут верят в Будду и Ктулху, в 
Христа и Аллаха), підтримка 
союзників у справедливій боротьбі 
(Здесь возле арты чечен, беларус и 
казах). У подальшому з'явилася ціла 
низка пісень на цю тему, 
найвідомішою з яких можна вважати 
"Україна переможе" [53]. 

Міфологічно-символічна рефлексія 
новітнього українського героїчного 
епосу набула легітимації і на 
державному рівні. Це проявилося у 
випуску Укрпоштою марки із 
зображенням корабля біля острова 
Зміїний, прикордонника і відповідною 
цитатою [54]. Популярність та ажіотаж 
навколо першого випуску марки набув 
нечуваних розмірів, тому Укрпошта 5-
мільйонним накладом випустила ще 
одну марку "Русскій воєнний корабль 
… ВСЬО!". Прикметним і символічним 
стало публічне анонсування 
пресслужбою Укрпошти виходу марки, 
яке відбулося на сороковий день після 
затоплення крейсера "Москва" 
23 травня 2022 року, у День морської 
піхоти України [55]. Оголошення 
відбулося з дотриманням традицій 
шанувальників символізму: державне 
свято, пов'язане із військовою сферою, 
припало якраз на сакральну дату 
міфологічно-релігійного змісту (40-й 
день після затоплення російського 
флагмана), що можна вважати 
додатковим приводом для відзначення.  

Із уже згаданим Романом Грибовим, 
українським прикордонником з 
острова Зміїний, який однією фразою 
здобув світову відомість, пов'язана 
актуалізація ще одного потужного 
античного міфологічного мотиву. 
Острів Зміїний, історія якого нам 
відома ще з часів античності (перші 
згадки про нього датовані 
VII ст. до н. е. [56]), пов'язана із 
грецькими поселеннями на території 
Північного Причорномор'я. Про 
важливе значення острова Зміїний, 
який греки називали Левкос (білий) 
свідчить згадка про нього у грецькій 
міфології та зведення на ньому храму 
одного із найшанованіших у античній 
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традиції героїв – Ахілла. За легендою, 
острів з'явився волею і зусиллями 
матері Ахілла богині Фетіди, яка 
підняла його із дна морського [57] для 
сина, який оселився на ньому після 
смерті. Побудова на Левкосі храму 
Ахілла перетворила його на століття на 
місце поклоніння із діючим 
святилищем і постійно присутніми 
служителями культу. Припускають, що 
за умови розвиненого судноплавства, 
храм міг також виконувати роль 
маяка, а жерці водночас були його 
наглядачами [56]. І якщо розглядати 
прикордонників острова Зміїний як 
службовців, які там знаходяться, так 
само виконуючи свій обов'язок, то 
Роман Грибов постає у згаданій 
ситуації як жрець, який проголосив 
прокляття "рускому воєнному 
кораблю". Відтак його фраза є 
прокляттям, сказаним у сакральному 
місці у безвихідній ситуації. Можна у 
ситуації з "руським кораблем" віднайти 
і мотив помсти древніх античних богів 
(Фетіди) та героїв (Ахілла) нащадкам 
Російської імперії, які із уламків 
античного храму Ахілла у ХІХ столітті 
побудували маяк.  

Із древніми жерцями Романа 
Грибова пов'язує і те, що його 
прокляття збулося. Прикметно, що 
напередодні загибелі "Москви", а саме 
13 квітня 2022 року Укрпошта 
візуалізувала це прокляття у вигляді 
марки "Русскій воєнний корабль…", 
надавши цій події потенційного 
матеріального буття. 

А вже 14 квітня 2022 року 
трапилася одна із найбільших перемог 
ЗСУ – потоплення флагманського 
корабля Чорноморського флоту РФ 
«Москва»  українською крилатою 
ракетою "Нептун", назва якої походить 
від імені ще одного античного 
римського божества, володаря морів і 
океанів Нептуна. І це відкрило нову 
сторінку в історії ведення воєн. З 
одного боку, чи не вперше в історії 
військово-морського флоту Росії (у 
розумінні Російської імперії, СРСР і РФ) 
вона втратила свій флагманський 

корабель, вартістю понад 750 млн 
доларів США, який забезпечував 
протиповітряну оборону російських 
військ у всьому чорноморському 
регіоні і на півдні України, а з іншого – 
важко переоцінити саме символічне 
значення цієї події.  

Прокляття острова Зміїного у 
міфічно-символічному контексті 
розглядає журналіст і політичний 
оглядач Іван Яковина на своєму 
youtubeканалі від 14 квітня 2022 
року [58]. Він наголошує на значенні, 
яке ця подія мала для президента Росії, 
який є великим прихильником 
символізму. Україну (і її президента 
Володимира Зеленського) Іван Яковина 
порівнює у даній ситуації із міфічним 
трікстером, жартівником, хитруном, 
який протистоїть значно більшому і 
потужнішому супротивнику, потворі-
велетню Поліфему. Президент України 
співвідноситься у такому розумінні з 
хитромудрим давньогрецьким героєм 
Одіссеєм, царем Ітаки, у його 
протистоянні з могутнім циклопом-
людожером Поліфемом, сином 
Посейдона (Нептуна). Так само, як 
Одіссей представився циклопу як 
Ніхто, так і Україна і її Президент не 
повинні брати, на думку оглядача, 
офіційної відповідальності за 
потоплений крейсер. Іван Яковина 
проводить паралелі між описом 
Поліфемом зовнішніх даних Одіссея та 
сприйняттям особистісних якостей 
президента Володимира Зеленського 
ворогами.  

З іншого боку, символізм імені Ніхто 
обіграно і щодо ракет "Нептун". Від 
початку російсько-української війни 
багато хто в ЗМІ жалівся на те, що їх 
не видно, вони кудись зникли і ніхто 
їх не використовує. У даному випадку 
Ніхто, який не використовує 
"Нептуни", реально знищив"Москву", 
як Ніхто-Одіссей переміг могутнього 
Поліфема [58]. 

Цікаво уданому контексті обіграно 
образ Нептуна – крилатої ракети, яка 
потопила "Москву", названої на честь 
римського бога моря. Колишній 
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представник міністра оборони України 
на Чорноморському флоті Євген 
Лупаков заявив, що сам факт того, що 
"Нептун потопив "Москву"" – дуже 
символічний: "бог моря на нашому 
боці" [59]. І ця заява спричинила відгук 
у ворожому стані: пропагандисти 
почали обговорювати тему 
язичницьких богів, які начебто 
допомагають Україні ("Що це за боги 
такі? Це ж диявол!"); переходячи до 
наративу: Захід ріже Україну, 
приносячи її в жертву язичницьким 
богам, яким молиться [60]. 

На противагу цьому Іван Яковина 
звертає увагу на "давньогрецькі 
прокляття", які збуваються у війні Росії 
з Україною. На противагу наведеній 
точці зору на прокляття Романа 
Грибова як жерця храму Ахілла, 
журналіст інтерпретує його значно 
ширше як прокляття, виголошене 
віроломно зрадженою людиною у 
відчаї. І коли збувається таке 
прокляття, це є ознакою вищої 
справедливості [58]. 

Іван Яковина відзначає важливість 
поетичного та релігійного символізму 
для ворожої сторони і пропонує вести 
інформаційну боротьбу Україні і в 
цьому напрямі. Так, на його думку, 
доцільно використати інформацію про 
християнську реліквію, яка зберігалася 
на крейсері "Москва". Частка Хреста 
Господнього, розміром у кілька 
міліметрів, подарована московськими 
благодійниками, зберігалася у 
залізному хресті у ковчезі на його 
борту. Власне її присутність повинна 
була гарантувати невразливість 
"Москви" [61].Проте, можна було б 
запустити в інформаційний простір 
тему: навіть Бог проти Росії у цій війні, 
адже реліквія не врятувала крейсер, а 
навпаки, притягнула катастрофу [58]. 

Окрім власне українського 
контексту міфопоетичної традиції, 
світова спільнота у затопленні 
рашистського крейсера побачила ще 
одну символічну аналогію. Насамперед 
інформаційний простір наповнився 
порівнянням із "Титаніком", який 

затонув у той самий день – в ніч із 14 
на 15 квітня 1912 року, за 110 років до 
"Москви". Окрім того, була віднайдена 
й ще одна нумерологічна аналогія: 
вартість "Титаніка" станом на 1912 рік 
становила 7,5 млн. доларів [62].  

Зауважимо, що автори вже 
згаданого мультфільму про Гальку 
конотопську відьму створили серію, у 
якій вона летить, стоячи на мітлі, і 
топить крейсер "Москва", кинувши в 
нього банку консервованих огірків 
[63]. Нагадаємо, що цей мотив є 
відображенням реального ураження 
киянкою у перші місяці війни 
літального апарату банкою 
консервації, який вона прийняла за 
російський дрон [64]. 

У військових подіях сучасного 
російсько-українського протистояння 
чітко простежується і міфологічний 
символізм протистояння буття і 
небуття, живого і мертвого, що свого 
часу знайшов відображення у 
поетичному наративі послання "І 
мертвим, і живим, і ненародженим … 
землякам"від Тараса Шевченка [65]. 
Згадка про війну рашистів із мертвими 
насамперед пов'язана із масованим 
ракетним обстрілом меморіального 
комплексу "Бабин Яр" 1 березня 
2022 року. Керівник Офісу Президента 
України Андрій Єрмак назвав цю 
подію актом звірячого вандалізму та 
"вбивством жертв голокосту 
вдруге" [66]. Став символічною 
жертвою війни росіян із мертвими і 
сам автор послання, Тарас Шевченко. 
Світлину пам'ятника Кобзареві із 
простреленою росіянами головою було 
розміщено у соціальних мережах 
жителькою м. Бородянки, Київської 
області [67]. Сумнівно, що російські 
окупанти-мародери, які розстріляли 
пам'ятник, знали хоча б, хто такий 
Тарас Шевченко, не кажучи вже про 
його творчість. Однак цей акт 
вандалізму постає не просто частиною 
боротьби окупантів з українською 
історичною пам’яттю, а й містить у 
собі глибокий символічно-містичний 
зміст. Рашисти не просто хочуть 
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знищення всіх живих українців, вони 
прагнуть знищити і пам'ять про 
мертвих українців, і про будь-який їх 
слід на землі.  

Найжахливішими актами будь-якої 
війни є вбивство мирного населення, 
насамперед дітей. Від початку сучасної 
російсько-української війни станом на 
11 червня 2022 року в Україні вже 
загинуло 287 дітей [68]. Втіленням 
війни проти ще ненароджених дітей 
стало бомбардування 9 березня 
2022 року пологового будинку та 
дитячої лікарні у Маріуполі [69].  

Прикметним у цьому контексті є 
співпадіння цієї дати – 9 березня – з 
208-ю річницею народження автора "І 
мертвим, і живим, і ненародженим … 
землякам"Тараса Григоровича 
Шевченка, якого справедливо 
вважають "пророком" в історії 
модерної української нації.  

Висновки та перспективи 
подальших досліджень. Війна без 
перебільшень належить до 
найжахливіших антропогенних та 
соціогенних катастроф, з якими лише 
може зіштовхнутися людство. Як і інші 
надзвичайні події, вона провокує і 
надзвичайні реакції, гіпертрофовані 
емоційні переживання і відповідні дії. 
Наратив сучасної російсько-
української війни конкретизується у 
міфічному символізмі української 
культурної традиції, поступово 
поширюючись за її меж та стає вже 
частиною загальноцивілізаційної 
спадщини людства. Діджиталізація та 
глобалізація сучасного інформаційного 
простору стає чинником залучення в 
реальному часі кожного, хто бажає, до 
осмислення і ретрансляції інформації 
про події, які переживає Україна, 
починаючи із 24 лютого 2022 р. 

Незважаючи на жахливі прояви 
війни і страдницьку загибель та 
страждання десятків тисяч людей, 
українське суспільство виявилося 
здатним до консолідації і мобілізації на 
боротьбу з набагато переважаючим 
ворогом. Значною мірою це відбулося 
через синтез вродженої здатності 

українців до гумору і сатири, 
продукування десятків і сотень мемів 
на військову проблематику, які 
базувалися на використанні прадавніх 
міфологічно-символічних форм.  

В українському суспільному 
інформаційному дискурсі у контексті 
виявлення міфологічно-символічних 
аспектів сучасного російсько-
українського протистояння можна 
виділити цілий ряд міфологічно 
забарвлених наративів: антеїстичний 
наратив боротьби самої природи або 
тварин із росіянами-загарбниками; 
наратив активізації прадавніх "місць 
сили" українців, які стають пасткою 
для чужинців; наратив актуалізації 
боротьби за українців прадавніх богів і 
героїв, які тисячоліття тому захищали 
території сучасної України; наратив 
російсько-української війни як війни 
росіян проти мертвих (минулого, 
історії), живих (теперішнього) і 
ненароджених (майбутнього) українців.  
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NEO-ORTHODOX DISCOURSE IN PROTESTANT THEOLOGY 

O. L. Sokolovskyi* 

The post-war spiritual crisis of European society led to the destruction of the system of moral and 
religious values. The devastation of the meaning of life has led to the spread of pessimistic 
sentiments about the validity of the judgments of the human mind and the restructuring of society 
on the basis of social justice. In the conditions of secularization, there is an active search for the 
construction of such a model of Christianity that would harmonize with the modern world. By 
asserting the freedom of worldview and the right to deepen the rational understanding of the 
transcendent essence, Protestantism produces a neo-Orthodox theology, which defined the basic 
ideas of authenticity and morality of man on the basis of his existence. The aim of the article is to 
understand the specifics of neo-orthodoxy as a religious phenomenon and its importance in the 
progress of modern religious and philosophical anthropology and Christology.  

In the process of studying the views of representatives of unorthodox theology, the 
phenomenological methodology of religious analysis was used in the field of systematization of neo-
orthodox doctrines of various Protestant thinkers, which involves its consideration in the unity and 
diversity of social manifestations. The structural-functional method is reflected in the process of 
comparing anthropological, Christological and soteriological concepts in the teachings of theologians 
as fundamental to the evolution of Protestantism.  

A new view of the spiritual heritage of previous generations and their acquisition of orderly 
diversity become for man a sense of self-identification. Ensuring sustainability in the processes of 
existential transformation has become possible through the existential understanding of the basic 
vectors of human subjectivity. Determining the need of society for internal revival, orthodoxy, as a 
direction of Protestant thought, proposed a reconstruction of ideas that met social needs. Military 
events in Ukraine, social cataclysms, economic, political and spiritual decline in many countries of 
the modern world highlight the need to find lost meanings within the Christian tradition.  
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НЕООРТОДОКСАЛЬНИЙ ДИСКУРС У ПРОТЕСТАНТСЬКІЙ ТЕОЛОГІЇ 

О. Л. Соколовський 

Післявоєнна духовна криза європейського суспільства призвела до руйнації системи 
моральних і релігійних цінностей. Смисложиттєве спустошення спричинило поширення 
песимістичних настроїв відносно достовірності суджень людського розуму та перебудови 
суспільства на засадах соціальної справедливості. В умовах секуляризації здійснюються 
активні пошуки побудови такої моделі християнства, яка б гармоніювала із сучасним світом. 
Утверджуючи свободу світогляду та право на поглиблення раціонального осмислення 
трансцендентної сутності, протестантизм продукує неоортодоксальну теологію, яка 
визначила основні уявлення про автентичність і мораль людини на основі її екзистенції. 
Метою статті є осмислення специфіки неоортодоксії як релігійного феномену і її значення  в 
поступі сучасної релігійно-філософської антропології та христології.  

У процесі дослідження поглядів представників неортодоксальної теології була 
використана феноменологічна методологія релігієзнавчого аналізу в площині систематизації 
неоортодоксальних доктрин різних протестантських мислителів, який передбачає розгляд її 
в єдності та різноманітті соціальних виявів. Структурно-функціональний метод знайшов 
відображення у процесі порівняння антропологічних, христологічних та сотеріологічних 
концепцій у вченнях теологів як засадничих для процесу еволюцію протестантизму.  

Новий погляд на духовні надбання попередніх поколінь і набуття ними впорядкованого 
розмаїття стають для людини осенсуванням самоідентифікації. Забезпечення сталості в 
процесах буттєвих перетворень стало можливим завдяки екзистенційному осмисленню 
основних векторів людської суб’єктивності. Зумовлюючи потребу суспільства до 
внутрішнього відродження, неортодоксія, як напрямок протестантської думки, 
запропонував реконструкцію ідей, які відповідали суспільним запитам. Військові події в 
Україні, суспільні катаклізми, економічний, політичний та духовний занепад у багатьох 
країнах сучасного світу актуалізує необхідність пошуку втрачених смислів у межах 
християнської традиції.  

 
Ключові слова: неоортодоксія, теологія, протестантизм, глобалізація, христологія, 

сотеріологія. 
 

Formulation of the problem. The 
formation and development of European 
science in modern times has not only led 
to a rethinking of the traditional religious 
picture of the world, but also led to a 
fundamental change in the paradigm of 
Protestant theology. Transformations in 
the religious worldview led to the 
emergence of liberalism in theology in 
accordance with the demands of Western 
European culture. Liberals have focused 
on the idea of metaphorical world since 
the dawn of Christianity. The use of 
biblical conceptual and terminological 
system has led to the loss of modern 
man's understanding of the basics of 
Christian doctrine and its relevance in 
today's realities. Representatives of 
Protestant liberal theology tried to 
rethink traditional teaching in the light 
of new trends in the religious and 
philosophical worldview. 

Representatives of liberal theology, 
rethinking the traditional dogmatic 
principles of Christian doctrine, sought 
to use scientific achievements and adapt 
their teachings in the face of growing 
historical variability. Ethical and 
aesthetic interpretations of biblical texts 
led to the transformation of Christianity 
into an ethical-humanistic system, while 
traditional theologians insisted on their 
literal understanding. Liberal theologians 
have tried to develop the study of the 
Scriptures in the context of the 
historical-critical method, as well as 
comparative linguistics, based on textual 
and hermeneutical analysis. 

Trying to build a theology based on 
the rejection of Christian dogma, the 
liberals laid the basic content of the 
Protestant faith in the context of ethical 
interpretations of its essence. Not only 
did the process of radical intervention in 
the structure and system of 
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Protestantism begin, but there was also 
an active development of neo-orthodoxy. 
A new trend in Protestantism emerged 
during the spiritual crisis and radical 
social restructuring that European 
nations experienced after the First World 
War. Society was in a state of complete 
uncertainty, spiritual devastation, 
destruction of the system of moral and 
religious values and the need for internal 
revival. The post-war events 
demonstrated a loss of confidence in the 
values of the previous era and the 
inability of religion to solve the problems 
of the relationship between good and evil 
in the world. The need to search for lost 
meanings within the Christian tradition 
led to the emergence of unorthodox ideas 
in Protestant theology. A number of 
Protestant thinkers tried to organically 
and easily revive the image of the biblical 
God in the human worldview, explain the 
plan of earthly realization of the divine 
plan of war and social evil, and propose a 
new approach to interpreting theological 
postulates. 

Degree of scientific development. 
The latest stage in the study of neo-
orthodoxy in Protestantism is due to the 
influence of existential philosophy on the 
formation of the views of followers of the 
new theology, which directly influenced 
the emergence of dialectical beliefs. The 
first attempts to transform orthodox 
theology were made by G. Raimarus and 
G. Lessing, who criticized the New 
Testament for pretending to be Jesus 
and Protestantism for their dogmas of 
justification by faith and the Scriptures 
as the only source of faith. In modern 
times, the development of Protestant 
theology is reduced to four directions: 
liberal theology; Tübingen Protestant 
School; theology of mediation; new 
orthodoxy. Theoretical analysis of the 
main features of the phenomenon of neo-
orthodoxy is represented by a small 
number of works, among which it is 
necessary to name first of all significant 
works of P. Enns, M. Erickson, T. Lane, 
A. McGrath, C. Ryrie, G. Thyssen. They 
formulated the most important 

provisions and system of key issues of 
liberal theology and the new orthodoxy. 

A significant place in the coverage of 
theological ideas on neo-Orthodox issues 
is occupied by the work of Paul Enns, in 
which the new orthodoxy is considered 
from the standpoint of biblical, 
systematic, historical, dogmatic and 
modern theology. Related to previous 
work is Millard Erickson's Christian 
Theology, which compares the strengths 
and weaknesses of "liberal" and 
"dialectical" theology. 

Among the large number of works that 
have studied neo-orthodoxy in the 
context of Protestant theology, we should 
mention the works of B. Hegglund and 
L. Berkhov. Their authors subject to 
careful scientific consideration of certain 
provisions of neo-Orthodox doctrine in 
the plane of the subject field of 
philosophical and religious studies. Neo-
Orthodoxy appears as a set of 
philosophical concepts, methodological 
principles and concepts that make it 
possible to comprehend the paradigmatic 
coordinates of Protestant theology in the 
diversity of its manifestations. 

The aim of the article is to 
understand the specifics of neo-
orthodoxy as a religious phenomenon 
and its importance in the progress of 
modern religious and philosophical 
anthropology and Christology. 

Discussion and results. The 
condemnation of excessive liberalism in 
theology, which changed the notion of 
God and undermined the moral 
significance of the nature of Jesus 
Christ, contributed to a number of new 
doctrines and approaches to modernizing 
theological concepts that gave rise to a 
new orthodoxy in Protestantism. 

Adherents of unorthodox doctrine 
criticized the views of liberals on the 
Scriptures as the result of purely 
religious and spiritual pursuits of man 
and debunked the view of Jesus Christ 
as a historical figure. Neo-Orthodox 
denied the understanding of religion as a 
manifestation of human nature and part 
of cultural history. For them, culture was 
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the result and expression of religion with 
an emphasis on the study of human 
beings and the universe before and after 
the extinction of life on earth. Thus, the 
representatives of unorthodox doctrine 
sought to correlate the doctrine with the 
realities of human existence and actively 
responded to acute social problems. 

Protestant neo-orthodoxy represented 
several areas of philosophical and 
theological interpretations of Christian 
doctrine. K. Bart's concept proposed a 
new understanding of God's revelation 
based on the person of Christ, the Holy 
Scriptures and the traditions of the 
Church. In the context of existentialism, 
P. Tillich considers Christian doctrine, 
pointing to the need for man to get rid of 
fear of the unknown. The ontological 
proof of the existence of God in his 
interpretation is not reduced to things, 
and therefore the existence of man 
through the person of Christ, according 
to the theologian, is the knowledge of 
being as such. 

The analysis of the doctrinal concepts 
of the representatives of Protestant neo-
orthodoxy will begin with the teachings 
of the founder of this trend, the Swiss 
pastor and theologian K. Bart. The 
development of his theology was 
associated with the desire of 
representatives of liberal Protestantism 
to establish a correspondence between 
religious and scientific worldviews, 
sometimes neglecting their own beliefs, 
which was unacceptable to K. Bart. An 
attempt to revive traditional Reformed 
doctrine led to the interpretation of 
Protestant theology while preserving the 
tradition of the faith. The critical 
teachings of the Swiss theologian led his 
followers to revive the Christian idea of 
God, which was distorted in liberal 
theology [1:86]. 

The Swiss theologian denied the 
anthropologisation of theology, liberal 
theology, and insisted on a return to 
Lutheranism and Calvinism. The tragedy 
of human existence, according to 
K. Bart, was the inability to overcome the 
contradictions between God and sinful 

humanity, leading to understanding the 
absurdity of the world. Only with a vast 
mind can God point out the only way to 
overcome contradictions. Faith in the 
true meaning of gospel revelation and 
acceptance of God through his grace, 
man joins Him. Thus, faith in the Divine 
predestination, according to K. Bart, will 
help a person find justification for their 
decisions and actions. 

Thus, true dynamic faith is due to the 
application of the dialectical method, 
through which a person gets the 
opportunity to find the truth in 
opposites. The use of rational 
approaches by liberal theologians to 
explain faith has leveled the dynamics of 
faith itself. Rational thinking is limited 
by semantic potential, and therefore 
cannot be the only way of human self-
determination in the world. Such one-
sidedness leaves no room for religious 
origin in the spiritual life of man and the 
comprehension of God as the absolute 
bearer of meaning. Neo-Orthodox noted 
that the sinful nature of man is not able 
to become responsible for the truth of 
the faith due to the limitations of the 
human mind. They abandoned the 
rational explanation of paradoxes, 
because there is no single and absolute 
method of Christian dogma. 

K. Bart's hermeneutic methodology is 
focused on ontology and historicism and 
is characterized by a synthesis of 
orthodox and liberal understanding of 
sacred texts. Neo-Orthodox tried to 
reproduce the idea of insurmountable 
mental opposition between sinful man 
and God. Developing Kierkegaard's ideas 
about the paradoxical nature of man's 
relationship with God, Bart believed that 
such faith is a hidden sin, because 
paradoxicality is the possibility of sin. 
Convinced that man is left with only 
sincere and unshakable faith, its 
paradoxicality is defined by the 
theologian as a single and universal 
phenomenon. In this way, K. Bart made 
a theological turn of Christian thought, 
formulating faith as the final relationship 
to God, rather than the priority of 
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religion and man. The essence of the 
paradox of faith in the teachings of neo-
Orthodox is that it is obtained only as a 
result of human renunciation of 
evidence. 

Bart's theology is based on 
Christology, which is the "core of the 
Christian faith" [2: 109]. In theological 
and religious literature, Bart's teachings 
are characterized as "Christ-centric" 
because of his deep conviction that no 
theological subject can be considered 
without the person of Jesus Christ: 
"Church dogmatism must be determined 
in general and in parts by Christology" 
[3:377-378]. An eloquent evidence of his 
Christ-centricity is the famous saying of 
the theologian: "Tell me what your 
Christology is, and I will tell you who you 
are" [2:112]. 

Characteristic of Christo Bart's 
Christology is that although he built it 
on Calvinist principles, for him the 
Christological dogma, fully outlined in 
the First and Second Ecumenical 
Councils, did not cause any doubt 
[4:121]. K. Barth holds the same opinion 
in the triadological question, when the 
Fathers of the Church affirmed in the 
Creed the oneness of the Father and the 
Son and confirmed the faith in the Deity 
of the Holy Spirit. Denying the ability of 
the mind to acquire an idea of God, Bart 
determined the meaning of revelation 
equivalent to the transcendent being, 
which is higher in the possibilities of 
knowledge [3:378]. Thus, the knowledge 
of God, according to the Swiss 
philosopher, is possible in Christ and 
through Him. 

To reveal and analyze certain aspects 
of Christology, Barth paid due attention 
to the development of the triadological 
terminology, in which a separate 
hypostasis was defined by the concept of 
"nature" and the trinity by the concept of 
"person". The main problem for the 
theologian was laid in the term "person", 
which is used in different meanings. He 
suggested using the term "mode of being 
of God" instead. This approach was fully 
consistent with the dogmatic guidelines 

of the church [4:121]. Some aspects of 
Christological doctrine of Bart are 
devoted to the problem of incarnation, 
which the theologian considered in order 
to identify and eliminate some errors 
inherent in the early Christian 
philosophical and theological systems. 
According to the theologian, the 
incarnation of the Logos into human 
nature, overshadowed by original sin, 
testified to the unity of Christ with all 
mankind, which had common signs and 
properties. Analyzing the Christology of 
early Protestant currents, Bart 
established the fundamental principle of 
their doctrines, which declared the 
hypostatic unity of the Son of God: 
"Jesus Christ from the moment of 
incarnation to the resurrection was the 
unity of the divine Word with the human 
being accepted by Him" [3:379]. For 
K. Bart, Christ is a true example to 
mankind, not a moral man. The human 
essence of Jesus is His existence for 
man, therefore, according to the 
theologian: "The humanity of each 
person lies in the definition of his being 
as common with another person" [3:379]. 

In his Christological doctrine, Barth 
attaches great importance to soteriology, 
within which researchers distinguish two 
areas of theology – dramatic and 
dialectical. The idea of drama comes 
down to the theologian's denial that God 
himself realizes the history of salvation, 
and that man only observes this process 
without interfering. However, according 
to K. Bart, when it comes to saving a 
person, he must be an active party in 
this process. According to him, 
soteriology is a joint action of both God 
and man, given that this process is not 
mechanistic, but dramatic, like any 
interpersonal communication [5: 6]. It 
should be noted that the dramatic 
direction in the teachings of K. Bart was 
formed in a polemic with representatives 
of liberal theology, who dissolved God in 
man and understood Him in terms of the 
human mind. 

Another area of K. Bart's soteriology is 
dialectical. It was on the basis of this 
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method that he carried out a structural 
and functional analysis of the main 
aspects of theology. Understanding the 
doctrine of predestination, K. Bart 
depicts Christ, who distinguishes some 
people and separates them from other 
beings. According to this principle, 
people who have connected their lives 
with Christ are forgiven by God, but they 
do not know it [6: 262]. Therefore, the 
sacrifice of Christ is presented as a 
constant process in which God singles 
out his Son and opposes him to other 
people. In view of this, Bart assigns an 
insignificant role to the earthly life of 
Christ. For the Protestant theologian, the 
act of resurrection reveals the revelation 
through which man reveals Christ 
[7:182]. If the resurrection is considered 
outside of history, then man does not 
know its secret. Therefore, the coming of 
Christ to earth and His actions, 
according to K. Bart, are decisive 
through the transmission of knowledge 
about the meaning of salvation. They 
receive them in kerygma. In the context 
of dialectical teaching, the theory of 
salvation is considered by Bart in the 
aspect of knowledge, which gives man 
the idea of Christ's death and 
resurrection as eternal salvation, "not an 
escape to the afterlife" [2:268–269]. A 
person who realizes this and is 
reconciled to God is saved. 

The unorthodox approach to the 
analysis of the doctrine of Jesus Christ 
initiated by K. Bart was reconsidered in 
the existential Christology of P. Tillich. 
Trying to bridge the gap between the 
theoretical and everyday levels of 
religious consciousness, he strongly 
condemns Bart's religious limitations, 
believing that Christianity will lose its 
meaning if it does not help man in 
today's realities. The Protestant 
theologian substantiates the importance 
of religion for the spiritual and social life 
of man, arguing that culture contains a 
deep religious component [8:172]. But if 
K. Bart distinguishes secular life from 
religion, then P. Tillich, on the contrary, 
justified their existential relationship, 

with center of which were human 
actions, their content and goals. 

In the question of faith, P. Tillich 
defined it as an act of life, centered in the 
center of existence of the individual. The 
theologian singled out ontological and 
moral types of faith, implying the 
progress of Christianity with the 
restoration of lost unity, including the 
mystical and rational. Thus, the views on 
the problems of faith of K. Bart and 
P. Tillich to some extent coincided. They 
proceeded from the fact that faith is 
completely impossible to possess. 

Central to Christ Tillich's 
Christological reflection was the problem 
of the relationship between theology and 
history. According to him, the doctrine of 
Jesus Christ can be understood only in 
the form of a universal philosophical 
system [9:360]. Analyzing the concept of 
"religion", Tillich pays special attention to 
the category of "revelation", defining it as 
a means of self-manifestation of the 
Absolute. Theologian contrasts empirical 
history with super-history, arguing that 
the latter can only visually reproduce 
revelation. It is in the context of this 
distinction that Tillich's existential 
Christology is built, which defines the 
concept of God in the philosophical 
category of being: "God is the answer to 
the question posed in being" [10:51]. 

Being, according to the theologian, 
cannot be deduced or reduced to the 
being of things, and only the being of 
man is the way to the knowledge of God. 
Fear of death and the threat of non-
existence, according to P. Tillich, allows 
a person to delve into the knowledge of 
God. Therefore, using the philosophy of 
existentialism, he justifies the 
importance of religion in depriving the 
fear of the transcendent. However, 
according to the theologian, the 
conversation about the existence of God 
introduces Him into the realm of 
existence, and any attempt to explain 
Him from the point of view of philosophy 
or theology forms a state of identity and 
contradiction. This idea is reflected in the 
concept of the antinomy of religious life, 
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which is that man, on the one hand, 
experiences union (identity) with God, 
and on the other – feels separation 
(contradiction) from Him. P. Tillich tries 
to find a religious type that can overcome 
this antinomy, and concludes that this is 
possible only in Christianity through the 
synthesis of the doctrine of justification 
and Christology. This synthesis, 
according to the theologian, allows 
overcoming the basic antinomy of 
religious life. 

In the theological context, God is 
understood as a force of being that 
opposes non-being. The comparison of 
God with other kinds of being 
subordinates Him to the categories of 
time and substance and thus equates 
them with other beings [9:175]. Given the 
infinity of God, P. Tillich proposes to 
apply to him the concept of self-being, 
which is transcendent and immanent to 
man. The self-existence of God is an 
unsymbolic statement of theology, 
despite the fact that "all human 
reasoning about God is symbolic" 
[11:62]. God as the basis of being, 
according to P. Tillich, does not speak to 
limited beings in their language, but He 
speaks to them through their language 
[11:62]. Thus, the self-manifestation of 
God has deep symbolic foundations. 

Since God is the basis of being and 
man is ontologically committed to Him, 
the problem of alienation is overcome in 
Jesus Christ as the final revelation; He is 
the New Being. P. Tillich believes that 
theology can answer the existential 
question of man when the Gospel is 
revealed in the message of the "New 
Being". According to A. Reinen, P. Tillich 
builds his concept of existential 
Christology on the basis of texts of the 
Holy Scriptures and Christological 
positions of the Ecumenical Councils 
[12:59]. 

P. Tillich interprets the theory of 
salvation as healing, which corresponds 
to the state of alienation and determines 
existence. In this context, healing is 
interpreted as the union of the alienated 
and, most importantly, overcoming the 

rift between God and man. For P. Tillich, 
the path to salvation is purely individual 
– it is obtaining a New Being through 
personal connection to "eternity", i.e. to 
God. Characteristic of this concept is 
that it sees salvation not in the historical 
person of Christ, but in the symbol of 
His appearance as a sign of the New 
Being [13:616]. Another symbol that 
determines Christ's dependence on 
existence is the cross, and the symbol of 
overcoming this existence is the 
resurrection. Therefore, the New Genesis 
restores the unity of man and God. In the 
process of salvation P. Tillich identifies 
three stages: 1) "Renaissance" as 
complicity in the New Genesis; 2) 
"Justification" as the acceptance of the 
New Being; 3) "Sanctification" as a 
transformation of the New Genesis 
[10:443-444]. 

The first and second stages of 
salvation are always in dialectical unity. 
The third stage of "sanctification" 
involves the admission into the 
community of all those who have become 
involved in the New Genesis. The 
theologian argues that the objects of the 
New Being are all spheres of human life, 
which under the influence of the Holy 
Spirit awaken abilities that man already 
has, but they are awake, as well as equip 
man with new opportunities that he did 
not have before. Thus, P. Tillich tried to 
portray Christ so that his image was 
acceptable to religious and philosophical 
worldviews. The Christological doctrine 
of the theologian is imbued with an 
existential interpretation of the symbols 
and provisions of the Christian tradition. 

Conclusions and prospects of the 
study. In historical retrospect, the 
theology of neo-orthodoxy represents a 
return to the origins of the teachings of 
early Protestantism. An important reason 
for this step was the attempt of neo-
Orthodox to weaken and destroy the 
unjustified by time and realities of life 
the concept of ethicization of Christianity 
by liberal theology. They tried to create a 
new concept on the fundamental 
principles of orthodox theology, which 
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met the modern requirements of the 
time. The theological heritage of 
Lutheranism and Calvinism became the 
basis of unorthodox ideas. However, in 
the context of the crisis of European 
civilization and the desire to find the 
place of the biblical God in the modern 
worldview, unorthodox theology has 
departed from Protestant orthodoxy. 
Therefore, the views of the new doctrine 
took a centrist position between 
traditional and liberal theology. The 
active development of neo-orthodoxy and 
the use of the dialectical method have led 
to a lack of unity in the views and 
methodologies of neo-orthodoxy. The 
multiplicity of a single position has not 
diminished the importance of neo-
orthodoxy in the theology of modern 
Christian churches. Followers of the new 
doctrine aroused interest in 
hermeneutics and Christology, which led 
to the actualization of the Holy Father's 
philosophical thought and its rethinking. 
The application of the methods of 
dialectical theology contributed to the 
spread of the movement for the unity of 
Protestant denominations. 
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