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УДК 165.173:167:[316.65:24-285.52]
ГЕРАСИМОВА Ельвіра Миколаївна 
доктор філософських наук, професор, 

Національний педагогічний університет 
імені М.П. Драгоманова, 

м. Київ (Україна);
e-mail: sophiaprimauan@gmail.com

ORCID: 0000-0003-0046-8458

ЕСЕ ПРО СОЦІАЛЬНИЙ РОЗУМ ЯК ФЕНОМЕН КОЛЕКТИВНОЇ МУДРОСТІ

– Ти повинен швидше одужати, тому що я ще багато 
чого маю навчитися в тебе, а ти можеш навчити мене 
всьому на світі. Тобі було дуже боляче? 

– Дуже, – сказав старий.
Ернест Хемінгуей

У сучасному соціальному світі формуються безпрецедентні форми інтелек-
ту ального споживання колективного знання, тому стаття присвячена таким 
проблемам методології наукових досліджень, як новий формат спосо бів кому-
нікації у межах наукового співтовариства, так і в спілкуванні інтелектуалів 
з суспільством знань, яке їх споживає. Такий феномен колек тивної мудрості 
формується завдяки принципам і методам системного пізнання, який завж-
ди має творчий характер і не може зводитися тільки до його наукової форми, 
хоча саме вона надає можливість вижити і влаштувати своє життя для всіх 
представників роду Homo sapiens. Зазначено, що колективна мудрість є інте-
гральним показником і визначальним чинником суспільного поступу і механізму 
перетворень. Ми постійно користуємося інтелектом інших людей і цей процес 
нарощує свої масштаби, але методики спілкування між інтелектуальними про-
позиціями не мають відповідних сучасних форм, а підтвердження об’єктивності 
тих або інших знань реально займає велику кількість часу. 

Було запропоновано критерії колективної мудрості, які певним чином мо-
жуть допомогти у формуванні єдиної платформи соціальної взаємодії. Пред-
ставлено положення про те, що ризики, які сьогодні створює процес розширення 
прірви незнання, мають бути подолані за допомогою голографії інтелекту-
ального «спілкування» як основи колективної мудрості, також ми пропонуємо 
нові методи реєстрації «інтелектуальних променів», що мають враховувати 
результати сучасної методології досліджень молекулярної біології та інших ре-
волюційних можливостей у різних сферах знань.

Філософські науки



№2 2019

8

Sophia Prima

Ключові слова: людина, знання, методологія наукових досліджень, соціаль-
ний розум, колективна мудрість, голографії інтелектуального спілкування.

Герасимова Э. Н. Эссе про социальный разум как феномене коллектив-
ной мудрости. В современном социальном мире формируются беспрецедент-
ные формы интеллектуального потребления коллективных знаний, поэтому 
статья посвящена таким проблемам методологии научных исследований, как 
новый формат способов коммуникации в среде самого научного сообщества, а 
так же и в общении интеллектуалов с обществом знаний, которое их потребля-
ет. Такой феномен коллективной мудрости формируется с помощью принципов 
и методов системного познания, которое всегда имеет творческий характер и 
не может быть сведено только к его научной форме, хотя именно она обеспе-
чивает возможность выжить и устроить свою жизнь для всех представите-
лей рода Homo sapiens. Отмечено, что коллективная мудрость является инте-
гральным показателем и определяющим условием общественного движения и 
механизма изменений. Мы постоянно пользуемся интеллектом других людей и 
этот процесс увеличивает свои масштабы, но методики взаимодействия меж-
ду интеллектуальными предложениями не имеют соответствующих совре-
менных форм, а подтверждение объективности тех или иных знаний реально 
занимает колоссальное количество времени. 

Было предложено критерии коллективной мудрости, которые определён-
ным образом могут помочь в формировании единой платформы социального 
взаимодействия. Представлено положение о том, что риски, которые сегодня 
создаёт процесс расширения пропасти незнания, могут решаться с помощью 
голографии интеллектуального общения как основы коллективной мудрости, 
также мы предлагаем новые методы регистрации «интеллектуальных волн», 
которые должны учитывать результаты современных методологий исследо-
вания молекулярной биологии и других революционных возможностей в разных 
сферах знания.

Ключевые слова: человек, знание, методология научных исследований, 
социальный разум, коллективная мудрость, голография интеллектуального 
общения. 

Актуальність теми дослідження. Навколо вислову Ейнштейна про те, що 
Бог не грає у кості, важко розгортати широку дискусію. Для того, щоб емпірич-
ним шляхом досягти розуміння всезагальних правил існування світу, починаю 
роздумувати: чому я не маю фахової підготовки з фізики, бо як тоді сьогодні 
можна займатися проблемами онтології. Далі: формується проблематика штуч-
ного інтелекту, а я добре знаю тільки загальні курси математики, біології, а, 
крім того, ще зі «звичайним» інтелектом питань врази більше, ніж відповідей і 
таке інше. Є визнана наукова парадигма, зокрема читаємо Т. Куна: «Парадигма 
– це те, що об’єднує членів наукового співтовариства, і, навпаки, наукове спів-
товариство складається з людей, що визнають парадигму» [8, с. 188]. Міркую 
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далі: ким визнана наукова істина – колом вчених. Тобто спочатку насміхалися, 
не погоджувалися, когось спалювали (у прямому і у переносному смислі), а по-
тім передумали, погодилися, вибачилися – і так кожного разу, але все це відбу-
вається у процесі спілкування людей, з правом на істину яких погоджуються всі 
інші. Останній, а, може, вже і не останній приклад – ситуація з нобелівським ла-
уреатом Дж. Д. Уотсоном, яким закладено основи формування найбільш стрім-
кої сучасної наукової революції у сфері молекулярної біології. Вчений на основі 
експериментальної бази досліджень зазначав: «Між білими і чорношкірими є 
різниця в тестах на рівень інтелекту. Я б сказав, що ця різниця ... генетична» 
[18]. Мені імпонує, що автор сам був не задоволений таким результатом і хо-
тів би продовжити дослідження, щоб спростувати отримані висновки, але «су-
спільні висновки» він отримав вже за тиждень, а далі без коментарів. 

Відразу пригадую завчену ще з юного віку тезу марксизму: практика є кри-
терієм істини. Звертаючись до думки У. Еко: «Створений нами світ сам вказує, 
куди повинен рухатися сюжет» [15, с. 33], – виходить ситуація невизначеності: 
де є практика, а де істина; тобто всі закони діють тільки в певній системі ко-
ординат. Переходжу від концепції матеріалізму до протилежних філософських 
роздумів: спочатку Бог надає право Адаму все називати, надалі всі розуміють 
один одного, але при цьому не порозумілися з Богом – нічого не побудували. 
Причому багато людей Вавилонську вежу можуть плутати з Пізанською, а пер-
ші кумранські сувої поміняти на звичайні сандалі, але всі вони могли залиша-
тися гарними фахівцями у певних сферах діяльності. 

Більше того, процес формування наукового знання призводить до усклад-
нення системи спілкування, формується специфічна термінологія кожної фахо-
вої сфери діяльності, що викликано насамперед розподілом праці у сучасному 
світі. Далі ми стикаємося зі значеннями тексту, контексту, дискурсу тощо, тобто 
з проблемою донесення смислу нової інформації та обґрунтування своєї точки 
зору. У сучасному дослідницькому світі серед вимог до кожної наукової роботи 
є положення надавати авторське пояснення всіх ключових термінів, щоб зро-
зуміти відповідний текст. Тому актуальним завданням залишається вирішення 
дилеми: ускладнювати або, навпаки, вимагати спрощення системи оформлення 
тієї або іншої сфери знань з метою долучення до них більшої кількості людей, 
тим самим не обмежувати обсяг знань людини вибором фаху у молодому віці. 
Сучасні вчені зі світовим іменем проблему розв’язання цивілізаційних колізій 
пов’язують зі зміною стратегії соціального інтелекту. Така позиція зафіксова-
на в середині ХХ ст. у меморандумі Рассела – Ейнштейна (маніфест пагвосько-
го руху вчених), а в ювілейній доповіді «Come On!» Римського клубу основою 
«нового Просвітництва» стає пошук мудрості [16], судячи з усього йдеться про 
інформаційну революцію. Але сучасні мережеві технології надають можливість 
швидко отримати будь-яку базову інформацію, окрім тієї, яка має гриф секрет-
ності, а саме: 1) всі новітні технологічні розробки; 2) домовленості «сильних 
світу цього» та 3) історичні пам’ятки і дослідження, що не вкладаються у визна-
ні більшістю суспільством гуманітарні парадигми. Тут ми стикаємося з двома 
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формами мотивації таких заборон. По-перше, це система авторського права та 
патентування виноходів. Зрозуміло, що на сьогодні це питання великого капі-
талу і, в принципі, такий підхід є справедливим, зважаючи на затратний харак-
тер високотехнологічних сфер діяльності. По-друге, це така категорія знань, 
яка одразу надає катастрофічні преференції їх власникам щодо інших країн і 
частин світу – це той випадок, «коли гроші не мають значення».

Відповідно, величезна кількість сучасних науково-популярних публікацій, 
телевізійних передач, інформаційних вибухів у соціальних мережах присвяче-
на темам позаземного втручання, міркуванням стосовно їх інтелектуального 
та технологічного рівнів розвитку. Постійно звучать звинувачення до урядів 
деяких розвинених країн про змову, певні домовленості та співпрацю, але офі-
ційний доступ до такої інформації є закритим, що породжує величезну кіль-
кість домислів і чуток. Головним інтересом з боку «прибульців» визнається 
наша життєва сила і енергія. То, може, вона насправді є цінніша за всі технології 
навколишнього середовища планети Земля, а наша кров і плоть – це «золото» і 
«діаманти» Всесвіту? І саме тут зривається фраза: «Він знав!», – стосовно пере-
достанньої земної правди Христа [2]. Зрозуміло, що сьогодні такий вислів може 
сприйматися з легкою іронією, але, може, ми ще не знаємо собі справжню ціну. 
Чому «хтось» тут вирішує, що «вони» там вищі нас за розумом і технологіями? 

Постановка проблеми. Отже, то хто ж тоді грає в кості? Павутиння сплете-
не. Коли ми приймаємо рішення про створення, наприклад, космічних військо-
вих сил або колонізацію марсіанського простору, то повинні усвідомлювати не 
лише нові ризики, матеріальні витрати і розрахунки топових менеджерів, що 
потребують сучасного раціонального підходу до масштабних проектів, а ми ма-
ємо ситуацію, яку умовно сформулював Стівен Джобс про те, що обміняв би всі 
свої технології на зустріч з Сократом. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Класичним прикладом розумін-
ня мудрості для мене є історичне дослідження західної філософії Б. Расселом: 
«Чи існує дещо, що ми можемо назвати мудрістю, або те, що нам здається та-
кою, – просто пусте божевілля» [10, с. 30], а філософія у його розумінні є ніби-
то «нейтральною територією», яка заповнює простір між царинами науки та 
релігії. Відповідно, філософію як таку визначити неможливо, тому вона при-
речена стримувати напади та вислуховувати претензії з обох сторін як науки, 
так і релігії. Але ретроспективно спочатку О. Конт аналізує у доступних йому 
можливостях історію філософії, науки, релігії та пропонує таку періодизацію: 
1) теологічний період як початок формування феномену людського розуму; 
2) позитивний, тобто стійке і остаточне становлення розумової діяльності; 
3) метафізичний як перехідний період між першим і третім [6, с. 1]. Саме ме-
тафізикою О. Конт називає філософію і певною мірою на його погляди звертає 
увагу у своїй роботі Б. Рассел. Вчення позитивізму з початку свого оформлення 
проголошує філософію «пройденою» фазою у світоглядному розвитку людства. 
Прогнозувалося, що надалі цілком і повністю метафізичний підхід замінить си-
стема наукових досліджень, яка зможе встановити універсальні закони світобу-
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дови, що свідомо чи несвідомо реалізує людство. Історія пошуку всезагальних 
законів світобудови є детективною історією, в яку ми так само сьогодні вклю-
чені, але це тема для окремого дослідження. 

Таким чином, ідеологія позитивізму створює свою філософію на засадах ра-
ціонального дослідно-практичного світорозуміння, а важливим додатком стає 
ідея універсальної логіки науки Дж. Ст. Мілля. Дослідник визнає математичну 
логіку інтелектуальним взірцем, а тим самим практично заперечує наукове 
право на існування інших форм логіки, які вважали процедури функціонуван-
ня архетипів світовідношень і світобудівництва факторами впливу на процеси 
мислення. 

Можна запропонувати комплекс ідей на задану тему з філософії багатьох 
представників світової суспільної думки, але свідомо хочу навести приклад та-
кої логіки у вченні Г. Сковороди другої половини ХVІІІ ст., який проголошує кре-
до: філософ носить «всередині себе» народне право, тут він доводить до рівня 
теоретичної виразності автохтонний підхід до світу і людини. Світ є оселею, 
оточеною вічністю та безмежністю, що містить матеріально-тілесний вимір, 
духовний (або інформаційно-пізнавальне спілкування) та символічний світ, у 
якому символи представлені не просто видимими знаками сущого, але є обра-
зами безмежності, а створені вони людьми для того, щоб розрізняти видиме і 
невидиме. Причому тілесний і духовний світи опосередковуються і поєднують-
ся у символічному світі, де кожен символ є знаком речей і специфічною річчю, 
що має власний зміст. Головним у такій логіці є те, що людина причетна до усіх 
трьох світів, а пізнання представлене як творча дія, що підносить з «темряви» 
до «світла» невідоме і невидиме Буття. Разом з тим, пізнання довкілля свідчить 
і про природні здібності людини, а тому включає в себе самопізнання, і тіль-
ки дотримуючись правила «Пізнай себе!», людина здатна правильно зрозуміти 
світ, бо «воскресіння» світу, вважав Сковорода, йде тільки через людину. 

На мою думку, коли йдеться про наукову раціональність, важливо наголо-
сити на «ефекті Кафки» стосовно філософії екзистенціалізму, що був описаний 
письменником у романі «Замок». Зокрема, чим більше людина прагне досягти 
своєї мети, спираючись на логіку пізнання, тим більше вона від неї віддаляєть-
ся. Як бачимо, науковій істині протиставляється істина екзистенціальна, що 
уособлює процес переживання та осмислення життя «всередині» самого жит-
тя, але істину, з погляду екзистенціальної філософії, знайти не можна, бо вона 
невіддільна від людського буття.

Отже, досліджуючи нашу проблему відповідно до поглядів зазначених мис-
лителів, автором опрацьовано чимало джерел: «читалося все», починаючи зі 
Старого Завіту і «Pistis Sop ia» та закінчуючи працями А. Азимова, Б. Альбертса, 
Ф. Кріка, Р. Фейнмана, С. Хокінга та багатьох інших сучасних науковців і фантастів. 

Стосовно термінології ключових слів особливу увагу приділено твору ві-
домої української дослідниці Віри Додонової, яка вивчає проблеми соціальної 
раціональності. У своїй монографії вона структурно розгортає історичну дина-
міку формування зазначеного поняття через лінгво-семантичний аналіз та си-
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стему критеріїв і способів її визначення. Дослідниця висвітлює постнекласичні 
проблеми єдності розуму та розглядає мудрість як сучасний модус раціональ-
ності. Спроба дуже вдала та відповідає правилам і приписам сучасного парадиг-
мального знання. Як зазначає авторка: «Постнекласичне звернення до досвіду, 
здавалося б, давно подоланих сучасною наукою філософських шкіл і напрям-
ків свідчить, по-перше, про неспроможність розсудкових форм вирішувати 
складні проблеми, що постали перед людством, а по-друге, про величезний ев-
ристичний потенціал, накопичений релігійними й філософськими системами 
минулого. Реабілітація класики, повернення до традиції, інтеграція досягнень 
наукового й позанаукового знання є досить типовими для постнекласичної ра-
ціональності» [4, с. 287]. Ми ж, навпаки, розглядаємо соціальну раціональність 
як модус мудрості, хоча це «справа смаку» у нашому випадку. 

Звертаючись до постнекласичного дискурсу соціальної раціональності, 
нам би хотілося навести приклад сучасної процедури легітимізації на культур-
них ринках Франції і США теорії інтерпретації Ж. Дерріда. Автор такого дослі-
дження Мішель Ламонт озброївшись таблицями і графіками аналізує систему 
інтелектуального розповсюдження творів Ж. Дерріда на літературних ринках 
Франції і США, а також надає розгорнуті коментарі соціальним, політичним та 
інституційним сприятливим факторам для такої популярності, На його думку, 
«піднесений риторичний стиль… не може бути визначальним критерієм інте-
лектуальної легітимації і тим більше свідчити, що кожний ритор у Франції ав-
томатично стає філософом. Набагато важливішим є створення теоретичного 
бренда, який вписується у таку інтелектуальну традицію (Bourdieu 1986, p. 
159). Дерріда створює теоретичний апарат, не схожий на всі попередні філо-
софські системи. Деконструкція містить набір «непонять»… І за кожним з них 
знаходяться певні явища, які вивчаються. Теоретичний апарат Дерріда – це та-
кий гарний інструмент, що завжди відмічений саме його думкою, його можна 
як він є використовувати у розмові в інтелектуальному середовищі» [9, с. 11-
12]. У результаті можемо стверджувати, що ми набагато менше цитуємо і вико-
ристовуємо у своїх роботах тексти Ж. Дерріда, наприклад, на відміну від творів 
Аристотеля або І. Канта, але невміння користуватися величезним пластом тер-
мінів теорії інтерпретації є професійним крахом. 

Повертаючись з повагою до твору Т. Куна, хотілося б зазначити, що наукову 
парадигму він визначив як «спосіб діяльності наукової спільноти», а оскільки 
кожна парадигма в різних історичних умовах формувала свої так звані стандар-
ти дослідження, то важливішим питанням стає новий формат способів кому-
нікацій як всередині наукового середовища, так і спілкування інтелектуалів з 
суспільством знань, яке їх споживає. Запорукою спільної життєдіяльності люд-
ського суспільства завжди був і залишається феномен соціального розуму, по-
чаток і форма існування якого залежить виключно від гіпотетичної пропозиції 
представників тієї або іншої теорії. Тобто можна спиратися на припущення ево-
люційної теорії, а можна вважати, що гріхопадіння так само надає можливість 
формування суспільних відносин, хоч і не захищених, але складних та інших! 
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Постановка завдання. Феномен колективної мудрості формується завдя-
ки принципам і методам системного пізнання, а це така діяльність людини, що 
ставить за мету оволодіти невідомим у світі завдяки процесу засвоєння нової 
інформації та знань. Сам процес пізнання завжди має творчий характер і не 
може зводитися тільки до наукового пізнання, хоча саме воно надає можли-
вість вижити і влаштувати своє життя для всіх представників роду Homo sa-
piens. І найголовніше – чим більш комфортним буде наше життя у цьому світі, 
тим більше нас буде бентежити питання довголіття і Вічності, а це передусім 
проблеми наукового пошуку.

Виклад основного матеріалу.
1. Пізнавальне привласнення як особиста міфотворчість

В умовах сучасного інформаційного простору, коли кожна людина вміє не 
тільки читати і писати, а й має можливість демонструвати всьому світу як само-
го себе, так і свої враження, а інколи й думки про будь-які події світу, – перевагу 
набуває процес імітації дійсності. Більше того, предметність постіндустріаль-
ного суспільства набуває численні знаково-симулятивні форми, що функціону-
ють згідно з логікою символів і фінансово-математичних структур та операцій. 
Вони утворюються навколо певного коду або алгоритму тлумачення дійсності. 
Причому основне, тобто засадниче або перше знання про об’єкти завдяки па-
нуванню в інформаційному обміні серійності, неможливо відрізнити від ти-
ражування і копіювання [14, 183]. Тобто сьогодні формуються безпрецедент-
ні форми інтелектуального споживання колективного знання. Позитивним у 
процесі привласнення знань є надання людині життєвої стабільності та мож-
ливості усвідомлення своєї приналежності до відповідного родового начала. 
Пізнавальне привласнення у такому випадку перетворюється в особисту мі-
фотворчість, що обертається навколо своєї вибудованої системи ілюзій, які 
власне і спрямовують життя.

Отже, виникає ефект унікального поєднання не тільки логіко-раціональних 
пізнавальних здібностей людини, а також від неї вимагаються творчо-вольо-
ві зусилля на основі емоційно-почуттєвого настрою. У свою чергу, такий «на-
стрій» створюється в умовах певного соціокультурного простору з урахуван-
ням мовно-символічного сприйняття дійсності. «Всі сфери знання межують в 
оточуючому нас просторі з невідомим. Коли людина входить за межі або ви-
ходить з них, вона потрапляє з науки у сферу умозаключення. Його умоглядна 
діяльність також є видом дослідження, а це, окрім всього іншого, є філософією», 
– вважає Б. Рассел [10, с. 28]. 

У сучасному постнекласичному науковому періоді визнаною є теза про те, 
що об’єктивність будь-яких законів може підтверджуватися тільки у певній 
системі координат. У. Еко пише: «Нехай ми маємо справу зі світом абсолютно 
ірреальним, у якому осли літають, а принцеси оживають від поцілунку. Але 
при всій варіативності і нераціоналістичності цього світу повинні дотриму-
ватися закони, які були встановлені у самому його початку. Тобто необхідно 
чітко уявляти собі, чи той самий цей світ…» [15, с. 30]. Але всі ці світи вигадує 
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тільки людина і набуває впевненості у своїх знаннях про їх існування тільки у 
разі погодження з нею хоча б ще однієї людини. Всі ми є філософами тільки з 
однієї причини: бо нам відоме слово «смерть». Це єдине знання, що спонукає 
формувати своє ставлення до життя і рухатися по стежках своєї долі. Доведена 
можливість безсмертя у будь-який формі створить умови для появи вже «не 
нашої» мудрої філософії. На сьогодні найбільш відомими є теорії, які ми умовно 
об’єднали у дві своєрідні пропозиції. Перша представлена такою метафорич-
ною формою сатиричного уявлення про тілесне воскресіння, коли все життя 
застигає, нічого не змінюється, не псується і не народжується, тобто Вічність 
виявляється безцільною та досить нудною забавкою. Більше того, як заува-
жував Р. Фейнман: «Помирати вдруге було б страшенно нудно» [17]. Наступна 
пропозиція включає в себе декілька варіантів до виконання, коли біблійна ідея 
Воскресіння в умовах революційних досягнень молекулярної біології не зда-
ється вже такою нездійсненною.

Отже, якщо ми зможемо остаточно з’ясувати причину та спосіб свого по-
ходження, сформулювати всезагальні принципи існування Всесвіту, то раціо-
нальний порядок Вавилонської бібліотеки Борхеса втрачає сенс, саме тут ми 
розгортаємо безмежні можливості нашої міфотворчості. Філософський спосіб 
мислення надає можливість задовольнити бажання кожної людини знати і 
зрозуміти принципи існування нашого світу у безмежному просторі в умовах 
вічності. 

Сучасна емпірична наука надала практичну можливість спостерігати за по-
явою та внутрішньоутробним розвитком дитини, і будь-який лікар УЗД або 
людина, яка декілька разів спостерігала за формуванням ембріонів, буде ствер-
джувати, що всі вони практично з 3-5 місяців мають свою характерну лінію 
поведінки. Більше того, сьогодні ми можемо почути звучання геному людини, 
про мене, це шепотіння молитов, а їх сповнення ми потім називаємо творінням 
природи або «від народження». Ще Цицерон писав про те, що діти дуже швидко 
опановують велику кількість складних дій і предметів і складається вражен-
ня, начебто вони не навчаються всьому цьому в перший раз, а просто пригаду-
ють. Наприклад, у середині минулого століття у творах Е. Тоффлера з’явилося 
поняття футорошоку, що набуло поширення у різних сферах суспільної думки. 
Але вже нині, дивлячись на своїх дітей і онуків, так само і на нащадків своїх 
друзів, я не спостерігаю явного футурологічного шоку з їх боку. Сучасні діти 
ніби народжуються з гаджетами, а ми самі масу речей сприймаємо з абсолютно 
практичної точки зору (тут невелике пояснення: йдеться про наших «звичай-
них» красунчиків і розумників, а не тих дітей, про яких нам розказують уфо-
логи, контактери та ін., хоча, на наш погляд, насамперед треба дослухатися до 
думки педагогів і психологів, які займаються з такими дітьми). Ми звертаємо 
увагу на суттєві зміни у системі відносин, що формуються між процесом нако-
пичення знань та їх реалізацією в матеріальних носіях виробництва. Сучасні 
технології створюють вже не стільки самі товари, скільки відтворюють біоло-
гічні та соціальні форми життя, тобто процесу дематеріалізації не відбуваєть-
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ся, навпаки, новітньому технологічному етапу притаманне уречевлення життя 
та його виробництво. Постійно пришвидшується процес розмивання кордонів 
між наукою і суспільством, наукою і політикою тощо, тобто сутність наукової 
практики сьогодні тісно пов’язується з самими відносинами виробництва та 
наявними внутрішніми конфліктами.

Коли я читаю і пишу про те, що сучасні технології мають біотехнокомуні-
каційний характер, тобто з’являються своєрідні гібридні форми поєднання бі-
отехнологій з інформаційними технологіями, генетичних з комунікаційними 
технологіями, «кібернетичний організм» містить органічні та технічні якості, 
що виокремлює питання їх пропорційності, то на думку спадає історія форму-
вання самого поняття філософії в античному періоді, бо тоді всі знання були 
філософією. Сучасні технологічні форми є послідовним процесом формування 
фактичного способу дій людини, а головний момент процесу пізнання – дослі-
дження шляхів та методів створення штучних предметів, систем, світів. Тобто 
сьогодні ми звертаємось до такої «панівною тенденцією у сучасній філософії, 
що розпочалася, коли І. Кант змінив структуру світу на структуру свідомості, 
продовжилася, коли К. І. Льюїс замінив структуру свідомості на структуру по-
нять, і яка тепер приступає до заміни структури понять на структуру декількох 
символічних систем науки, філософії, мистецтва, сприйняття та повсякденного 
дискурсу. Рух спрямовано від єдиної істини, від незрушного відкритого світу до 
різноманітності правильних, навіть суперечливих версій або світів, що перебу-
вають у процесі створення» [3, с. 117]. 

Таким чином, абсолютно благородним є прагнення представників певних 
наукових кіл (як, наприклад, У. Джеймсона, Дж. Д’юї, М. Ліпмана тощо) вихо-
вати у сучасній людині критичне мислення, але наша чисельність сьогодні 
приблизно сім мільярдів, тому це просто неможливо. Йдеться про те, що як по-
передні теологічні, так і сучасні гіпотези розуміння Всесвіту мають характер 
міфотворчості. Так чи інакше ми в них віримо, але живемо і працюємо тут і те-
пер: «Реальність важливіша піару: природу не обдурити» [17], – вважає видат-
ний американський фізик Річард Фейнман. 

2. Про критерії колективної мудрості
У сучасній філософській думці існування мудрості не тільки по-різному ро-

зуміється, але іноді просто заперечується як предмет роздумів та аналізу, але 
яким іншим поняттям можна позначити процес поєднання набутого людиною 
життєвого досвіду і усвідомленого знання про нього, що забезпечує практичну 
можливість виживати і безпомилково діяти у різних вимірах навколишнього 
світу, окрім як мудрістю, «любомудрістю» або софіологією назвати складно. 
Дослідницький досвід пошуку «об’єктивного» критерію мудрості може запро-
понувати тільки мозаїчну гру історико-філософських поглядів, тому що розу-
міння зазначеної категорії повинне враховувати різноманітну соціально-істо-
ричну практику та всю світоглядну поліфонію дослідження суті й місця людини 
у світі. Ми спробуємо побіжно, з метою продовження дискусії, запропонувати 
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авторське розуміння колективної мудрості сучасного інтелектуального світу 
та сформулювати деякі її критерії. 

Безперечно, першою ознакою мудрості є вияв волі людини, її віри у можли-
вість пізнання світового буття і значення своєї присутності тут і тепер у цьому 
світі. Але для того, щоб зрозуміти «правила руху» своєї волі і пізнання необхід-
ним є наявність першого критерію - закону. Найкращим варіантом пояснення 
запропонованого нами критерію є вислів І. Канта: «Виховання людського роду 
в цілому, тобто взятого колективно (universorum), а не всіх окремо (singulo-
rum), коли юрба створює не систему, а тільки зібраний докупи агрегат вихован-
ня, що має на увазі прагнення до громадянського улаштування, заснованого на 
принципі свободи, але разом з тим і на принципі законного примусу, – такого 
виховання людина очікує тільки від провидіння, тобто від мудрості, яка є не 
його мудрістю, але все ж безсилою ідею його особистого розуму» [5, с. 441]. Така 
специфічна особливість закону, як можливість зберігати стабільність при пев-
них умовах надає людині віру у власні сили та можливість, хоча і відносну, впев-
нено орієнтуватися у складному як соціальному, так і природному світі. Закон 
є пізнаною раціональною мірою взаємодії людей, а також формує зрозумілий 
світ взаємозалежностей між речами природи. Проілюструємо зазначений під-
хід цитатою Б. Альбертсаз з базового підручника молекулярної біології: «Але, 
мабуть, ще більше нас вражає і підкорює майстерний склад механізмів, з якими 
ми зустрічаємось. Чим глибше ми проникаєм у клітину, тим сильніше усвідом-
люємо, як багато нам ще належить дізнатися» [1, с. 5]. Тобто у період стрімких 
наукових революцій у різних галузях ми знову повертаємося до класичної тези 
– чим більше ми знаємо, тим більше не знаємо. Проте процес пізнання – це єди-
ний шлях зростання нашої мудрості. 

Відповідно, другим критерієм ми визначаємо знання як досвід соціальної 
раціональності. Зрозуміло, знання – це інформація про світ, причини і прин-
ципи існування речей і явищ довкілля, про їх зміст і властивості. Наприклад, 
для М. Фуко знання не можуть бути нейтральними або об’єктивними, оскільки 
завжди є «продуктами власних відношень». Він вважає, що у сучасному суспіль-
стві виникає боротьба за «владу інтерпретацій» різних ідеологічних систем 
[11]. Панівні ідеології визначають індустріальну культуру (засоби масової ін-
формації), яка, відповідно, нав’язує індивідам свою мову, а процес ототожнен-
ня мислення з мовою формує класичний підхід до розуміння самого способу 
мислення. 

Отже, панівні ідеології обмежують здатність індивідуумів усвідомлювати 
свій життєвий досвід, «матеріальне буття», а тому мова є вже не лише засобом 
пізнання, а й інструментом соціальної комунікації. Можливим є й інший варі-
ант, зокрема, на думку С. Кримського, «агрегаційне розуміння «соборності», 
підсумування індивідуальних зусиль у колективні доповнюється принципом 
монадності – втілення і репрезентації колективного в індивідуальне» [7, с. 275]. 
Тому третім критерієм колективної мудрості є традиція як єдність наукового 
досвіду. 
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Ми вже означували принципи наукового наслідування у процесі формуван-
ня системи парадигмального знання та звертали увагу на зміни у постнекла-
сичному підході до наукової методології, але поняття традиції має врахувати 
значення усталеного, історично й генетично визначеного порядку світобудо-
ви людей. Специфіка традицій у тому, що вони «виробляють людину» цілком, 
враховуючи певні риси національної культури. Спочатку традиція має форми 
індивідуального засвоєння вироблених певним народом символів, значень, 
норм, правил дій, досвіду і знань у спілкуванні з батьками. Засвоєння символів 
та норм характеризує нормальне існування людини в цій культурі. … Шляхом 
життя людина ступає сама, а традиція, як зв’язок з суспільством і природним 
довкіллям, є для людини питанням життя і смерті [14, с. 192]. Так само це сто-
сується і питання виживання певного народу і всього людства на принципах і 
засадах розвитку наукового знання. 

Наступний критерій – особисті цінності і переконання, де цінності є сим-
волами та ідеями, що виражають і зумовлюють світоглядну орієнтацію, у ме-
жах якої дії, знаряддя та речі набувають смисл, розуміються і витлумачуються 
людьми. Цінності дають можливість людині оцінювати свій досвід та знання, 
але мудрість проявляється у діяльнісній позиції, яка спирається на переконан-
ня. Переконання практично спрямовують волю людини до дії, безпосередньо 
спираються на віру в істину та справедливість закону. Результатами прояву бут-
тя людини є не тільки матеріально-виробничі показники ефективності життє-
діяльності людей того чи іншого історичного періоду, а й ті знаки або символи, 
що мають різний характер прояву в інтелектуальному дискурсі або існують у 
вигляді специфічного для певної дисципліни понятійного апарату. Прикладом 
такого підходу є твори мислителів певної історичної доби, саме в них фіксують-
ся інтелектуальні здобутки у сфері суспільного знання. Індивідуальне світо-
сприйняття мислителя створює особливий інтелектуальний дискурс, у якому 
відбувається синтез між уявленнями про матеріальні структури функціонуван-
ня суспільного буття та можливими способами прояву його існування в реаль-
ному життєвому часі-просторі певного народу. 

Обов’язковим критерієм колективної мудрості, безумовно, є любов як озна-
ка онтологічного оптимізму, а релігійне значення апокатастасису перевершує 
страх апокаліптичного розвитку світових подій. Ми любимо подорожувати сві-
том і постійно шукаєм пригод і у прямому, і у переносному смислі тільки тому, 
що ми любимо цей світ саме таким. Наша любов – це вільне спілкування людей, 
які прагнуть пізнати сенс життя, вона забезпечує взаємодію або змішування 
різноманітних процесів, завдяки чому світ існує як ціле.

Таким чином, колективна мудрість є інтегральним показником і визначаль-
ним чинником суспільного поступу і механізму перетворень. Ми постійно ко-
ристуємося інтелектом інших людей і цей процес нарощує свої масштаби, але 
методики «спілкування» між інтелектуальними пропозиціями не мають сучас-
них форм, а підтвердження об’єктивності тих або інших знань реально займає 
велику кількість часу. Запропоновані критерії колективної мудрості: закон як 
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пізнана раціональна міра, знання як досвід соціального розуму, традиції як єд-
ність наукового досвіду, особисті цінності та переконання, а також любов як 
онтологічний оптимізм нашого існування – певним чином можуть допомогти у 
формуванні єдиної платформи інтелектуального спілкування.

3. Пошуки ідей і діалогу разом – інтелектуальні промені 
великого Чумацького Шляху

Гарний філософ є письменником, а тоді постає проблема об’єктивності його 
досліджень та їх сприйняття у науковому середовищі. Справа у тому, що ніяко-
го разом може й не бути через «творче непорозуміння» і масове викривлення 
доведених фактів фантазіями і міфами, що створюються сучасними засобами 
комунікації. У результаті останніх наукових досягнень, як і в античних колах 
«знання – незнання», перед нами розверзалася прірва нових дослідницьких 
проблем. Хотілося зауважить, що сьогодні немає жодних підстав створювати 
нову філософію [16], тому що ми до цих пір практично не вирішили жодного 
питання, поставленого «старою» філософією. Проте принципове узгодження 
наукових постулатів з творчими можливостями освоєння сучасних проблем 
завдяки філософській методології можна розглядати як процес зростання му-
дрості. Переплетення архетипів світобудівництва і життєбудіництва, а також 
тісна взаємодія філософії як з наукою, так і релігією, робить її складною, різ-
номанітною і суперечливою сферою знання. Необхідно враховувати й те, що 
при загальній тотожності домінуючих архетипів тієї або іншої національної 
філософії міняється форма і зміст, постановка й способи вирішення світогляд-
них проблем. Комплекс зазначених протиріч може бути переосмислений зав-
дяки новітнім «формам» діалогу, а «нова раціональність постає у вигляді ко-
мунікативного дискурсу» [12, с. 110] як подолання інструментального розуму. 
Зокрема, йдеться про нові форми аргументованого діалогу, тим самим попе-
редній проблемний характер критичної теорії набуває значення продуктивних 
наукових досліджень.

Отже, наша філософія Космосу – це ми самі. Геніальність, зрозуміло, ніхто 
не відміняє, але сучасний обсяг знань вимагає об’єднання зусиль та консенсусу 
думок завдяки новим способам комунікації та соціальної взаємодії між людь-
ми передусім наукової професійної сфери, щоб потім ми не думали про ступінь 
своєї провини за життєвим прикладом А. Ейнштейна [19] Ризики, які сьогодні 
створює процес розширення прірви незнання, мають бути подолані за допомо-
гою голографії інтелектуального спілкування як основи колективної мудрості. 
Зрозуміло, що це метафорична назва, але нам імпонує переклад терміну «го-
лографія» (давньогр. ὅλος – повний + γράφω –пишу) як набору технологій для 
точного запису, відтворення та переформатування зображення реальності, від-
кидаючи ботів, інформаційний шум тощо. Крім того, ми пропонуємо нові мето-
ди реєстрації «інтелектуальних променів», що мають враховувати результати 
сучасної методології досліджень молекулярної біології та інших революційних 
можливостей у різних сферах знань. Саме така проблематика буде представле-
на у наших подальших міркуваннях.
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P.S. Закінчуючи есе, хочемо знову звернутися до сприйняття світу 
Хемінгуеєм: «Зверху, у своїй халупі, старий знову спав. Він спав обличчям дони-
зу, і його охороняв хлопчик. Старому снилися леви» [13, с. 81]. Отже, Бог справді 
не грає в кості, він просто знає, як гратися зі світами і з нами.
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ESSAY ABOUT SOCIAL MIND AS A PHENOMENON OF COLLECTIVE WISDOM

– You must get well fast for there is much
that I can learn and you can teach me everything. 
How much did you suff er?

– «Plenty», the old man said.
Ernest Hemingway

Unprecedented forms of intellectual consumption of collective knowledge are being 
formed in today’s social world. That is why the article deals with such problems of re-
search methodology as a new format of communication methods within the scienti ic 
environment and the communication of intellectuals with the knowledge society, which 
consumes them. The phenomenon of collective wisdom is formed due to the principles 
and methods of system cognition, which is always creative and cannot be reduced only to 
its scienti ic form. Though it provides an opportunity for all members of the genus Homo 
sapiens to survive and arrange their lives. Collective wisdom is an integral indicator and 
a determinant of social progress and a mechanism of transformation. We constantly use 
other people’s intelligence and this process is growing in scale, but the methods of com-
munication between intellectual proposals do not have the appropriate contemporary 
forms, and the con irmation of objectivity of certain knowledge takes a lot of time. 

The following criteria for collective wisdom were proposed: law as a known rational 
measure, knowledge as an experience of social reason, tradition as a unity of scienti ic 
experience, personal values and beliefs, and love as an ontological optimism of our exist-
ence. In some ways, they can help to form a uni ied platform for intellectual communi-
cation. The risks of widening an ignorance gap must be overcome by the holography of 
intellectual communication as a basis of collective wisdom. Furthermore, new methods 
for registration of “intellectual rays”, which should take into account the results of mod-
ern quantum research methodology, molecular biology and other revolutionary oppor-
tunities in various ields of knowledge we suggested.

Keywords: human, knowledge, methodology of scienti ic research, social intellect, 
collective wisdom, holography of intellectual communication.

Why so?
It is dif icult to launch an extensive debate on Einstein’s expression that God does 

not play dice. To empirically reach an understanding of the universal rules of the 
world, I begin to think: why don’t I have a degree in physics? How then nowadays can 
I tackle the problems of ontology? Further, there is a problem with arti icial intelli-
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gence, whereas I know well only the general courses in mathematics and biology. And 
besides, there are many times more questions than answers even with our “ordinary” 
intellect. There is a recognized scienti ic paradigm, in particular, we read T. Kuhn: 
“The paradigm is what unites members of the scienti ic community, and, vise versa, 
the scienti ic community consists of people who recognize the paradigm”1. I think 
further: scienti ic truth is acknowledged by whom? − By a circle of scientists. That is, 
irst they mocked, did not recognize, they burned someone literally and in a igurative 

sense, and then changed their minds, and apologized. And so every time, but all this 
happens in the process of communication among those, whose right to the truth all 
other people agree with. The last, and perhaps not the inal, example is the situation 
with Nobel laureate J.D. Watson, who laid the foundations of forming the most rapid 
modern scienti ic revolution in molecular biology. Based on experimental research, 
he noted: “There is a difference in tests between whites and blacks on the level of in-
telligence. I would say this difference is ... genetic”,2 - I am impressed that the author 
himself was not pleased with such a result and would like to continue the research to 
refute the indings. As for “societal conclusions”, he received them within a week, and 
then without comments.

I immediately recall a Marxist thesis that I had learned from a young age: the 
practice is the criterion of truth. Then I turn to U. Eсo’s opinion: “The world cre-
ated by us indicates where the plot should go.”3 Here is a situation of uncertain-
ty: where is the practice and where is the truth? That is, all laws operate only in 
a certain coordinate system. I move from the concept of materialism to the op-
posite side of philosophizing: irst, God gives Adam the right to call everything; 
later on, everyone understands each other, but they did not get along with God 
and could not build anything. What is more, a lot of people might confuse the 
Tower of Babel with the Tower of Pisa, change the irst Qumran scrolls to ordi-
nary sandals, but with that these people continue to be good specialists in their 
professions. 

Moreover, the process of scienti ic knowledge formation leads to compli-
cations of the communication system, as a speci ic terminology of each pro-
fessional activity ield is formed, primarily due to the division of labor in the 
contemporary world. Next, we come across the meaning of a text, a context, a 
discourse, etc., i.e. with a problem of transmitting the meaning of new infor-
mation and our viewpoint justi ication. In the contemporary research world, 
among the requirements for each scienti ic paper, there is a norm that obliges an 
author to give his/her explanation for all key terms used in a text for its full un-
derstanding. Therefore, an actual task is to simplify requirements for scienti ic 
work. This is needed to solve a dilemma of complicating or contrary simplifying 
access to knowledge to attract more people and thus not to limit the amount 
of personal knowledge by profession choice at a young age. Contemporary 

1 Kuhn, “The structure of scienti ic revolutions”, 188.
2 Wikipedia. “James Watson.”
3 Eco, “The Name of the Rose”, 33.
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world-renowned scientists associate the issue of solving civilization collisions 
with a change in the strategy of social intelligence. This position was ixed in the 
middle of the twentieth century in the Russell - Einstein Manifesto (Pugwash 
Conferences on Science and World Affairs). In the anniversary report to the club 
of Rome: “Come on!” the basis of “new Enlightenment” becomes the search for 
wisdom4. Apparently, it is about the information revolution. But contemporary 
networking technologies give an opportunity to quickly obtain any basic in-
formation, except that with a complete secrecy level, namely: 1) all the latest 
technological developments; 2) arrangements of the “mighty of this world” 3) 
historical sites and studies that do not it the most recognized humanitarian 
paradigms. Here we face two forms of motivation for such prohibitions. First, 
it is copyright and patenting inventions. It is clear that for today this is an issue 
for big business and, in principle, this approach is fair, given the costly nature of 
high-tech industries. Second, this is a category of knowledge that immediately 
gives catastrophic preferences to their owners over other countries and parts 
of the world. That is the case when “money does not matter”.

Accordingly, a large number of current popular science papers, television broad-
casts, and information explosions on social networks are devoted to the topics of ex-
traterrestrial interference, re lections on their intellectual and technological level of 
development. There are constant accusations against the governments of some devel-
oped countries about a conspiracy, certain agreements, and cooperation. But of icial 
access to this information is closed, which gives rise to a great number of speculations 
and rumors. The main interest of “aliens” is our vitality and energy. It might actually 
be more valuable than all the technologies of the planet Earth, and our blood and lesh 
are “gold” and “diamonds” of the Universe. And this is where arises a phrase regard-
ing Christ’s penultimate earthly truth: “He knew!”5. It is clear that today such a state-
ment can be perceived with slight irony, but maybe we still do not know the true value 
for ourselves. Why does “someone” here decide that there “they” are higher than us in 
terms of intelligence and technology?

So who then plays the dice? The web is woven. When we decide to create, for ex-
ample, space forces or colonize the Martian space, we must be aware of new risks, ma-
terial costs and top managers’ calculations that require a modern rational approach 
to large-scale projects. We have a situation conventionally formulated by Steve Jobs 
that he would trade all of his technology for one afternoon with Socrates.

Reading Bertrand Russell and others ...
A classic example of understanding wisdom for me is B. Russell’s historical study 

of western philosophy: “Is there anything we can call wisdom, or what we think is just 
plain madness?”6. Philosophy in his understanding is a “neutral territory” that ills 
the space between science and religion. Accordingly, philosophy as such cannot be 
de ined, therefore it is doomed to deter attacks and listen to claims from both sides, 

4 Weizsäcker, Wijkman, “Come On!”
5 “The New Testament of Our Lord and Saviour Jesus Christ.”
6 Russell, “The Wisdom of the West”, 30.
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both science and religion. But retrospectively, in available possibilities, A. Comte irst 
analyzes the history of philosophy, science, religion, and offers such de inition: 1) the 
theological stage as the beginning of the human mind phenomenon formation; 2) the 
positive stage, that is, a steady and inal formation of mental activity 3) the meta-
physical stage which is only a transitional form between the irst and the third. 7 A. 
Comte calls philosophy precisely metaphysics and B. Russell draws attention to his 
views to a certain extent. Positivism from the beginning proclaims the philosophy as 
a “passed” phase in human development. It was predicted that in future metaphysical 
approach would be replaced by a system of scienti ic research, which would be able to 
establish universal laws of the Universe, consciously or unconsciously implemented 
by humanity. The history of the search for universal laws of the Universe is a detective 
story, in which we are also included, but this is a topic for separate research.

Thus, positivism ideology creates its philosophy based on rational experimental 
and practical worldview, and J.S.Mill’s idea of Universal Logic of science becomes an 
important addition. He recognizes mathematical logic as an intellectual model, and 
thus practically denies the scienti ic right for the existence of other forms of logic, 
which considered the functioning of worldview and worldbuilding archetypes as fac-
tors of in luence on the processes of thinking.

A set of ideas on a given topic in the philosophy of many world public opinion 
representatives can be offered, but intentionally I want to give an example of such 
logic in G. Skovoroda’s doctrine of the second half of the 18th century. He proclaims 
the credo: the philosopher carries the people’s right “inside of him”. Here he brings to 
the level of theoretical expressiveness an autochthonous approach to the world and a 
human. The world is a dwelling surrounded by eternity and in inity and contains ma-
terial-physical dimension, spiritual (or information and cognitive communication), 
and symbolic world, in which symbols are represented not only by visible signs of be-
ing but are images of in inity, and they are created by humans to distinguish between 
the visible and the invisible. Moreover, physical and spiritual worlds are mediated 
and united in a symbolic world, where each symbol is a sign of things and is a speci ic 
thing that has its meaning. The main point in this logic is that human is involved in all 
three worlds, and cognition is presented as a creative act that elevates from the “dark-
ness” to the “light” unknown and invisible Being. At the same time, environmental 
awareness testi ies the natural abilities of a human and therefore includes self-learn-
ing. Only by following the rule “Know Yourself!” a human can properly understand the 
world, because its “resurrection”, according to Skovoroda, goes only through a human.

In my opinion, when it comes to scienti ic rationality, it is very important to em-
phasize on “Ka ka Effect”, concerning the philosophy of existentialism, which was de-
scribed by the writer in the novel “The Castle”. In particular, the more one seeks to 
achieve his/her goal, based on the logic of knowledge, the more he/she moves away 
from it. As we see scienti ic truth is contrasted with existential truth, it embodies the 
process of experiencing and comprehending life “within” life itself, but the truth can-

7 Comte, “The Course of Positive Philosophy.”
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not be found from the point of view of existential philosophy because it is inseparable 
from human existence.

While working on this problem according to the views of these thinkers and “read-
ing everything”, I have studied a lot of sources from the Old Testament and “Pistis 
Sop ia” to the works of A. Azimov, B. Alberts, F. Crick, R. Feynman, S. Hawking, and 
many other scholars and iction writers.

Concerning keyword terminology, I have paid special attention to Vira Dodonova’s 
work, a well-known Ukrainian researcher on the topic of social rationality. In her 
monograph, she structurally unfolds the historical dynamics of this concept forma-
tion through linguistic and semantic analysis and the system of criteria and methods 
for its de inition. She highlights post-classical problems of the unity of reason and 
considers wisdom as a modern mode of rationality. The attempt is very successful and 
complies with the rules and regulations of modern paradigm knowledge. She notes: 
“The post-nonclassical appeal to the experience of the modern science of philosophi-
cal schools and directions long time ago overcome by the modern science as it might 
seem, testi ies, irst of all the inability of the mind forms to solve the complex problems 
which face humanity, and secondly, the great heuristic potential, accumulated by the 
religious and philosophical systems of the past. The rehabilitation of the classics, the 
return to tradition, the integration of the achievements of scienti ic and beyond-scien-
ti ic knowledge are quite typical for post-nonclassical rationality”. 8 On the contrary, I 
regard social rationality as a mode of wisdom, but it is “a matter of taste” in our case.

Referring to the post-nonclassical discourse of social rationality, I would like to 
give an example of a modern legitimization procedure of interpretation theory in the 
cultural markets of France and the United States. On the basis of tables and graphs, its 
author Michel Lamont analyzes the intellectual dissemination of J. Derrida’s works in 
the literary markets of France and the United States and provides detailed comments 
on social, political and institutional factors contributing to such popularity. In his 
view, “the exalted rhetorical style… cannot be the determining criterion for intellec-
tual legitimation, and testify that every rhetorician in France automatically becomes 
a philosopher. Much more important is a theoretical brand creation that its into such 
an intellectual tradition” (Bourdieu 1986, p. 159). Derrida creates a theoretical ap-
paratus that is unlike any previous philosophical system. Deconstruction contains a 
set of “no concepts” ... And behind each of them, certain phenomena that are studied. 
Derrida’s theoretical apparatus is a good tool that is always marked by his thought; 
it can be used as it is in conversation in an intellectual environment”. 9 As a result, it 
can be argued that we are much less quoting and using J. Derrida’s texts, for example, 
unlike those of Aristotle or I. Kant, but the inability to use a huge layer of terms of in-
terpretation theory is a professional failure.   

Returning to T. Kuhn’s work, I would like to point out that he de ined the scienti ic 
paradigm as a “mode of activity of the scienti ic community”. Since each paradigm 
in different historical conditions formes its so-called standards of research, a new 

8 Dodonova, “Post-nonclassical Discourse on Social Rationality”, 287.
9 Lamont, “How to become the most important French philosopher”, 11-12.
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format of communication methods within a scienti ic environment and the commu-
nication of intellectuals with the knowledge society, which consumes them becomes 
a very important issue. The phenomenon of social reason has always been and still is 
the key to vital activity of society. The beginning of this phenomenon and its existence 
form depends solely on the hypothetical suggestions of particular theory representa-
tives. Thereby, it is possible to rely on the assumptions of evolutionary theory, and it 
can be assumed that the lapse from virtue also provides an opportunity to form social 
relations, though not protected, but complicated and different!   

    Thus, the phenomenon of collective wisdom is formed due to the principles and 
methods of systemic cognition. This human activity aims to master the unknown in 
the world through the process of assimilating new information and knowledge. The 
process of cognition itself is always creative and cannot be reduced to scienti ic cog-
nition, although it allows surviving and arranging own life for all representatives of 
the genus Homo sapiens. And most importantly, the more comfortable will be our life 
in this world, the more we will be confused by the question of longevity and Eternity. 
These are, irst and foremost, problems of scienti ic search.

Cognitive appropriation as personal myth-making
In a contemporary information environment, when almost everyone is able not 

only to read and write but also has an opportunity to demonstrate to the whole world 
oneself, personal impressions and sometimes thoughts about any events happening 
in it, the process of simulating reality becomes an advantage. Moreover, the objectiv-
ity of post-industrial society gets numerous sign-simulative forms that function in 
accordance with the logic of symbols and inancial-mathematical structures and op-
erations. They are formed around a speci ic code or algorithm for interpreting reality. 
Moreover, the main, fundamental or irst knowledge about objects cannot be distin-
guished from duplicating and copying because of seriality dominance in the infor-
mation exchange10. So, unprecedented forms of intellectual consumption of collective 
knowledge are being formed today. Providing a person with vital stability and the 
possibility of awareness of his/her belonging to the relevant generic origins is posi-
tive in the process of knowledge appropriation. In this case, cognitive appropriation 
turns into a personal myth-making that revolves around its own system of illusions 
which actually direct life.

Thus, there is an effect of a unique combination of not only the logical and rational 
cognitive human abilities, but ones are also required to show creative and willful ef-
forts on the basis of emotional and sensual mood. In its turn, such a “mood” is created 
in the conditions of a certain socio-cultural environment, considering the linguistic 
and symbolic perception of reality. “All spheres of knowledge border the unknown 
space around us. When a person enters into the boundary or goes beyond it, he or she 
comes from science into the sphere of reasoning. His/her speculative activity is also 
a type of research, and this is, among other things, a philosophy”, - says B. Russell.11

10 Shevchenko, “Friendship with wisdom or the key problems of Ukrainian philosophy”, 183.
11 Russell, “Wisdom of the West”, 28.
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In the contemporary post-nonclassical scienti ic period, it has been recognized 
that the objectivity of any laws can be con irmed only in a particular coordinate sys-
tem. U. Eco writes: “Even that we deal with a world absolutely surreal where donkeys 
can ly and princesses come to life with a kiss. But with all the variability and irratio-
nality of this world, the laws that were set at the very beginning of it should be obeyed. 
So it is necessary to clearly see whether this world is the same ... ” 12. But all these 
worlds are invented only by a man, and he/she becomes assured of his/her knowl-
edge of their existence only if at least one other man agrees with him/her. All people 
are philosophers for one reason only because we all know the word “death”. This is 
the only knowledge that compels us to form our attitude to life and to move along the 
paths of our destiny. The proved possibility of immortality in any form will create con-
ditions for the emergence of “not our” wise philosophy. Today, the most well-known 
are theories, which I conventionally combined into two peculiar propositions. The 
irst is represented by a metaphorical form of satirical notion of bodily resurrection 

when all life is frozen, nothing changes, does not get spoilt and is not born, so that the 
Eternity is a pointless and rather boring plaything. Moreover, as R. Feynman noted, 
“To die the second time would be terribly boring” 13. The second one includes several 
options to execute, when the biblical idea of resurrection in the conditions of revolu-
tionary achievements in molecular biology, it does not seem so unrealizable.   

So, if we can inally ind out the cause and the way of our origin, formulate the uni-
versal principles of Universe existence, and then the rational order of Borges’ Library 
of Babel loses its meaning. It is here that we unfold the limitless possibilities of our 
myth-making. The philosophical way of thinking provides an opportunity to satisfy 
everyone’s desire to know and understand the principles of existence of our world in 
an in inite space in terms of eternity.

Contemporary empirical science has provided a practical opportunity to observe 
the appearance and prenatal development of a baby, and any ultrasound doctor or a 
person who has repeatedly observed embryos formation will argue that all of them 
practically from 3 to 5 months have their own characteristic behavior. 

Moreover, today we can hear the sound of the human genome. For me, this 
is a whisper of prayers, which execution we call then the creation of nature or 
“from birth”. Even Cicero wrote that children are very quickly mastering a large 
number of complex actions and objects and it seems that they are not learn-
ing all this for the irst time, but just remembering. For example, in the middle 
of the last century in the works of E. Tof ler emerged the concept of futuristic 
shock, which became widespread in various ields of public opinion. But now, 
looking at my children and grandchildren, as well as the children of my friends, 
I do not see a clear futurological shock on their part. Today children seem to be 
born with gadgets, and we perceive a lot of things from a very practical point of 
view (Here is a small explanation: we are talking about our “ordinary” smarties 
and beauties, not those children about who ufologists, contractors, etc., tell us. 

12 Eco, “The Name of the Rose.”
13 “Richard Feynman. The most versatile theoretical physicist.”
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Though in our opinion, irst of all, we should listen to the opinions of educators 
and psychologists who deal with such children). We pay attention to the signif-
icant changes in the system of relations that are formed between the process of 
knowledge accumulation and their realization in the material carriers of pro-
duction. Modern technologies do not create goods themselves; they reproduce 
biological and social life forms. That is, the process of dematerialization does 
not take place; on the contrary, the new technological stage is characterized by 
the rei ication of life and its production. The process of blurring the boundaries 
between science and society, science and politics are accelerating, i.e., the es-
sence of scienti ic practice today is closely linked to the relations of production 
and the existing internal con licts.

When I read and write that modern technology is biotechnological in nature 
that there are peculiar hybrid forms of combining biotechnology with infor-
mational technology, genetic with communication technology, “cybernetic or-
ganism” contains organic and technical qualities, which separates the question 
of their proportionality, then the story of formation of the very concept of phi-
losophy in ancient times comes to mind, because then all knowledge would be 
philosophy. 

Modern technological forms are a consistent process of forming the actual mode 
of human action, and the main moment of the cognition process is the study of ways 
and methods of creating arti icial objects, systems, worlds. So, today we turn to such 
a “mainstream of modern philosophy that began when Kant exchanged the structure 
of the world for the structure of the mind, continued when C. I. Lewis exchanged the 
structure of the mind for the structure of concepts, and that now proceeds to exchange 
the structure of concepts for the structure of several symbol systems of science, phi-
losophy, the arts, perception, and everyday discourse. The movement is from unique 
truth and a world ixed and found to a diversity of right and even con licting versions 
or worlds in the making.” 14

Thus, the desire of certain scienti ic circles representatives (such as W. Jameson, 
J. Dewey, M. Lipman, etc.) to bring up critical thinking to people is absolutely noble. 
But today our number is about seven billion, so it is simply impossible. The point is 
that both previous theological and contemporary hypotheses of understanding the 
universe have the character of myth-making. One way or another, we believe in them, 
but we live and work here and now: “Reality is more important than PR: nature is not 
to be fooled” 15, - says the famous American physicist Richard Feynman.   

About the criteria for collective wisdom
In contemporary philosophical thought, the existence of wisdom is not only dif-

ferently understood, but sometimes simply denied as an object of thinking and anal-
ysis. But by what other notion can be de ined as the process of combining acquired 
life experience and perceived knowledge of it? How can be de ined as the process of 
providing a practical opportunity to survive and unmistakably act in different dimen-

14 Goodman, “Ways of worldmaking”, 4.
15 “Richard Feynman. The most versatile theoretical physicist.”
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sions of the world? This process is dif icult to de ine other than wisdom, “love for 
wisdom” or sophiology. The research experience of the search for the “objective” cri-
terion for wisdom can offer only a mosaic game of historical and philosophical views 
since the understanding of this category must take into account the diverse social and 
historical practices and all worldview polyphony of understanding of the essence and 
place of a human in the world. To go on with the discussion, we will try to offer our 
understanding of the collective wisdom of the contemporary intellectual world and to 
formulate some of its criteria.

Undoubtedly, the irst sign of wisdom is human will manifestation, one’s belief in 
the possibility of cognition the world’s existence and the value of personal presence 
here and now in this world. But in order to understand the “rules of motion” of one’s 
will and knowledge, the presence of the law, the irst criterion, is necessary. The best 
explanation of this criterion is Kant’s statement: “Man only expects from Providence 
the education of the human species in its entirety, that is, collectively (universorum), 
and not individually (singulorum), where the multitude does not represent a system, 
but merely an aggregate collected at random. He only expects from Providence that 
he be guided toward a civil constitution based on the principles of freedom, but at the 
same time he expects that this constitution be based on a coercive principle of statu-
atory quality”.16 Such a speci ic feature of the law, as the ability to maintain stability 
under certain circumstances, gives a human faith in one’s own strength and a relative 
possibility to navigate con identially in this complicated social and natural world. The 
law is a well-known rational measure of human interaction, and it also shapes an un-
derstandable world of interdependencies between the things of nature. Let us illus-
trate this approach with a B. Alberts’ quote from a basic textbook on molecular biolo-
gy: “But, perhaps, even more, striking is the masterful composition of the mechanisms 
that we encounter. The deeper we get into the cell, the more we realize how much we 
have yet to learn” 17. That is, in the period of rapid scienti ic revolutions in different 
ields, we again return to the classical thesis - the more we know, the more we do not 

know. However, the process of cognition is the only way leading to the growth of our 
wisdom.

Accordingly, the second criterion is knowledge as an experience of social ration-
ality. De initely, knowledge is information about the world, causes, and principles of 
the existence of things and environmental phenomena, their content, and properties. 
For example, for M. Foucault, knowledge cannot be neutral or objective because it is 
always a “product of one’s own relations.” He believes that in contemporary society 
there is a struggle for the “power of interpretation” of different ideological systems. 
18 Dominant ideologies de ine an industrial culture (mass media) that, accordingly, 
imposes on individuals their own language, and the identi ication of thinking with 
language forms a way of thinking.

Thus, dominant ideologies limit the ability of individuals to understand their 
life experience, “material being”, and therefore language is no longer just a means 
16 Kant, “Anthropology from a pragmatic point of view”, 256.
17 Alberts, “Molecular biology of the cell”, 5.
18 Foucault, “The Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences”. 
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of cognition, but also a tool for social communication. Another option is possible, in 
particular, according to S. Krymskyi, “the aggregative understanding of “unity”, the 
summation of individual efforts in the collective is supplemented by the principle of 
monadicism - the embodiment and representation of the collective in the individual”. 
19 Therefore, the third criterion for collective wisdom is a tradition as the unity of sci-
enti ic experience.

I have already outlined the principles of scienti ic imitation in the process of 
forming a system of paradigm knowledge, and have paid attention to changes in the 
post-nonclassical approach to scienti ic methodology, but the notion of tradition must 
take into account the signi icance of the established, historically and genetically de-
termined order of the Universe of people. The speci icity of traditions is that they 
entirely “produce a human”, taking into account certain features of national culture. 
Initially, tradition has the forms of individual assimilation of symbols, meanings, and 
norms, rules of action, experience and knowledge produced by a particular people in 
communication with parents. The assimilation of symbols and norms characterizes 
the normal existence of a person in this culture. … Life path is made on one’s own, and 
tradition, as a connection with society and the natural environment, is a matter of life 
and death for man. 20 The same applies to a survival question of a particular nation 
and humanity on the principles and basis of scienti ic knowledge development. 

The next criterion is personal values   and beliefs, where values   act as symbols and 
ideas that express and condition a worldview, within which actions, tools, and things 
make sense, are understood and interpreted by people. Values   allow a person to eval-
uate his or her experience and knowledge, but wisdom is manifested in an activi-
ty-based attitude that is based on belief. Beliefs practically guide a person’s will to act, 
they directly rely on the belief in truth and justice of the law. The results of manifesting 
a human being are not only material and production indicators of the effectiveness of 
people life activity in a certain historical period, but also those signs or symbols that 
have different character manifestation in intellectual discourse or exist in the form 
of a conceptual apparatus speci ic to a particular discipline. Philosophical texts of a 
particular historical age may serve as an example of such an approach. Intellectual 
achievements in the ield of social knowledge are ixed in them. The individual world-
view of a thinker creates a special intellectual discourse. A synthesis between ideas 
about the material structure of social being and possible ways of manifesting its exist-
ence in real vital time-space is made in it. 

Love, as a sign of ontological optimism, is certainly a mandatory criterion for col-
lective wisdom. And the religious signi icance of the apocatastasis outweighs the fear 
of the apocalyptic development of world events. We love traveling the world and we 
are constantly looking for adventure, both literally and iguratively, just because we 
love the world just like that. Our love is a free communication of people who seek to 
know the meaning of life. Love provides interaction or mixing of various processes, 
whereby the world exists as a whole.

19 Crimean, “Under the signature of So ia”, 275.
20 Shevchenko, “Friendship with wisdom or key problems of Ukrainian philosophy”, 192.
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Thus, collective wisdom is an integral indicator and determinant of social pro-
gress and transformation mechanism. We constantly use other people’s intelligence, 
and this process is growing in scale, but communication methods between intellectu-
al proposals do not possess modern forms and con irmation of objectivity of certain 
knowledge takes a lot of time. Such proposed criteria for collective wisdom as law as 
a known rational measure, knowledge as an experience of social reason, tradition as 
a unity of scienti ic experience, personal values,   and beliefs, as well as love as an on-
tological optimism of our existence can in some ways help to form a uni ied platform 
for intellectual communication.

Finding ideas and dialogue together as intellectual beams of the great Milky Way
A good philosopher is a writer. And then raises a problem of the objectivity of his/

her research and their perception in a scienti ic environment. The fact is that no one 
can be together because of a “creative misunderstanding” and a massive distortion of 
proven facts by fantasies and myths created by contemporary means of communica-
tion. As a result of recent scienti ic achievements, as in the ancient circles of “knowl-
edge – ignorance”, we face a chasm of new research problems. 

It would like to note that today there is no reason to create a new philosophy21, 
because we still have not practically resolved a single issue posed by the “old” phi-
losophy. However, the principle harmonization of scienti ic postulates with the crea-
tive possibilities of mastering modern problems through philosophical methodology 
can be considered as a process of wisdom growth. The intertwining of archetypes of 
world-building and life-building, as well as the close interaction of philosophy with 
both science and religion, making it a complex, diverse and contradictory sphere of 
knowledge. It should be considered that the form and content, formulation and ways 
of solving ideological problems are changing under the general identity of the dom-
inant archetypes of a particular national philosophy. The complex of these contra-
dictions can be rethought due to new “forms” of dialogue, and the new rationality 
appears in the form of communicative discourse 22 as overcoming the instrumental 
mind. In this case, we are talking about new forms of argumentative dialogue, thus the 
previous problematic nature of critical theory acquires a signi icance of productive 
scienti ic research.

So our philosophy of the Universe is ourselves. Certainly, no one cancels genius. 
But the current volume of knowledge requires joining efforts and thought consensus 
through new ways of communication and social interaction between people of the sci-
enti ic professional sphere, irst of all. All this is required in order to later not to think 
about the degree of our guilt in accordance with A. Einstein’s life example.23 The risks 
posed by the process of widening ignorance gulf must be overcome by the holography 
of intellectual communication as a basis of collective wisdom. Certainly, this is a meta-
phorical name, but we are impressed by the translation of the term “holography” (an-
cient Greek ὅλος - full + γράφω - write) as a set of technologies for accurate recording, 
reproduction and reformatting the reality image, without bots, information noise, etc. 
21 Weizsäcker, Wijkman, “Come On!”
22 Habermas, “Rationality and Democracy”, 110.
23 Wikipedia. “Einstein–Szilárd letter”.



№2 2019

31

Sophia Prima

In addition, I propose new methods for registration of “intellectual rays”, which 
should take into account the results of contemporary research methodology of quan-
tum theory, molecular biology and other revolutionary opportunities in various ields 
of knowledge. This is precisely the problem that will be presented in further reasoning.

P.S. In concluding the essay, I want to return to Hemingway’s perception of the 
world: “Up the road, in his shack, the old man was sleeping again. He was still sleeping 
on his face and the boy was sitting by him watching him. The old man was dreaming 
about the lions.” 24 So, God does not really play dice, he just knows how to play with 
the worlds and with us.
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GIRL OF THE NIGHT (ПУБЛІЧНА ЖІНКА): МАРКЕРУВАННЯ ОБРАЗОМ

Кожен знає, що значить бути матір’ю, дружиною …
Х. Ортега-і-Гассет

Розчарований соціальний простір початку ХХІ ст. відзначився закликом-звер-
ненням С. Жижека: «No Sex, Please, We're Post-Human!». І здається, що заклик відо-
бразив ту тенденцію, яка непокоїть філософів, психологів, демографів – зі зрос-
танням всезагальної байдужості, навіть всупереч проголошеній сексуальній 
свободі, знижується людська сексуальна пристрасть і сексуальний потяг. Тому 
вже не стає дивним підхід, який можна зустріти серед публікацій про те, що 
таке «невідворотне зло» як проституція ось-ось зникне й вирішиться питання 
ліквідації загрози від неї соціальному тілу. Саме виникнення ситуації таких дово-
лі привабливих перспектив видається актуальним звернення до теми прости-
туції не просто як до складової статевого життя людства, але й як елемен-
ту комунікативного простору, як системи знаків, що дозволяє проводити межу 
між Я та Чужий/Інший.

Ключові слова: проституція, «дівчата ночі», одяг, колір, стигматизація, са-
мостигматизація, система знаків, маркерування образом.

Доний Н. Е. Girl of the night (публичная женщина): маркирование обра-
зом. Разочарованный социальный мир начала ХХІ века отличился лозунгом-об-
ращением С. Жижека: «No Sex, Please, We're Post-Human!». И показалось, что 
такой лозунг отобразил тенденцию интереса со стороны философов, психо-
логов, демографов – в процессе нарастания всеобщего безразличия, независимо 
от провозглашённой сексуальной свободы, фиксируется снижение сексуальной 
страсти и сексуального притяжения между людьми. Поэтому уже не вызыва-
ет удивление подход, который можно встретить среди последних публикаций о 
том, что такое «неотвратимое зло» как проституция вот-вот исчезнет и раз-
решится вопрос ликвидации постоянной угрозы с её стороны социальной теле-
сности. Именно появление ситуации таких довольно привлекательных перспек-
тив подтверждает актуальность обращения к теме проституции не просто 
как составляющей половой жизни людей, но и как элемента коммуникативно-
го пространства, как системы знаков, которая разрешает проводить границу 
между Я и Чужой/Другой.
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Ключевые слова: проституция, «девочки ночи», одежда, цвет, 
стигматизация, самостигматизация, система знаков, маркировка образом.

Актуальність теми дослідження. В історії людства завжди був інтерес до 
того, що приховано, проігноровано, або того, що перебуває «по той бік добра». 
Асоціація проститутки з соціальним злом і моральними проблемами вже є тра-
диційною і належить до явищ, що циклічно викликають до себе науковий інте-
рес і стимулюють зусилля до всебічного дослідження. Так, протягом ХІХ-ХХ ст. 
для вирішення певних соціальних проблем письменники, художники, політи-
ки, громадські діячі, лікарі розгортали яскраві образи проституток і проститу-
ції. Особливо детально проституція як феномен аналізувалася та аналізується 
представниками західноєвропейської та північно-американської науки [25; 26].

Постановка проблеми. Коли мова заходить про публічних жінок, то асоці-
ативно спливають стереотипні фрази, що формувалися в лінгвістичному дис-
курсі протягом історії людства (“world’s oldest profession”, “great social evil”, “a 
necessary evilˮ та ін.) і уявляється певний візуальний образ тієї, яка «отримує 
користь від власного тіла». У контексті цього саме образ, який презентований 
жінкою, часто виступає основою звинувачення в аморальності та проституції.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Для сучасного західноєвропей-
ського та північно-американського наукового простору тема проституції масш-
табна і це не стільки дискурс про кримінальне забарвлення феномену, скіль-
ки про світовідчуття й світопереживання як соціуму, який сприймає повій як 
«necessary evil», так і самих осіб, які обрали проституцію в якості професії [див. 
25; 26]. Разом таких публікацій, величезна кількість і умовно їх можна поділи-
ти на дві великі групи. Перша група складається з тих публікації в яких роз-
кривається тема проституції відповідно до певного історичного етапу: в давні 
часи (роботи Al.-J. Lindsay [15], Al. Glazebrook та H. Madison [21], O. Kiefer [30], C.F. 
Faraone and L.K. Mcclure [41], J.G. Younger [49]), або середньовіччя (R. Blumenfeld-
Kosinski [18], J. Ward [46]), або протягом двох-трьох сторічь на зламі гуманітар-
них етапів (одноосібні розвідки Y.A. Kennedy-Churnac [29], K. Norberg [35] та ко-
лективні праці [39; 44; 45]). Друга група включає наукові розвідки, що проведені 
в рамках історичної урбаністики щодо проблеми проституції: 1) в окремо взя-
тих країнах (публікації J. Trumbull [27] та K.B. Pedersen [43] чи 2) містах: Лондон 
(аналіз M. Munro [33]); Париж (J. Harsin [23], J.L. Sweatman [43]); Монреаль (роз-
відка M.A. Poutanen [40]); Нью Йорк (R. Yamin [48]) та ін. [37]. Якщо ж зверну-
тися до дисциплінарного розподілу оприлюднених в останні роки публікацій, 
то картина буде такою: 1) жіночі/гендерні студії (розвідки E.-M. Heberer [19], 
T. Miyuki [34], M. O'Neill [36], J. Spector [42], J.L. Sweatman [43]); 2) історичні роз-
відки (статті E.R. Knauer [30], ряд книг M. Pastoureau [напр. 38]); 3) правовий 
аналіз поширення та наслідки легалізації проституції представлений в роботах 
C.B. Backhouse [16], T. Miyuki [33] та R. Weitzer [47].

Щодо вітчизняного наукового дискурсу, то російськомовний дореволю-
ційний простір представлений доволі значним об’ємом різнопланових і ціка-
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вих досліджень. Так, за даними бібліографічних покажчиків в Російській імпе-
рії з 1861 по 1917 рр. вийшло 431 видання, що було присвячене проституції 
та 37 перекладів [4]. До кола дослідників згаданого періоду, які ґрунтовно 
аналізуючи причини існування проституції намагалися дати відповіді на пи-
тання щодо цього феномену та феноменів, що його супроводжують, належа-
ли: В. Авчинський, К. Бібіков, А. Беренштейн, І. Блох, Е. Дюпуї, П. Граціанов, 
К. Грязнов, І. Канкарович, А. Кузнецов, Ч. Ламброзо, А. Лістратов, Я. Ліфшицов, 
Д. Мордовцев, П. Обозненко, В. Тарковський, А. Федоров та ін. Розпочавши до-
слідження в дореволюційний період, в радянський період продовжили свою ді-
яльність В. Броннер, А. Елістратов та інші автори.

Сучасні вітчизняні дослідники також тримають цей феномен в колі об-
говорюваних проблем. Наприклад, загальні питання поширення проститу-
ції розглядалися Т. Бондар, Ю. Галустян, Н. Лабиною, Г. Мавровим, Г. Чиновим, 
М. Шкаровським, А. Шиделко, А. Ярошенком та ін. У свою чергу, психологічні 
фактори поширення проституції досліджували Ю. Антонян та А. Кірсанова, а пи-
тання гомосексуальної проституції в своїх публікаціях розглядала М. Куликова. 
У просторі юридичної науки та історії державного регулювання проститу-
ції питання продажу тіла як товару аналізували А. Андрюхіна, В. Варивода, 
Н. Герасимов, Т. Денисова, А. Малахов, Т. Міхайліна, Д. Назаренко. Серед публі-
кацій з кримінології та кримінального права проституції надали статус об’єк-
ту дослідження Н. Аверина, Я. Гілінський, С. Голод, Л. Єрохіна, В. Іващенко, 
О. Ігнатова, В. Лебеденко, B. Перекрестова, Ю. Пудовочкін, М. Селезньова тощо. 
Проблеми встановлення відповідальності за заняття проституцією та захисту 
статевої моральності від злочинів, пов’язаних із заняттям проституцією, роз-
глядали у своїх роботах Ю. Александров, К. Бугайчук, С. Денисов, А. Дяченко, 
В. Іващенко, О. Ігнатов, І. Карпець, М. Коржанський, Л. Кучанський, А. Ландіна, 
В. Морозова, Є. Поршні, А. Політова, І. Присяжнюк, С. Яценко та ін. В контексті 
цього В. Водник, Н. Мартиненко, О. Меренков, кожен зі своєї точки зору, нама-
галися дати рекомендації та ставили питання про умови ліквідації проституції.

Водночас, можемо констатувати, що вітчизняний соціологічний, історич-
ний, культурологічний та філософський дискурси, за певним виключенням 
публікацій О. Балакірєвої, Л. Бондаренко та деяких інших авторів, практич-
но ігнорує цю тематику. Навіть пропри пожвавлення на теренах нашої країни 
Gender Studies проституція як феномен випадає з простору наукових розвідок. 
Утім, саме зусилля науковців цих дисциплін щодо перегляду бачення означеної 
теми мають цінність для розуміння жінки та її прагнень до самоідентифікації, 
саморозуміння та порозуміння з соціальним простором, якому вона все частіше 
кидає виклик.

Постановка завдання. Проституція – багатомірний феномен, який в остан-
ні півтора сторіччя через поширення сексуальної пластичності зайняв одну з 
основних позицій в публічній та політичній сферах і закріпився серед постій-
но обговорюваних об’єктів досліджень. Одним із факторів, що посприяв цьому 
став розвиток ідей позитивізму. Саме він, в просторі ХІХ ст., спровокував перехід 
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від чистого моралізаторства теми проституції до систематизації та вивчення 
детермінант і варіацій її прояву. Як наслідок це призвело до того, що сьогодні 
сформовано обширу джерельну базу, яка висвітлює проституцію з позиції різ-
них дисциплінарних підходів. У контексті зазначеного нам видається актуаль-
ним завданням проаналізувати яким чином від найдавніших часів до сьогоден-
ня відбувалося маркерування образом жінок, віднесених соціумом до категорії 
«girl of the night». 

Отже, у даній статті ми маємо намір на основі історичної ретроспективи 
надати опис моментів щодо того, як соціальний припис визначав елементи 
візуального образу жінки, віднесеної до категорії публічних, а також як цей 
сформований стереотипний образ сучасні працівниці секс-бізнесу, підшукуючи 
клієнтів, продукують за власним бажанням.

Намагаючись розкрити саме з такого ракурсу феномен «girl of the night» до-
цільним, з нашого боку, виглядає уточнення вибору розповіді в якості форми 
представлення матеріалу. Поштовхом до такого вибору стало те, що сучасний 
соціальний простір віддає перевагу розповіді в усіх її різновидах. Саме розповідь 
в умовах динаміки Постмодерну, змінивши тренд на романи та епопеї, закріпи-
лася як важливий компонент соціальної взаємодії та комунікації. Розповідь так 
чи інакше пов’язана зі знанням і в цьому моменті ми наближаємось до важливої 
категорії Постмодерну – до наративу (від лат. narrare – мовленнєвий акт, тобто 
вербальне вираження на відміну від уявлення). Науковці під наративом розумі-
ють викладення взаємопов’язаних подій, що представлені реципієнту в формі 
послідовних слів чи образів. Фактично, наратив є «впорядкування певних фак-
тів і подій в систему, поєднання їх в єдину сенсову конфігурацію, сюжет» [22, 
с. 551]. У межах наративу смисл феномену чи події тлумачиться як такий, що 
виникає в контексті розповіді про них й іманентно пов’язаний з інтерпретаці-
єю. Останнє уточнення вкрай важливе, адже світ відкривається людині лише у 
вигляді історій-розповідей, а «буття в світі, з точки зору наративності, це буття 
у світі вже маркованої мовленнєвої практики, яка пов’язана з цим перед розу-
мінням» [12, с. 99].

Виклад основного матеріалу. Найчастіше цитований в філософському се-
редовищі дослідник «аномалій» в суспільстві М. Фуко зазначив, що на початку 
ХІХ ст. влада над тілом дещо ослабла [13, с.17], але це зовсім не означає, що вона 
зникла. Навпаки, «відносини влади тримають тіло мертвою хваткою» [там 
само, с. 39] до сьогодення. Одним з проявів цієї влади є практика стигматизації, 
яка має, залежно від історичної доби та країни, різні форми та варіації прояву.

Зауважимо, що характер соціального простору за суттю завжди був і буде 
дискримінаційним стосовно груп/індивідів, які виходять за межі загальнови-
знаної серединності правил поводження та проживання. Найпоширеніший 
шлях дискримінації – це таврування (стигматизація) тих, хто не відповідає 
певним соціальним вимогам та уявленням. Автор концепції психології стигми 
людини І. Гоффман відзначив, що стигматизація – це тісно пов’язаний з соці-
альною ідентичністю людини елемент. Індивіди приречені до стигматизації, 
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бо вони демонструють соціально небажані ознаки, що псують або ганьблять 
їхні особистості. Значення, яким «нагороджують» стигматизованого індивіда, 
розкривається через його недосконалість, анормальність, наявність дефектів і, 
значить, програш тим, хто його стигматизує. Такий підхід дозволяє стверджу-
вати, що стигматизація виступає виразником суспільного гніву та водночас 
маркерує джерела скритого страху. Однак, якщо у стародавньому світі стигма 
– це наслідок катувань і нанесення каліцтв, то стосовно жінок вона була більш 
витонченою й проявлялася в стигматизації одягом та кольором і зберігалася як 
факт до сьогодення.

S. Bell аналізуючи історичний розріз створення сучасного тіла проститу-
ції, відзначила, що протягом тривалого часу в суспільній свідомості поступово 
йшло формування образу проститутки, яка перебуває на протилежному боці 
дихотомії «гарна дружина» [17, с. 40-43]. Себто, публічна жінка в цій системі – 
це особа, яка належить до світу Іншості (otherness) [там само, с.40], а конструю-
вання її образу відбувається з опорою на головну та єдину основу ідентифікації 
– тіло, а також та те, як воно презентується у соціальному простору.

Вказана традиція ідентифікації походить ще з часів давніх греків. Як відомо, 
перший, хто легалізував проституцію був архонт Солон у 594 р. до н.е. у Давній 
Греції. Це був доволі сміливий та прагматичний акт, бо: 1) проституція вперше 
офіційно визнається і держава отримує від неї суттєвий дохід; 2) легалізована 
проституція, в певному сенсі, стала охоронцем шлюбу та вбезпечувала моно-
гамну родину від розпаду. Однак, у цієї дії був і темний бік, який краще за все 
охарактеризував Анахарсіс, вказавши про те, що Солон «мріє утримувати гро-
мадян від злочинів і користолюбства писаними законами, які нічим не відріз-
няються від павутиння: як павутина, так і закони – коли потрапляють слабкі та 
бідні, їх утримують, а сильні та багаті зможуть вирватися [12, с. 105]». Фактично, 
легалізація стала основою для певного маркерування й заплутування у тенетах 
соціальних приписів.

Давні греки розуміли, що проституція для жінок1 часто хоча й є крайністю, 
проте вона є шляхом виживання. Тому вони, в принципі, погодилися з тим 
пом’якшенням лінгвістичного дискурсу, який відбувався після легалізації про-
ституції, коли найбільш освічені та красиві проститутки – гетери стали номіну-
ватися приятельками. Утім, пом’якшення одного дискурсу детермінувало поси-
лення інших – семантичного (від др.-грец. σημασία – знак, сигнал, вказівка) та 
символьного. Справа в тому, що знаки та символи частково винні в узаконенні 
насильства, адже вони диктують що/кого треба прийняти/вигнати. У Давній 
Греції зазначена ситуація формувалася завдяки таким факторам: по-перше, 
санкціоновані Солоном і підпорядковані державі будинки терпимості – «дікте-
ріони» (грец. δέκτρια – приймаючий, той що дає притулок) насправді перетво-
рювали і так невільну жінку (бо, як правило там були присутніми виключно 

                ¹                                 Ми будемо аналізувати виключно жіночу проституція, хоча добре розуміємо, що в цю сферу 
включалися і включаються чоловіки, однак стосовно них чітких приписів щодо образу не 
існувало, тому це автоматично виводить їх з поля нашої дослідницької уваги.
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рабині чи жінки нижчих соціальних прошарків, а якщо проституції віддавала-
ся вільна жінка, то вона практично перетворювалася на рабиню і на неї поши-
рювався ряд обмежень) в об’єкт, в матеріал для проституції, яким можна ма-
ніпулювати; по-друге, вже в Греції починають з’являтися ті перші елементи 
образу повії, як особи, яка вдягнута в «інше» стосовно чесної дружини вбрання, 
про що й ведуть мову Е. Вардиман, І. Блох, П. Дюфур та ін. Тканина, як відомо, 
не тільки приховує тіло, але й навпаки може чітко повідомляти про те, що мало 
б бути прихованим. Так було з повіями, про що свідчить Евбуділ у «Parenchis» 
(ІV ст. до н.е.) даючи такий опис мешканок діктеріонів: «Чи знаєш ти цих ошат-
них кобилок Афродіти в легкому вбранні, знаєш чи ти, як вони … в прозорому 
одязі подібні до німф у священного джерела, зустрічають гостей?» [3, с. 258]. 
Часто вони прикривали обличчя вуаллю, груди – тонкою ніжною тканиною, а 
інші частини тіла можуть залишити зовсім неприкритими. Довершував образ 
колір волосся: молоді повії відбілювали волосся, а повії в літах, навпаки, фар-
бували сиве волосся в чорний колір. До речі, греки не були першими в означені 
одягом постави Іншого щодо норм моралі. Так, в давньоєврейських документах 
містяться дані щодо нормативного закріплення різниці в одязі між жінкою, яка 
дотримується усіх приписів шлюбного життя, і жінкою, яка їх порушила. Жінки, 
підозрювані в порушенні подружньої вірності, мали вдягатися у найбільш не-
показний одяг, а згодом їм було приписано вдягатися в одяг чорного кольору та 
використовувати мотузку замість вишитого чи оздобленого металевого поясу. 
Тож, цілком вірним був акцент, зроблений М. Фуко: знання, які одного разу ста-
ли основою регулювання поведінки Інших перетворюються на дисциплінарну 
практику [28, с. 27], – і саме це сталося і з одягом повій. 

Логічно, що від практики маркерування одягом соціальний простір не став 
відмовлятися й навіть більше, еволюціонуючи він ставав все більш вигадли-
вим у цьому питанні. Втім, давні греки пішли дещо іншим шляхом й приписали 
протилежний розподіл вбрання: чесна жінка має бути неприглядною і не про-
буджувати фантазії та сексуальне бажання сторонніх чоловіків, у свою чергу, 
аморальні жінки мають кидатися в очі прикрасами, тонкими тканинами, тощо. 
Приміром, як демонструють науковці [див. 6; 8] на о. Крит і деяких інших мі-
стах Аттики можна було спостерігати ритуал, під час якого жінку, яка порушила 
обітницю шлюбу, насильно вдягали в прозорий одяг і возили вулицями міста 
на віслюку, у ІV ст. до н.е. закон Селевка визнавав, що виключно жриці кохання 
мають право носити золоті прикраси та підторочені хутром плаття, а вже зга-
даний Солон тільки повіям дозволив носити квітчасті плаття.

Щодо Стародавнього Риму, то механізм закріплення жінки у категорії «пу-
блічна» у ньому був доволі продуманий. Справа в тому, що для римлян отри-
мання плати за статевий акт необов’язково є проституція, адже були так звані 
конкубінатки, метрисси та ін. Продажність любові багатьом стала тим приво-
дом, за яким давні римляни відділяли зв’язок з проституткою від інших форм 
позашлюбного зв’язку. За римським правом проституткою була тільки та жінка, 
яка багаторазово вдовольняла загально-публічний попит на статеву насолоду, 
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й, таким чином, не обмежувалася одним джерелом утримання. Випереджав це 
певний ритуал/припис. Для того щоб надавати публічні сексуальні послуги 
жінка мала прийти до магістрату та заявити про такий намір. Після того її вно-
сили до списків проституток (переважно записували не справжні імена, а пріз-
виська) та видавали licentia stupri (букв. – ліцензія/дозвіл дурості). Фактично 
зазначений дозвіл означав громадянську смерть жінки, адже за ним вона втра-
чала правову і майнову дієздатність та їй не дозволялося виховувати власних 
дітей, якщо такі були. Крім того, жінка мала носити приписаний одяг: «жовте 
плаття, красне взуття, не мала права одягати прикраси і, відправляючись на 
нічні оргії, носила їх в особливих ящиках, щоб одягти, як тільки-но прийде на 
побачення» [14, с. 480]. Також згадується, що повії носили одяг пофарбований 
у колір шафрану. Утім, такий припис не був остаточним й тут можна послатися 
на Сенеку, який жаліється, що «Ми, чоловіки, носимо кольори, що використову-
ються повіями, в яких поважних заміжніх жінок не побачиш» [цит. за 30, с.164]. 
Але, скоріш за все, говорив він про яскраві тоги та пурпурний/фіолетовий ко-
лір, який після суперечки про анулювання Lex Oppia, отримали право носити і 
респектабельні матрони.

Цікавими здаються свідчення, як давні римляни описують повій та мане-
ру їхнього одягання. Поет Горацій, малюючи портрет повії вказав: «Тут ніякого 
приховування! Ви можете бачити її майже голою в своїй сукні Coan2 і стежити 
за тим, щоб її стегно не було деформовано, або її нога не була потворною; ви 
можете виміряти її фланг своїм оком» [цит. за 30, с.164]. Схожий опис залишив і 
Сенека: «Там я бачу шовковистий одяг, якщо його можна назвати одягом, який 
не захищає ані жіноче тіло, ані її скромність, і в якому вона не може чесно заяви-
ти, що вона не гола» [там само]. Овідій згадує про загальний спосіб фарбування 
волосся і використання перук: «З тих часів, як у Римі стало відоме каштано-
ве волосся німецьких жінок, римські дами з величезним нетерпінням бажали 
мати таке волосся замість своїх власних чорних» [30, с.134]. Науковці припуска-
ють, що було модним носити перуки з рудого або світлого волосся, зрізаного у 
німецьких дівчат.

В Римі було зафіксовано ще один момент, пов’язаний з повіями – співвідне-
сення з проституцією червоного кольору. Слідом за грецькими гетерами, рим-
ські «girl of the night» фарбували губи червоною помадою, чим також вказува-
ли на приналежність до категорії публічних жінок. Проте, якщо в Греції це не 
було нормативно закріплено, то в Римі заборонялося законом добропорядній 
матроні фарбувати губи, щоб її не можна було переплутати з брудною жінкою.

Таким чином, червона помада не тільки символізувала про бажання, але, 
в певному сенсі, виконувала універсальну функцію самозвинувачення жінки. 
Крім того, в ряді джерел зазначається, що повії подекуди вважали за краще сиг-
налізувати про себе, виставляючи червоне світло у вікно.

2 Ми залишаємо таке написання, адже в жодному словнику не вдалося віднайти перекладу 
й є тільки свідчення що ці тканини завозилися до Риму та Греції з острова Кос.
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Наступниками Риму в питання соціального припису повіям стали країни се-
редньовічної Європи. Загальною рисою Середньовіччя можна назвати те, що в 
рамках християнства жінка з, одного боку, була піднесена на п’єдестал, а з дру-
гого – була розміщена на нижчій суспільній щаблині, як знаряддя задоволення 
чуттєвих потреб чоловіка. Уточнімо як це проявилося стосовно публічних жі-
нок. Нагадаємо, що у греків моральність була відносно незалежною від релігії 
й головним для них було збереження честі. У Середньовіччі честь приєднала 
до себе і збереження душі, тож закономірно, що з посиленням позицій христи-
янства розпочинається новий етап ставлення до проституції та жінок, які от-
римували статус «публічні». У 350 р. під впливом християн у Римській імперії 
храмова проституція забороняється, а потурання з боку суспільства щодо по-
вій поступово перейшло в свою протилежність – переслідування. У соціально-
му просторі образ жінки, яка сприяє сексуальній розраді, отримує виключно 
стигматизуюче номінування – «блудниця», «шлюха». Образ такої блудниці стає 
у опозицію до образу Мадонни, як чистої, непорочної та святої жінки. Однак, 
у буденності не все було таким однозначним й ми можемо вести мову про по-
двійні стандарти щодо повій, які зберіглися в рамках соціального простору від 
Середньовіччя до сьогодення, коли прикриваючись приналежністю до Божого 
дому жінка займалася проституцією.

Доречно відзначити, і в цьому моменті ми спираємось на дослідження ні-
мецького історика Й. Тейле (псевдонім – Олександр Бальхаус), що така подвій-
ність мала чітку соціальну користь і сприяла виконанню певних соціальних 
функцій [див.1]. Доцільність борделів (дуже часто їх називали «жіночими бу-
динками», «відкритий будинок», «будинок розпусниць») практично ніколи ка-
тегорично не заперечувалася, адже вони розглядалися як такі, що створені не 
тільки для захисту добропорядних дівчат і жінок, але й для нагляду за «амораль-
ністю» та протидії поширенню серед городян «ще більшого гріха». Враховуючи, 
що борделі не були приватними закладами, а мали відношення до власності 
міста (правителя, і навіть церкви), повії, які там працювали визнавалися майже 
держслужбовцями. До наших часів дійшли численні свідоцтва такого визнання 
жінок. Наприклад, в Нюрнберзі «жінок, які служать місту», в знак подяки за за-
слуги наділяли цивільними правами і вносили в міську книгу громадян. Під час 
свят їм дозволялося продавати або передавати квіти. Надаючи цивільні права 
численним girl of the night, влада, природно, очікувала, що ці дами присвятять 
себе суспільному благу міста.

Таким чином, позиція громадськості щодо повій відрізняється то явною во-
рожістю, то поблажливістю й, навіть, повагою. Доволі поширеними випадка-
ми була ситуація, що представлена епізодом в фільмі «Dangerous Beauty» (реж. 
М. Херсковиц, США, 1988), коли після прибуття запрошеного правителя місь-
ка влада посилає girl of the night з букетами квітів назустріч високим гостям. 
Історичні приклади цього доволі красномовні. Так, у 1435 р. магістрат Відня, 
приймаючи імператора Сигізмунда, нарядив повій двох борделів у оксамитові 
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сукні за рахунок міської казни й надав право вручати квіти. Й такі представ-
ницькі функції, як свідчать джерела, повії у Відні виконували доволі часто.

Та все ж таки, публічна жінка стала тією особою, яка визнавалася позбавле-
ною моралі, а відтак її доцільно уникати. Це, на нашу думку, вже є певним запе-
реченням тієї середньовічної толерантності, про яку веде мову К. Norberg [35]. 
Навіть, якщо просто навести факт, що у середньовічному Парижі проституток 
називали «folles filles» (божевільні дівчата) [18], вже можна піддати сумніву 
згадану толерантність. Аргументом щодо того, що насправді відношення до girl 
of the night не було терпимим є історичні джерела з окремих європейських міст, 
що містять приписи щодо того, як має виглядати публічна жінка. Зрозуміло, що 
це було зроблено не заради клієнтів girl of the night, а для того, щоб нормальні 
люди могли тримати їх на певній відстані від себе.

Отже, щодо припису стосовно одягу та кольору, який практикувався почи-
наючи з ХІІ ст. й за яким публічних жінок одразу можна було б чітко ідентифіку-
вати зазначимо таке. Взагалі, в середньовічній Європі арбітри смаку та моралі 
дуже сильно прагнути підтримувати розділення кольором всього суспільства. 
Звертаючись до аналізу приписів щодо кольорової гами та елементів вбран-
ня повій можна констатувати певні розходження. До прикладу, м. Аугсбург увів 
обов’язковим елементом одягу вуаль із зеленою смугою, шириною у два паль-
ці; у французькому м. Бокер мав бути знак на лівій руці (татуювання або позна-
чення чорнилом, або щось на кшталт, того, як це робилося в м. Тулузі); в містах 
Берні та Цюріху жінка мала вдягати червону шапочку, в зв’язку з чим зовсім 
по-іншому може бути проінтерпретована відома дитяча казка, на що й зверта-
ють увагу R. Chase Jr., D. Teasley [див. 20] та деякі інші дослідники; Безансон об-
межився червоним бантом на рукаві повії; у Брістолі та Лондоні приписувалося 
носити смугасті капоти, а Марсель запровадив смугасті туніки, які фактично, 
за інтерпретацією M. Pastoureau, зачисляли жінку до армії Диявола [див. 38]; 
влада м. Кастр вимагала носіння чоловічого капелюху і червоного ременя; у м. 
Відні та м. Венеції приписувалося носити жовтий шарф [30], причому у Відні 
також зазначалося, що шарф мав бути шириною у долоню, а довжиною у один 
крок; м. Флоренція зобов’язала носити туфлі на підборах, рукавички і дзвоники 
на голові (у волоссі?), що здається в певному сенсі привабливим, якщо випу-
стити з уваги, що саме в такий спосіб позначали прокажених й тому нечистих; 
практику з брязкальцями на капорі мала також м. Болонья; дані по Лейпцигу 
дещо різняться: іноді згадується про те, що публічна жінка мала вдягатися у 
жовтий плащ, оброблений синім кольором, та І. Блох вказує що повії виділяли-
ся жовтим шматком матерії, а бордельні повії мали носити ковпак на голові [2, 
с.528]; м. Страсбург запровадив для повій чорно-білий цукровий (був подібний 
до високого конуса) капелюх, а П’ємонт приписав носити на голові великий не-
зграбний чепчик з двома рогами ззовні, довжиною біля півфунта [там само]. 
Крім того, в Лангедоці показником приналежності до повій був певного вигля-
ду пояс; в м. Мантуя таким показником став білий плащ і знак на грудях (але як 
це виглядало важко вказати – жовта H (блудниця) чи латинський еквівалент 
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(P)); м. Франкфурт примушував повій носити жовтий убір й заборонив носити 
золоті ланцюжки, оксамит, атлас і дамаск; м. Мілан в якості засобу маркеруван-
ня віддав перевагу чорному плащу, а Авіньон закріпив маркером чорний бант 
на світлому платті й білий бант на темному платті на лівій руці, між ліктем і 
плечем; влада м. Німс наказали носити одяг з рукавом особливого кольору, а в 
м. Піза обмежилися просто жовтою застібкою.

Взагалі, треба вказати, що до сьогоднішнього дня єдиної точки зору щодо 
основного кольору, яким маркерували публічних жінок не має. З одного боку, 
є позиція І. Блоха, що кольором проституції є жовтий. Аргументом на захист 
цього може бути те, що в період раннього середньовіччі він вважався кольором 
святості, але вже починаючи з ранньої готики саме жовтий, і похідний від ньо-
го – помаранчевий, починає вважатися кольором брехні, зрадництва, фальшив-
ки, боягузтва. Так, у деяких країнах Європи жовтим позначали двері домівок 
злочинців і зрадників, а також зображали з жовтими бородами Іуду та Каїна. 
Жовтим хрестом помічалися чумні будинки, а прапор цього кольору на борті 
судна сигналізував, що на кораблі є інфекційні хворі.

Інші науковці стверджують, що таким є успадкований від Риму в якості зна-
ку червоний колір. Справа в тому, що у католицизмі червоний колір є символом 
гніву, який вважається одним з семи смертних гріхів, та є тим, який позначав 
небезпеку, провину, гріх і сигналізував про можливість вдоволення сексуальної 
спраги, адже пов’язувався з кров’ю і сексом. Крім того, Диявол та усе що з ним 
пов’язане також зазвичай зображується як червоний колір і/або як такий, що 
носить червоне вбрання. Дещо відступаючи від теми, наведемо приклад, як це 
проектувалося пізніше в просторі мистецтва. Так, роман «Червона літера» (The 
Scarlet Letter, 1850 р.) американського письменника N. Hawthorne зображує жін-
ку в пуританській громаді Нової Англії ХVІІ ст., покарану за перелюбство (що 
визнавалося близьким до проституції) остракізмом: вона була приставлена до 
ганебного стовпа та зобов’язана усе життя носити на одязі знак її гріха – вишиту 
червоними нитками літеру «А» (скорочено від «адюльтер»). Усе це відбувалося 
в рамках загально-єврейського погляду, успадкованого християнством, який 
асоціює червоне з провиною. Крім того, часто щось фарбувалося в червоний з 
метою нагнітання страху та жаху. І в ракурсі цього, зовсім по-іншому виглядає 
друге ім’я головної героїні «Унесених вітром» – Katie Scarlett O'Hara, яке кри-
чить тому, хто знається на символіці та семантиці про потенціал до порушення 
загально прийнятих правил і небезпеку, що несе за собою ця жінка.

Однак, повернемося до теми нашої публікації, а саме до ще одного момен-
ту в конструйованому образі публічних жінок – до вбрання та його фасону і 
аксесуарів. Починаючи з ХІІ ст. в Англії та Німеччині повії мали носити верхнє 
плаття з розрізом майже до верхньої частини стегна, так щоб було видно ноги 
в панталонах. У Тулузі ХIV ст. обов’язковим було носіння капору та білої мітки, 
а у Флоренції на заміну використання розпізнавальних знаків, великий герцог 
Тоскани Козимо І у 1546 р. приписав повіям прикривати обличчя жовтою ву-
аллю або прикріплювати до одягу (на видному місці) жовтий бант, шириною 
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в палець. У 1562 р. частково у зв’язку з модними віяннями вуаль замінюється 
беретом. Стосовно дзвіночків, то не все так однозначно щодо трактування їх 
як знаку. Дійсно, вони були символом прокажених чи дурнів, однак дзвіночки 
зовсім іншого вигляду були модним аксесуаром: так звані божевільні дзвоники, 
що часто зображуються на костюмах доби Відродження. Є багато ілюстрацій 
ультрамодних дам і джентльменів XVI ст., які носять маленькі позолочені дзві-
ночки на поясах і лосинах/легінсах, що означало повернення до моди ХIV ст. 
Тому ми не можемо називати дзвіночки виключно символом небезпеки, вони 
також були і заявою про дотримання модних тенденцій і символом безумства 
та легковажності.

Утім, на маркеруванні проституток одягом соціальний простір Середньовіччя 
та Відродження не обмежився. Найбільш жорстоким було маркерування вистав-
ленням стигм на тілі. Першим свідоцтвом, про жорстокість тілесного покаран-
ня та каліцтво, які наносилися повіям є наказ Фрідріха I Барбароса, оприлюд-
нений під час першого походу до Італії у 1158 р. За цим наказом проституткам 
відрізали носи, якщо їх ловили при війську [5, с.90]. У 1367 р. головний суддя 
Парижу видав наказ про заборону перелюбства, а тих хто його порушить – мали 
бути приведені та приставлені до ганебного стовпа, затавровані та вислані з 
міста. За звідництво та спокушання в середньовічних Іспанії та Португалії мог-
ли приговорити до смертної кари. Пізніше, за часів правління Марії-Терезії в 
Австрії (перебувала на престолі – 1740-1780 рр.) переслідувалася «розпутство 
не тільки в вигляді проституції, але й конкубінат, і будь-який любовний позаш-
любний зв’язок, який тягнув за собою грошовий штраф і арешт. Проституція 
жінок каралася жорстокими тілесними покараннями та засланням. Звичним 
покаранням для них було побиття батогами, а якщо проститутка когось зара-
зила, то все закінчувалося тортурами. Вирок виголошувалися нижчими суддя-
ми і майже миттєво приводилися до виконання. Жінку роздягали до сорочки 
і вели босоніж до церкви, де сажали у мішок, який зав’язували у підборіддя, а 
потім кат збривав волосся до самого коріння. Голий череп намазувався дьогтем 
і сажею й винуватиця виставлялася на наругу черні у неділю під час божествен-
ної літургії. По закінченню служби її прив’язували до лави і кат карав її різками 
по голому тілу, після чого знівечену проститутку кидали у тачку і вивозили за 
місто» [14, с.480]. Така практика зберіглася в Австрії до 20-х рр. ХІХ ст.

Послаблення в маркеруванні образом почалося у період Просвітництва, 
адже починаючи з кінця ХVІІІ ст., з моменту запровадження поліції моралі, «тер-
пимість стає заохоченням» [13, с.121]. Утім, це зовсім не означало що думка про 
доцільність маркерування тих, хто перебуває на боці зла зникла з соціальної 
свідомості. Суспільний темперамент вимагав постійної присутності того, хто 
об’явлений (чи може бути об’явлений) Іншим, таким, який продукує загрозу. 
Тож, на заміну штучному маркеруванню, закріпленому позитивним правом, 
прийшла ідея про стигматизування «girl of the night» самою природою. Такий 
перехід розпочався з другої половини XIX ст., коли Ч. Ломброзо представив 
концепцію антропологічної кримінології за якою приналежність до злочинців 
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визначалася біологічно. Ч. Ломброзо був впевнений, що жінка, яка рисами схо-
жа на чоловіка (низький чоловічий голос, череп і овал – за чоловічим типом) 
й не має сором’язливості демонструє ознаки виродження і схильності до про-
ституції. Остання, в свою чергу, є «моральним слабоумством (Moral Insanity)» 
[11, с.64]. Ломброзо також згадує, що до подібних висновків дійшла «г-жа 
Тарновська» [11, с.65], дослідження якої згадує і К. Грязнов, вказуючи, що ця 
пані, проводячи власні дослідження, описала повій як жінок, які мають низький 
рівень інтелекту, неправильний розмір черепу, лицьових кісток, піднебіння, зу-
бів, вушної раковини та кінцівок [5, с.23-26]. Такий підхід має продовження і 
в деяких сучасних публікаціях. Так, наприклад, El.R. Knauer в статті «Портрет 
Леди?» [31] виказує міркування про зображення проституток кінця XV ст. (ав-
тор зосереджується на зображені жінки, представленому на картині, що припи-
сується Якометто Венеціано). El.R. Knauer стверджує, що жінка – повія, адже до-
казом цього є те, як художник її зобразив: чоловікоподібне обличчя, витончене 
волосся, зморшки та інші недоліки, що пов’язані з проституцією. Однак детал-
лю, яка виступає головним аргументом звинувачення є жовтий шарф, який об-
виває голову дами та спадає петлею на плечі (що відповідає наведеному нами 
вище опису маркерування в містах Європи). Дослідниця передбачає, що напис 
на зворотному боці панелі має переводитися як: «Шлюха, яка присвятила себе 
безсенсовості, ліцензії, розпусті» [31].

Cоціальний простір «після Освенциму», в часи якого усі хто підпадав під ка-
тегорію Інші знищувались, дещо переглянув ставлення до «дівчат ночі». Тож, 
з другої половини ХХ ст. поступово на зміну політиці явної стигматизації при-
йшла політика розчинення повій в загальній масі населення, що, в принципі, 
створювало ілюзію зменшення масштабів торгівлі тілом і любов’ю. Можем та-
кож зазначити, що з 60-х рр. ХХ ст. соціум став відкрито демонструвати зацікав-
леність у зниженні явної стигматизації жінок, які мали відношення до прости-
туції. Утім, відмова від явного маркерування образом призвела як мінімум до 
двох наслідків. Перший – це позитивний момент, адже як така стигматизація та 
дискримінація втратила явність. Соціум ніби намагався сформувати картинку, 
що середньовічна толерантність повернулася. Однак, як ми вже вели мову, то-
лерантність того періоду була ширмою. Друга – негативна, за якою «а tendency 
to "see prostitutes everywhere"» взагалі поширилась на усіх жінок, хто не відпові-
дав уявленню про суспільний стандарт. Більш того, в реальності така політика 
призвела до утворення в кожному соціально-професійному середовищі певно-
го контингенту жінок, схильного до проституції (ілюстрацією цьому є героїня 
кінофільму «Інтердівчинка», яка вдень працювала медичною сестрою, а у віль-
ний час – мала, хоча й більш суттєвий ніж основний, додатковий заробіток від 
продажу власного тіла).

Мабуть найпарадоксальнішим аспектом є те, що в соціальному просторі кін-
ця ХХ ст. – початку ХХІ ст. хоча суспільство й дійшло висновку про негативність 
дискримінації маркерування одягом, але воно залишилося зацікавленим у тому, 
щоб працівниці секс-індустрії, справляючи враження звичних бізнес-леді, так 
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само продовжували відчувати себе принизливо відповідно до свого долучення 
до цієї професійної сфери. Як не цікавилося суспільство й тим, чому самі «girl of 
the night» наполегливо, мабуть вже на рівні колективного умовного рефлексу, 
продовжували і продовжують одягатися в той одяг, який в якості образу «кри-
чить» про професійну приналежність його володарки. 

Висновки. Таким чином, на зміну соціальній стигматизації та норматив-
но-закріпленому маркеруванню образом публічних жінок прийшла самостиг-
матизація та самомаркерування, а ця тенденція вимагає вже іншого досліджен-
ня та інших методів вивчення. В соціальному просторі продовжує існувати 
міфічне сприйняття образу girl of the night як таких, що мають бути маркеро-
вані одягом і кольором. Такий припис публічним жінкам був характерний для 
традиційної культури і зберігся в сучасному соціальному просторі, хоча й втра-
тив свою категоричність і агресивність. Утім, позбутися семантики приналеж-
ності жінки до категорії «публічна» не вдалося, адже на заміну нормативного 
маркерування прийшло самомаркерування. Враховуючи це, можна вести мову 
про те, що маркерування образом «дівчат ночі» відбувалося трьома шляхами: 
1) біологічно, коли жінки, які займаються проституцією позбавлені жіночості 
(Ч. Ломброзо) або втратили жіночу привабливість, набагато швидше ніж інші 
старіють та деградують; 2) соціально – на основі приписів і законодавчого за-
кріплення статусу; 3) за власним рішенням/бажанням – як потакання стерео-
типному традиційному уявленню щодо того, як має виглядати «дівчина ночі» й 
чим вона має відрізнятися від порядної дівчини. Ця традиція була закладена ще 
в Античності, а враховуючи, що «We see with the eyes of the Greeks and use their 
phrases when we speak» [19, c.12], то мабуть людство ще довго буде орієнтува-
тися на започатковані ними знаки – експресивний костюм, що сприймається як 
сигнал про приналежність особи до проституції.
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GIRL OF THE NIGHT: LABELLING WITH AN IMAGE 

Everyone knows how to be a mother, a wife…
José Ortega y Gasset

Disappointed social space of the beginning of the twenty- irst century has been 
marked by S. Žižek’s publication entitled “No Sex, Please, We're Post-Human!”. This ap-
peal seems to have re lected the tendency that is a matter of a great concern of philos-
ophers, psychologists, demographists - with the growth of universal indifference, even 
contrary to the proclaimed sexual freedom, decreases human sexual passion and sex 
drive. Therefore, it is no longer a strange approach that can be found among the publi-
cations that such “inevitable evil” as prostitution is about to disappear and the issue of 
eliminating the threat from its social body is going to be solved. It is the emergence of a 
situation of such rather attractive prospects that an actual appeal to the subject of pros-
titution is not only an integral part of the sexual life of mankind, but also as an element 
of the communicative space, as a system of signs that allows the boundary between I and 
the Stranger / Other. 

Keywords: prostitution, “girls of the night”, clothing, colour, stigmatisation, self-
stigmatisation, a system of signs, labelling with an image.

Relevance of the research topic
In the history of humanity, there has always been an interest in what is hidden, 

ignored, or that is “on the other side of good”. Association of prostitute with social 
evil and moral problems is already traditional and belongs to the phenomena that 
cyclically cause scienti ic interest and stimulate efforts for a comprehensive study. 
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Thus, during the nineteenth and twentieth centuries for solving certain social prob-
lems writers, artists, politicians, public igures, doctors have developed vivid images 
of prostitutes and prostitution. In particular, prostitution as a phenomenon was ana-
lysed and has been being analysed by representatives of Western European and North 
American science34.

Setting the tasks
When it goes about public-women, stereotyped phrases that have been formed 

in linguistic discourse throughout the history of mankind spring to mind (“world’s 
oldest profession”, “great social evil”, “a necessary evil”, etc.) and a visual image of 
a woman “who bene its from her own body’ appears. In the context of this the very 
image presented by a woman often serves as the basis for accusations of immorality 
and prostitution.

Analysis of recent researches and publications
The modern Western European and North American scienti ic space considers 

the theme of prostitution as extended, and this is not so much a discourse about the 
criminal colour of the phenomenon as about the worldview and world experience as 
a society that perceives sex workers as “necessary evil” and to those who have cho-
sen prostitution as a profession56.Together such publications are a huge number and 
conditionally they can be divided into two large groups. The irst group comprises 
publications that reveal the point of prostitution regarding a certain historical peri-
od: in ancient times (works written by Al.-J. Lindsay7, Al. Glazebrook and H. Madison8, 
O. Kiefer9, C.F. Faraone and L.K. Mcclure10, J.G. Younger11), or in the Middle Ages 
(R. Blumenfeld-Kosinski12, J. Ward13), or during two or three centuries at the break of 
the humanitarian stages (single research of Y.A. Kennedy-Churnac14, K. Norberg15 and 
co-works161718. The second group includes scienti ic research conducted within the 
scope of historical urbanism study concerning prostitution issues 1) in some coun-
tries (works of J. Trumbull19 and K.B. Pedersen20 or 2) in the cities: London (analysis 
3 Ballhaus, Love and sex in the Middle Ages.
4 Bloch, The history of prostitution.
5 Ballhaus, Love and sex in the Middle Ages.
6 Bloch, The history of prostitution.
7 Allason-Jones, Women in Roman Britain.
8 Glazebrook, Henry, Madison Greek Prostitutes in the Ancient Mediterranean, 800 BCE–200 CE.
9 Kiefer, Sexual Life In Ancient Rome Paperback.
10 Faraone, Mcclure, Prostitutes & Courtesans in the Ancient World.
11 Younger, Sex in the Ancient World.
12 Blumenfeld-Kosinski, “Christine de Pizan’s Advice to Prostitutes.” Renate Medieval Feminist Fo-

rum.
13 Ward, Women in Medieval Europe 1200-1500.
14 Kennedy-Churnac, “The Weight of Words.”
15 Norberg, “The Prostitute's Body: Medieval to Modern, 1500-1740,” 393-408.
16 Pedersen, “Policies on prostitution in Sweden and in the Netherlands.”
17 Farley, et. al., The Prostitution and Traf icking.
18 Chaumont, Garcia, Servais, Traf icking in Women 1924-1926.
19 Trumbull, Nancy, History of women in the United States.
20 Sweatman, “Discourse and the Power of Symbols.”
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conducted by M. Munro21); Paris (J. Harsin22, J.L. Sweatman23); Montreal (a study con-
ducted by M.A. Poutanen24); New York (R. Yamin25) and others26. If to go to the range 
of disciplines division of scienti ic papers published last years, such a picture rises:  
1) female/gender studies (works written by  E.-M. Heberer27, T. Miyuki28, M. O'Neill29, 
J. Spector30, J.L. Sweatman31); 2) historical studies (articles written by E.R. Knauer32, a 
set of books written by M. Pastoureau33); 3) legal analysis of the distribution and con-
sequences of legalization of prostitution presented in the works of C.B. Backhouse34, 
T. Miyuki35 and R. Weitzer36.

According to the native scienti ic discourse, Russian pre-revolutionary space was 
represented by quite a wide range of diverse and interesting studies. Thus, according 
to bibliographical references in the Russian Empire from 1861 to 1917 there were 
published 431 works devoted to prostitution issues and 37 publications of foreign re-
searchers were translated37. To the circle of researchers of the mentioned period, who, 
thoroughly analysing the reasons for the existence of prostitution, tried to answer the 
questions concerning this phenomenon and accompanying phenomena belonged the 
following experts: V. Abchynskyi, K. Bibikov, A. Berenshtein, I. Blokh, E. Dupouy, P. 
Gratsianov, K. Griaznov, I. Kankarovych, A. Kuznetsov, C. Lombroso, A. Listratov, Ya. 
Livshitsov, D. Mordovtsev, P. Oboznenko, V. Tarkovskyi, A. Fedorov and others. Having 
started conducting their research in pre-revolutionary period V. Bronner, A. Yelistratov 
and other researchers continued their work in Soviet period. 

Nowadays this phenomenon remains a matter of a great concern for domestic re-
searchers.  For instance, general issues of spreading prostitution have been studied by 
T. Bondar, Yu. Galustian, N. Labyn, H. Mavrov, H. Chynov, M. Shkarovskyi, A. Shydelko, 
A. Yaroshenko and others. Yu. Antonian and A. Kirsanov in their turn researched psy-
chological factors which caused prostitution spreading, and the issues of homosexual 
prostitution were studied by M. Kulikov in his publications. In the area of legal science 
and the history of state regulation of prostitution, the issues of selling the body as a 
commodity were analysed by A. Andryukhin, V. Varivoda, N. Gerasimov, T. Denisov, 

21 Munro, Studying Female Prostitution in Eighteenth-Century London.
22 Harsin, Policing Prostitution in Nineteenth-century Paris.
23 Sweatman, “Discourse and the Power of Symbols.”
24 Poutanen, Beyond Brutal Passions.
25 Yamin, “Free and Female.”
26 Ottermann, Qualitative Prostitutionsforschung.
27 Burckhardt, J. The Greeks and Greek civilization.
28 Miyuki, Prostitute’s Lived Experiences of Stigma.
29 O'Neill, Prostitution and Feminism.
30 Spector, Prostitution and Pornography.
31 Sweatman, “Discourse and the Power of Symbols.”
32 Knauer, “Portrait of a Lady?”
33 Pastoureau, M. The Devil's Cloth.
34 Backhouse, “Nineteenth-Century Canadian Prostitution Law.”
35 Miyuki, Prostitute’s Lived Experiences of Stigma.
36 Weitzer, Legalizing Prostitution.
37 Golosenko, “Russian pre-revolutionary sociology about the phenomenon of prostitution.”
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A. Malakhov, T. Mikhailina, D. Nazarenko. Among the publications on criminology and 
criminal law of prostitution as an object of research we can note the works by N. 
Averin, Y. Gilinskyi, S. Golod, L. Yerokhin, V. Ivashchenko, O. Ihnatov, V. Lebedenko, 
B. Perekrestov, Yu. Pudovochkin, M. Selezniev, etc. The issues of establishing liabili-
ty for prostitution and protection of sexual morals from crimes related to prostitu-
tion were considered in the works by Yu. Alexandrov, K. Bugaychuk, S. Denisov, A. 
Diachenko, V. Ivashchenko, O. Ignatov, I. Karpets, M. Korzhanskyi, L. Kuchanskyi, A. 
Landin, V. Morozov, Ye. Porshnia, A. Politov, I. Prysiazhniuk, S. Yatsenko, etc.  In this 
context V. Vodnyk, N. Martynenko, O. Merenkov, each from their point of view, tried to 
give recommendations and raised the question about the conditions for the elimina-
tion of prostitution. 

At the same time, we can state that domestic sociological, historical, cultural and 
philosophical discourses, with the exception of the publications of O. Balakirieva, L. 
Bondarenko and some other authors, practically ignore this topic. Even with the re-
vival of Gender Studies in our country, prostitution as a phenomenon falls out of the 
space of scienti ic research. However, it is precisely the efforts of scholars of these 
disciplines to revise the vision of the target topic, which has value for understanding 
women and their aspirations for self-identi ication, self-understanding and resolving 
con licts with the social space to which she is increasingly challenged.

Setting the objectives 
Prostitution is a multidimensional phenomenon, which during the last century and 

a half, through the spread of sexual elasticity, has become one of the main positions 
in the public and political spheres and has been consolidated among the constantly 
discussed objects of research. One of the factors contributing to this was the develop-
ment of the ideas of positivism. It was the factor in the space of the nineteenth century 
that provoked the transition from a pure moralisation of the subject of prostitution 
to the systematisation and study of determinants and variations of its manifestation. 
It has resulted in the fact that today a wide base of publications studying prostitution 
from the standpoint of different disciplinary approaches has been formed. In the con-
text of the above, it seems to us an urgent task to analyse how from the most ancient 
times to the present the labelling of the women assigned to the category of “the girl of 
the night” took place.

Consequently, in this article we intend to provide a historical retrospective de-
scription of the moments on how the social order determines the elements of the 
visual image of a woman classi ied as a public category, as well as this stereotyped 
image of modern sex workers, seeking clients, producing for own desire.

Trying to reveal it from this angle, the phenomenon “the girl of the night” is expe-
dient, on our part, it seems to clarify the choice of a telling as a form of presentation 
of the material. The impetus for such a choice was that contemporary social space 
prefers narration in all its varieties. It is a telling in the context of postmodern dynam-
ics, changing the trend on novels and epics, was established as an important compo-
nent of social interaction and communication. The storytelling in this or that way is 
connected with knowledge and approximates us to a crucial category of Postmodern 
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which is a narrative (Late Latin narrare – telling a story, a verbal re lection in contrast 
to imagination). Scholars consider a narrative as conveying connected events repre-
sented to a recipient in the way of consequent words and images. In fact, the narrative 
is “the arrangement of certain facts and events in the system, combining them into a 
single meaningful con iguration, a plot”38. Considering a narrative, the meaning of a 
phenomenon or event is interpreted as occurring in the context of telling about them 
and is inherently connected with the interpretation. The latter re inement is extreme-
ly important, because the world opens to a person only in the form of stories, and “ex-
isting in the world, from the point of view of the narrative, is an existence in the world 
of already tagged speech practice, which is related to this before comprehension”39.

Presentation of the main materials of the study 
Frequently quoted in the philosophical environment researcher of “anomalies” in 

society, M. Foucault noted that at the beginning of the nineteenth century the power 
over the body de initely weakened40, but this does not mean that it has disappeared. 
On the contrary, “relations of power have stranglehold the body”41 till nowadays. One 
of the different manifestations of the power is practice of stigmatisation that has var-
ious forms and variations of display depending on a historical period and a country.

It should be noted that the nature of the social space has always been and will be 
discriminatory in relation to groups / individuals that go beyond the generally ac-
cepted mediation of the rules of treatment and residence. The most common way of 
discrimination is labelling (stigmatisation) of those who do not meet certain social re-
quirements and perceptions. E. Goffman, an author of the stigma concept, noted that 
stigmatisation is closely related to the social element of human identity. Individuals 
are doomed to stigmatisation because they show socially undesirable signs that spoil 
or reproach their personality. The meanings that are “rewarded” by the stigmatised 
individual are revealed through its imperfection, abnormality, the presence of defects 
and, consequently, losing to those who stigmatises him. This approach allows us to 
assert that stigmatisation acts as an expression of social anger and, at the same time, 
marks the source of hidden fear. However, if in the ancient world stigma is the result 
of torture and injury, then in relation to women, it was more subtle and manifested in 
the stigmatisation by clothing and colour and was preserved as a fact to the present.

Analysing the historical breakdown of the creation of a modern body of prosti-
tution, S. Bell noted that for a long time in the public consciousness there gradually 
came the formation of the image of a prostitute who was on the opposite side of the 
dichotomy “a good wife”42. In other words, a public woman in this system is a person 
belonging to the world of Otherness43, and the design of her image comes with sup-
port on the main and single basis of identi ication, her body, as well as the way it is 
presented in the social space.
38 Greimas, Ricoeur, “On narrativity”, 551.
39 Ricoeur, Time and story, 99.
40 Foucault, Discipline and Punish, 17.
41 Foucault, Discipline and Punish, 39.
42 Bell, Reading, Writing and Reuniting the Prostitute Body, 40-43.
43 Bell, Reading, Writing and Reuniting the Prostitute Body, 40,
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The speci ied tradition of identi ication dates back to the time of the ancient Greeks. 
Archon Solon is known to have been the irst who legalized prostitution in 594 B.C. in 
Ancient Greece. It was quite a courageous and pragmatic act because: 1) prostitution 
was of icially recognized for the irst time and the state received substantial income 
from it; 2) legalised prostitution, in a sense, became the custodian of marriage and 
prevented a monogamous family from collapse. However, this action had a dark side, 
which was best described by Anacharsis, having pointed out that Solon “dreams to 
keep citizens from crime and covetousness with written laws that are no different 
from the web: both the web and the laws, when the weak and the poor get into it, hold 
them, and only the strong and the rich will be able to escape”44. Actually, legalisation 
became the basis for a certain labelling and tangling in the nets of social regulations. 

The ancient Greeks realized that prostitution for women45 was often an extreme, 
but it was a way of survival. Therefore, they agreed, as a matter of principle, with 
the softening of the linguistic discourse that had occurred after the prostitution 
was legalised, when the most educated and beautiful prostitutes, hetairai, began to 
be nominated like companions. However, softening one discourse determined the 
strengthening of others, both a semantic one (Ancient Greek, σημασία – signi ication, 
meaning) and a symbolic one. The fact is that signs and symbols are partly guilty in 
legitimising violence, because they dictate what/who must be entertained / put out. 
In ancient Greece this situation was caused by the following factors: irstly, sanctioned 
by Salon and subordinated by the government brothels – “dikterion” (Ancient Greek, 
δέκτρια – entertaining, giving houseroom to) in fact, turned not a free woman (as a 
rule, there were mostly slaves or women of lower social strata, and if a free woman 
was let for prostitution, then she practically turned into a slave and she was subjected 
to a number of restrictions) into the object, in the material for prostitution that can 
be manipulated; secondly, in Greece those irst elements of the image of the prostitute 
begin to appear, as the person who is dressed in “other” in comparison to the honest 
wife’s dress, about that Ye. Vardiman, I. Blokh, P. Dufour and others tell. The fabric is 
known for both the ability to hide the body and, on the contrary, to state clearly what 
should be hidden. It happened with prostitutes as evidenced by Eubulides in his work 
“Parenchis” (4th century B.C.) describing inmates of one of the brothels: “Do you know 
those well-dressed Aphrodite’s sisters, do you know how they …, dressed in transpar-
ent clothing like the nymph, meet guests?”46. Often they covered their faces with veil, 
and their breasts with thin delicate fabric, and the rest parts of the body they used to 
leave uncovered at all. Hair colour completed their image: young prostitutes bleached 
their hair, and prostitutes advanced in years, on the contrary, painted grey hair in 
black. To the point, the Greeks were not the irst in designating with the clothes of the 
posture of the Other, regarding the norms of morality. Thus, the Hebrew documents 
contain data on the normative consolidation of the difference in clothing between a 
44 Ricoeur, P. Time and story, 105.
45 We will analyse exclusively female prostitution, although we are well aware of the fact that men 

have been included and are still being included in this industry, but there were no clear prescrip-
tive rules regarding the image, so it automatically takes them out of our ield of research.

46 Vardiman, E. Woman in the ancient world, 258.
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woman who adheres to all standards of marriage, and the woman who violated them. 
The women, suspected of adultery, had to wear the most un lattering clothes, later 
they were forced to wear black clothes and use a rope instead of decorated metal belt. 
Therefore, an emphasis made by Foucault was right: knowledge that once became the 
basis for regulating the behaviour of the Others is converted into a disciplinary prac-
tice47, – and that's exactly what happened with prostitutes clothes.

Speaking coherently, social space didn’t reject the practice of labelling with cloth-
ing, and even more, evolving it became more and more ingenious in this matter. 
However, the ancient Greeks proceeded down a different avenue and attributed the 
opposite distribution of the out it: an honest woman should have sleazy appearance 
and doesn’t awake the fantasies and sexual desire of strange men; in return, immoral 
women should stand out with gold jewellery, thin fabrics, and etc. For instance, as 
scholars have shown4849 on the island of Crete and in some other areas of Attica there 
were speci ic rituals during which a woman, accused of adultery, forced to put on 
transparent clothes and was taken on a donkey around through the streets of the city, 
in the 4th century B.C. the Code of Seleucus said that only the priestesses of love had 
the right to wear gold jewellery and decorated with fur dresses, and the mentioned 
Solon allowed only prostitutes to wear a colourful dress.

Regarding Ancient Rome, the mechanism of securing a woman in the category 
“public” was quite thoughtful. The fact is that for the Romans to receive a fee for a 
sexual intercourse there was not necessarily prostitution, because there were so-
called concubinary women, favourites, etc. Love for sale became the reason for the 
ancient Romans to separate the connection with the prostitute from other forms of 
extramarital communication. Under Roman law a prostitute was a woman who used 
to meet public demand for sex pleasure, and in that way she was not limited with a 
single source of income. It was anticipated by a certain ritual/prescription.  For the 
purpose to provide public sexual services, a woman was obliged to come to the local 
magistrate and declare this intention. After that she was registered under the name 
(often it was a pseudo name or a nickname) and was given the licentia stupri (viz. – 
license/permission on stupidity). In fact, this permission meant the civil death of a 
woman, because she lost her legal and inancial capacity and was not allowed to bring 
up her own children, if they were any. In addition, the woman had to wear prescribed 
clothing: “a yellow dress, red shoes, had no right to put jewellery on and, and, leaving 
for the night orgies, she kept them in special boxes to put on, as soon as she arrived 
on a date”50. It was also mentioned that prostitutes had to wear dresses made of saf-
fron-dyed materials. However, the prescription was not completed and here we can 
cite Seneca who complained “we men wear the colours used by prostitutes, in which 
respectable married women would not be seen”51. But was he talking about the bright 

47 Foucault, Discipline and punish, 27.
48 Dupuis, Prostitution in antiquity.
49 Licht, Sexual life in ancient Greece.
50 Foucault, Discipline and Punish, 480.
51 Kiefer, Sexual Life In Ancient Rome Paperback, 164.
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togas or the colour purple as in earlier times, after the dispute over the annulment of 
the Lex Oppia, respectable matrons claimed the right to wear purple. 

It is interesting to read how the ancient Romans describe the prostitutes and the 
manner of their dressing. Horace, a port, describing the image of a prostitute pointed 
out: “There is nothing to hide here! You can see her almost naked in her Coan52 dress, 
and make sure that her thigh is not misshapen, or her foot ugly; you can measure her 
lank with your eyes”53. The similar description was given by Seneca: “There I see 

silken clothes, if they can be called clothes which protect neither a women’s body nor 
her modesty, and in which she cannot truthfully declare that she is not naked. These 
are bought for huge sums from nations unknown to us in the ordinary course of trade 
– and why?”54. Ovid mentioned about the common fashion of dyeing the hair and the 
use of wigs: “Ever since the auburn hair of German women had become known in 
Rome, Roman ladies were wildly eager to have such hair instead of their own black 
locks”55. Scholars assume that in order to be stylish women wore wigs made of red 
and fair hair cut from the heads of German girls.

In Rome, another problem associated with prostitutes was recorded – association 
red colour with prostitution. Like Greek hetairai Roman “the girls of the night” rouged 
their lips red af irming they belonged to sex workers. However, if it was not regulated 
in Greece, then in Rome it was forbidden by the law for a respectable matron to rouge 
lips so that it could not be possible to mistake her for a fallen woman.

Thus, a red lipstick not only symbolized the desire, but, in a certain sense, per-
formed the universal function of self-accusation of a woman.  In addition, in some 
scienti ic papers it is noted that prostitutes sometimes preferred to signal their will-
ingness, exposing red light at night in windows.

The successors of Rome to the question of the social prescription of prostitutes 
were the medieval countries of Europe. A common feature of the Middle Ages was 
that within the context of the Christian church a woman, on the one hand, was placed 
on a pedestal, from the other hand, she was placed on the lowest level down the social 
scale like a tool of satisfying a man’s material pleasure. Let's see how it was revealed 
in respect to public women. It will be remembered that the Greeks were morally in-
dependent from religion and the main thing for them was to save the honour. During 
the Middle Ages the honour included the soul preservation, thus, it was natural, that 
with the consolidation of the Christianity a new phase of attitude to prostitution and 
women, who started to obtain a status of a public woman, was emerging. In 350 B.C. 
under the in luence of Christians in the Roman Empire temple prostitution was pro-
hibited, and condoned previously by society prostitution began to be prosecuted. In 
the social space the image of a woman, who provides sexual satisfaction, obtained ex-
clusively such a stigma as “fornicatress” and “whore”. An image of such a fornicatress 

52 We leave such a spelling because any dictionary doesn’t give a translation and there is only evi-
dence that these fabrics were imported to Rome and Greece from the island of Kos.

53 Kiefer, Sexual Life In Ancient Rome Paperback, 164.
54 Kiefer, Sexual Life In Ancient Rome Paperback.
55 Kiefer, Sexual Life In Ancient Rome Paperback, 134.
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is opposed to an image of Madonna, as a pure, virgin and saint woman. However, in 
everyday life, everything was so unambiguous, and we can talk about double stand-
ards for prostitutes, which were preserved in the social space from the Middle Ages to 
the present, when a woman was hiding behind prostitution as a cover for belonging 
to God's house.

It is worth noting, and in this moment we rely on the study of the German histo-
rian J. Teile (pseudonym – Alexander Ballhaus), that such duality had a clear social 
bene it and contributed to the ful ilment of certain social functions56. Practically, the 
feasibility of brothels (very often entitled like “women’s house”, “open house”, “wan-
ton women’s house”) were never objected, because they were treated as those which 
were created for either protection of respectable girls and women or for regulation 
of “amorality” addressing the prevention from the dissemination of “the ultimate sin”. 
Considering that brothels were not private institutions, but related to the property 
of the city (a governor, and even church) working there, prostitutes were recognized 
civil servants. Until now, numerous testimonies have been issued to such recognition 
of women. For instance, in Nuremberg “women who serve the city”, in gratitude, were 
granted with civil rights and were recorded into the city ledge. During the holidays 
they were allowed to sell or transfer lowers. Providing civil rights to numerous “the 
girls of the night” local authorities, naturally, expected those ladies to devote them-
selves for the social sake of the city.

Thus, the public attitude to prostitutes varied from open hostility, then to leniency 
and, even, to respect. Quite common cases were the situation represented by the ep-
isode in the ilm “Dangerous Beauty” (director Melville Jean Herskovits, USA,1988), 
when on the invited governor arrival local authorities sent “the girl of the night” with 
a bunch of lowers meeting distinguished guests. Historical examples of this are quite 
eloquent. Thus, in 1435, the Magistrate of Vienna, accepting Emperor Sigismund, 
dressed prostitutes of two brothels in velvet dresses at the expense of the city treas-
ury and gave the right to hand over lowers. And such representative functions, as 
sources claimed, prostitutes in Vienna performed quite often.

Anyway a public woman became an individual who was treated like immoral, so, 
she advisably deserved to be ignored. This is, in our view, is already a certain deni-
al of the medieval tolerance, which is spoken by K. Norberg57. Even if, we bring in 
facts that in the medieval Paris prostitutes were called “folles illes” (crazy girls)58, the 
mentioned tolerance may be suspected and questioned. There is an argument for the 
fact that, frankly speaking, an attitude to the girls of the night was not tolerant, and 
even there are lots of sources from some European cities which include prescriptions 
regarding the required appearance of a public woman. Understandably, this was done 
not for the bene it of a girl’s of the night clients, but for the regular people to keep 
them away from themselves.

56 Ballhaus, Love and sex in the Middle Ages.
57 Norberg, “The Prostitute's Body.”
58 Blumenfeld-Kosinski, “Christine de Pizan’s Advice to Prostitutes.”
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Thus, regarding the prescription about required clothing and colour, which was in 
practice since the twelfth century and for which public women could be clearly iden-
ti ied at once, we should mention the following. In general, in the medieval Europe 
the referees of tastes and morality were eager to support the partition of the entire 
society by colour. Turning to the analysis of the rules on the colour scheme and the 
elements of the prostitute's clothing, it can be noted that there were some differences. 
For instance, the authorities of Augsburg imposed veil with a green strip of two in-
gers in width as a sine qua non of clothing; in a French city of Beaucairois a prostitute 
had to have a sign on her left had (a tattoo, or a mark in black ink, or a stamp like it 
was experienced in Toulouse); in cities of Bern and Zurich a woman had to wear a red 
hat for which there was a big difference in interpreting a well-known fairy tale writ-
ten by Charles Perrault, as R. Chase Jr., D. Teasley59 and some other researchers point-
ed out; the authorities of Besançon were con ined to a red bow placed on a sleeve of a 
prostitute’s dress; in the cities of Bristol and London there was a prescription to wear 
a pinstriped hood, and in Marseille there was a prescription to wear a pinstriped tu-
nics, which, actually, as interpreted by M. Pastoureau, enrolled women in an army of 
devils60; the authorities of Castres required to wear a male hat and a red belt; in the 
cities of Vienna and Venice there was a prescription to wear a yellow scarf61, in this 
case, in Vienna it was required a scarf to be a palm in width and one step in length; 
in Florence a prostitute had to wear high heels, gloves and jingles in hair that was, at 
irst sight, attractive if loose our focus on the fact that, actually,  in that way the lepers 

and the unclean ones were denoted; in Bologna there was a practice to wear jingles 
on hoods too; there were contradicted facts about the situation in Leipzig: there were 
evidences that a public woman had to wear a yellow coat bordered in blue, and I. 
Blokh pointed out that prostitutes stood out with a piece of yellow fabric, and sex 
workers of brothels had to wear a bonnet on their heads62; in Strasbourg there was a 
prescription for prostitutes to wear black and white sugary (it was like a high cone) 
hood, and in Piedmont it was prescribed to wear an ugly huge bonnet with two horns 
outside a half of a foot in length63. Besides, in Languedoc a certain kind of belt was a 
speci ic feature of prostitutes; in Mantua a prostitute was identi ied with a white coat 
and a certain mark on her breasts (but it is dif icult to say how it was looked – a yel-
low letter H (fornicatress) or the Latin equivalent (P)); in Frankfurt prostitutes were 
forced to wear a yellow hat and were not allowed to put on gold chains, velvet, silk and 
Damascuc apparel; in Milan the authorities preferred such a label as a black coat, and 
in Avignon such a label was a black bow on a light dress and a white bow on a dark 
dress on the left sleeve, between an elbow and a shoulder; in Nims prostitutes were 
required to wear a dress with sleeves of a certain colour, and in Pizza prostitutes were 
forced to wear a yellow clasp on their clothing.

59 Chase, Teasley, «Little Red Riding Hood.”
60 Pastoureau, The Devil's Cloth.
61 Kiefer, Sexual Life In Ancient Rome Paperback.
62 Bloch, I. The history of prostitution, 528.
63 Bloch, I. The history of prostitution, 528.
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Generally, it should be mentioned, that until nowadays there no consensus regard-
ing a basic colour used to label public women. On the one hand, there is a point of 
view of I. Blokh who insisted on yellow as a basic colour of labelling. An argument in 
defense of this may be that in the early Middle Ages yellow was considered the colour 
of holiness, but already from the early Gothic, it was yellow, and the derivative from 
it, namely orange, began to be considered the colour of lies, betrayal, fake, coward-
ice. Thus, in some countries of Europe yellow was used to mark the doors of houses 
where criminals and betrayers lived, or there were depicted images of Judah or Cain 
with a yellow beard. With a yellow cross there were marked buildings where patients 
with pneumonic plague lived or died, and a yellow lag symbolized that there were 
infected patients aboard.

Other scholars state that such a label was red, inherited from Rome. The point is 
that in Catholicism red was a symbol of anger, one of the seven deadly sins, and meant 
danger, fault, sin and signalized the possibility to satisfy craving for sexual grati ica-
tion, because it was related to blood and sex. Besides, the devil and everything related 
to him was represented in red and/or that was wearing red clothing. Wandering a bit 
from the point, we will put the case how it was projected later in an artistic space. Thus, 
in the novel “The Scarlet Letter”, written in 1850, N. Hawthorne presented a woman 
living in a puritan society of New England of the seventeenth century and punished 
for adultery (which was synonymous with prostitution) by a stigma: she was put to 
the “Pillar of Shame” and forced to wear a sign of a sin on her clothes for a lifetime, 
it was an embroidered scarlet letter “A” (short for “adultery”). Everything happened 
within the limits of the general pan-European view inherited by Christianity, which 
associates red with a fault. Besides, something used to be often dyed in red for the 
purpose to encourage fears and horrors. From this perspective, in the novel “Gone 
with the wind” the second name of the main character, Katie Scarlett O'Hara, looks 
different and vociferous for those who are experts in symbolism, and see in her name 
a potential to break generally accepted norms and a risk this woman poses.

However, let’s get back to the subject, namely to one more moment in designing 
an image of a public woman, to her dress, its style and accessories. Since the twelfth 
century in England and Germany, prostitutes had to wear an upper dress with a cut 
almost to the top of the thigh, so that legs could be seen in pantaloons. In Toulouse it 
was required to wear a hood and a white label, and in Florence, to replace the use of 
distinctive signs, the Grand Duke of Tuscany Cosimo I in 1546 prescribed to prosti-
tutes to cover their faces with a yellow veil or attach a yellow bow in a inger width 
to the apparel (in a prominent position). In 1562, partly due to fashion trends, the 
veil was replaced by a beret. Regarding the jingles, it is not clear about their interpre-
tation as a label. Really, they symbolised the lepers and the fools but the jingles of a 
certain style looked different and was in fashion: so called crazy jingles which were 
often represented on the apparel during the Renaissance. There are lots of portraits 
of ultrafashionable gentlemen and ladies of the sixteenth century who wore small 
golden jingles on their belts and leggings that meant the return to the fashion of the 
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fourteenth century. That’s why we cannot exclusively name jingles a symbol of a dan-
ger; they were associated also with fashion, madness and frivolity. 

However, by the labelling prostitutes with clothing, the social space of the Middle 
Ages and the Renaissance was not limited. The cruellest was marking stigmas on the 
body. The irst evidence of the cruelty of corporal punishment and injury in licted on 
prostitutes is the order of Frederick I Barbarossa, proclaimed during the irst cam-
paign to Italy in 1158. Under that act they cut noses if prostitutes were caught with 
the army64. In 1367 a Chief Justice of Paris issued a decree about the prohibition of 
adultery, those who were caught and accused were put to the “Pillar of Shame”, stig-
matized and expelled from the city. For procuration and temptation in medieval Spain 
and Portugal prostitutes could be sentenced to death. Later, during the rule of Maria 
Theresa Walburga Amalia Christina (reign1740-1780) in Austria “lechery not only 
like prostitution but also like concubine was prosecuted, and any adultery resulted in 
monetary penalty and detention. Female prostitution was punished with cruel bodily 
injury and battering. The usual punishment for them was logging, and if a prostitute 
infected someone, then everything ended with torture. The sentence was pronounced 
by lower judges and almost instantly brought to execution. The woman was stripped 
off to the shirt and barefooted to the church, where she was placed in a sack that was 
tied to her chin, and then the executioner shaved the hair to its very roots. The shaved 
skull was smeared with tar and soot, and the culprit was exhibited on the scourge of 
the populace on Sunday during the Divine Liturgy. At the end of the service, she was 
tied to the bench and the executioner punched her with birching applied to the bare 
body, after which a disgraced prostitute was thrown into a wheelbarrow and taken 
outside the city”65. This had been the practice in Austria prior to the 1820's. 

Easing in labelling with an image started in the Age of Enlightenment, because 
since the end of the eighteenth century, when the morality police was introduced, 
“tolerance becomes an encouragement”66. However, it did not mean at all that the idea 
of the expediency of labelling those who were on the side of evil had disappeared 
from social consciousness. Social temperament required the continued presence of 
somebody who was announced (or could be announced) like the Other, who gener-
ated threats. Thus, arti icial labelling, consolidated with positive law, was surpassed 
with an idea to stigmatise the girls of the night by the very nature. This transition be-
gan in the second half of the nineteenth century, when Charles Lombroso presented 
the concept of anthropological criminology, according to which members of criminal 
community were determined biologically. Ch. Lombroso was convinced that a wom-
an, who was similar in character to a man (low male voice, skull and oval, according 
to the male type) and didn’t have shyness, could demonstrate signs of degeneration 
and propensity to prostitution. The latter, in turn, could be a manifestation of “mor-
al insanity”67. Lombroso also mentioned that “Mrs. Tarnovska”68, had come to such 
64 Gryaznov, Prostitution as a public illness and measures for its healing, 90.
65 Brockhaus and Efron Encyclopedic Dictionary, 480.
66 Foucault, M. Discipline and Punish, 121.
67 Plutarch, “The Comparison of Poplicola with Solon,” 64.
68 Plutarch, “The Comparison of Poplicola with Solon,” 65.
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conclusions. K. Griaznov, who mentioned her research, pointed out that the lady, con-
ducting her own study,  had presented prostitutes like women who displayed a low 
intelligence level, had the wrong size of the skull, the facial bones, palate, teeth, pinna 
auricle and limbs69. This approach continues in some modern publications. For in-
stance, El.R. Knauer, in her article "Portrait of a Lady?”70, represents some re lections 
on images of prostitutes of the end of the ifteenth century (the author focuses on the 
picture of a woman, represented on a painting attributed to Jacometto Veneziano). 
El.R. Knauer argues that the woman is a prostitute because the evidence of this is the 
manner the artist painted her emphasizing on a male type face, thinning hair, wrin-
kles and other defects associated with prostitution. However, the detail that serves as 
the main argument of the charge is a yellow scarf that covers the head of a woman and 
falls to a loop on the shoulder (which corresponds to the above described description 
of labelling in the cities of Europe). The author suggests that the inscription on the 
back of the panel should be translated as: “The whore dedicated herself to wanton-
ness, license, and lewdness”71.

The “Post-Auschwitz” social space, after the period when everyone detected as 
the Others had had to be killed, rethought its attitude to the girls of the night. Thus, in 
the second half of the twentieth century, gradually the policy of explicit stigmatisation 
has been surpassed with the policy of dissolving prostitutes in the general mass of the 
population, which, in principle, created the illusion of reducing the scale of body and 
love selling. It should be noted that since the 1960's the social community has been 
openly demonstrating an interest in reducing the apparent stigmatisation of women 
who have been involved in prostitution. However, the rejection of explicit labelling 
has resulted in at least two consequences. The irst one is a positive moment, since 
such stigmatization and discrimination have lost their vividness.  Social environment 
seems to have tried to form a picture that medieval tolerance has returned. However, 
as we have already spoken, the tolerance of that period was a front. The second is 
a negative moment when there “has occurred а tendency to “see prostitutes every-
where”” and has been spread on all women around, who don’t meet an idea of a social 
standard.  Moreover, in reality, such a policy has led to the formation of a speci ic con-
tingent of women inclined to prostitution in every social and professional environ-
ment (it is illustrated by the main character of a movie “Intergirl”, who worked as a 
nurse at daytime, and in her spare time she had a more pro itable part-time job, since 
she was selling her body).

Perhaps, the most paradoxical aspect is that in the social space of the late twen-
tieth century and the beginning of the twenty- irst century, although the society has 
come to the conclusion that the discrimination against labelling with clothing is neg-
ative, but it remains concerned about sex workers, while making a irst impression 
as the usual business ladies, to continue to feel humiliating in their adherence to this 
professional ield. No matter how society has been interested in the reason why the 

69 Gryaznov, K. Prostitution as a public illness and measures for its healing, 23-26.
70 Knauer, “Portrait of a Lady?”.
71 Knauer, “Portrait of a Lady?”.
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girls of the night, persistently, probably at the level of the collective conditional re lex, 
have continued to wear the clothes which, as an image is lashy and declares about its 
owner’s professional af iliation.

Conclusions 
Thus, social stigmatization and rules-directed labelling with an image of a public 

woman have been surpassed with self-stigmatisation and self-labelling, and this ten-
dency requires further research and other methods of study. In the social space, the 
mythical perception of the image of the girl of the night continues to exist as one that 
should be labelled with clothing and colour. Such a prescription to public women had 
prevailed in traditional culture and had been saved in modern social space, although 
it has lost its categoricalness and aggressiveness. However, it was not possible to get 
rid of the semantics of women's accessory to the category “public”, because self-la-
belling was replaced by standard labelling. Taking this fact into consideration, it is 
possible to speak about three ways in which labelling with an image of the girls of the 
night has been happening: 1) biologically, when women, who are practising prostitu-
tion, have been deprived of feminity (Ch. Lombroso) or have lost feminity faster than 
others are aging or degrading; 2) socially, based on prescriptions and established by 
speci ic legislation status; 3) voluntarily, as an indulgence of the stereotyped tradi-
tional notion of what the girl of the night should look like and what she should differ 
from a decent girl. This tradition was founded in antiquity, and taking into account, 
that “we see with the eyes of the Greeks and use their phrases when we speak”72, so, 
perhaps, mankind will be guided for a long time by the signs they have initiated, for 
instance, an expressive costume, which is perceived as a signal of the person's acces-
sory to prostitution.
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PARTNERSHIP MODEL IN HUMAN POTENTIAL DEVELOPMENT DRIVEN BY 
INTELLECTUALISATION OF ECONOMY

In the sphere of philosophy of economics the development of human potential is 
unquestionably the basic factor of economic and social sustainable growth which is 
evidenced by renowned scienti ic research and leading international institutions. In 
particular, the process of intellectualization of economy is based on public experience, 
human knowledge, skills and innovative capabilities, while at the same time an impor-
tant in luence is carried out by the modern process of critical thinking. Due to effective 
development of such capabilities there is a growing need among researchers to equip 
their methodology with new generation trends and the most advanced mechanisms in 
human development in order to further disseminate the practical implementation of 
these tools aimed to support in achieving sustainable success. 

Relaying on the analysis of the current pertinent theories the author suggests to ex-
plore people partnership model which broadly refers to wide range of indings, function-
ing and structure in human potential management and development for the purpose of 
polyphonic provision of any organizational entity of the society. The author proposed 
to consider this people partnership model as a synergistic system of personnel interac-
tion, which includes an effective combination of two key components, such as economic 
and social partnership within any organization in order to achieve ef icient empirical 
indicators. The methodology suggested by the author in regards to people partnership 
is based on economic and social interaction of the involved parts, when all participants 
of the process have the motivation to meet the needs of all potential stakeholders. A 
prerequisite for achieving such a synergy is the process of providing a holistic model for 
an effective utilization of human intellectual capabilities and, in parallel, to unlock their 
synergetic potential in the framework of philosophy of economics. 

The author provides a detailed explanation of partnership model and parity man-
agement while introducing the bene its of implementing this concept within an or-
ganization as a modern platform of people interaction and targeted actions thereby 
enabling positive returns and improvements in social aspects and further renewal of 
modern human life. As a result, the current research arrives at a conclusion that based 
on people’s economic partnership and social interaction such modern managerial prac-
tices will lead to potential harmonization of the relations among all participants of the 
socio-economic activity.
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This partnership approach proves the following thesis: people collaboration creates 
a tendency for rapid development of human potential when it is based on a critical blend 
of unique human experience, innovations and creativity in critical thinking, which in the 
purview of globalization become vital components in the process of intellectualization 
of economy.

Key words: philosophy of economics, human potential, critical thinking, intellectu-
alization of economy, parity management, economic and social partnership.

Ревіна О. Партнерська модель розвитку людського потенціалу в умо-
вах інтелектуалізації економіки. У сфері філософії економіки розвиток люд-
ського потенціалу безперечно вважається базовим фактором економічного та 
соціального сталого зростання, про що свідчать відомі наукові дослідження та 
провідні міжнародні інституції. Зокрема, процес інтелектуалізації економіки 
базується на суспільному досвіді, знаннях людини, його навичках, інноваційних 
здібностях, а також важливий вплив здійснює сучасний процес виховання та 
засвоєння можливостей критичного мислення. Завдяки ефективному розвитку 
таких можливостей існує зростаюча потреба серед дослідників у обладнанні їх 
методології новим поколінням найсучасніших механізмів людського розвитку з 
метою подальшого поширення практичної реалізації цих представлених інстру-
ментів, спрямованих на підтримку досягнення стійкого успіху. 

Спираючись на аналіз сучасних відповідних теорій, автор пропонує досліди-
ти модель партнерської взаємодії між людьми, яка включає в себе широкий діа-
пазон розробок, функціонування та структуру управління розвитком людського 
потенціалу з метою поліфонійного забезпечення будь-якої організаційної струк-
тури суспільства. Автором було запропоновано проаналізувати модель парт-
нерства між людьми як синергійну систему взаємодії персоналу, що включає в 
себе ефективне поєднання таких двох ключових складових, як економічне та со-
ціальне партнерство в рамках організації заради досягнення результативних 
емпіричних показників.

Винайдена автором методологія стосовно моделі партнерства між людь-
ми базується на поєднанні економічної та соціальної взаємодії суб’єктів, коли всі 
учасники процесу мають мотивацію досягати задоволення потреб усіх потен-
ційно зацікавлених сторін. Необхідною умовою досягнення такої синергії є про-
цес забезпечення моделі ефективного використання людських інтелектуальних 
можливостей та паралельного розкриття енергійного потенціалу людини в 
рамках філософії економіки. 

Автор детально розкриває зміст моделі партнерства людей та паритетне 
управління, впроваджуючи переваги реалізації цієї концепції у межах організації 
як сучасної платформи взаємодії людей та цілеспрямованих дій, що дозволяє до-
сягти ефективних результатів покращення матеріальної складової суспільного 
буття та подальшого оновлення сучасної життєдіяльності людини. У резуль-
таті поточне дослідження дістало висновку про те, що на основі економічного 
партнерства і соціальної взаємодії людей такі сучасні управлінські практики 
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призведуть до потенційної гармонізації відносин між усіма учасниками соціаль-
но-економічної сфери діяльності.

Зазначений партнерський підхід доводить таку тезу: співпраця між людь-
ми формує тенденцію до стрімкого посилення розвитку людського потенціалу, 
коли він базується на процедурі поєднанні унікального людського досвіду, інно-
вацій та творчому підході критичного мислення, які в умовах глобалізації на-
бувають значення життєво важливих компонентів процесу інтелектуалізації 
економіки.

Ключові слова: філософія економіки, людський потенціал, критичне мис-
лення, процес інтелектуалізації, паритетне управління, економічне та соціаль-
не партнерство.

Ревина О.Н. Партнерская модель развития человеческого потенциала 
в условиях интеллектуализации экономики. В сфере философии экономики 
развитие человеческого потенциала безусловно считается базовым фактором 
экономического и социального стабильного роста, о чём свидетельствуют ре-
зультаты известных научных исследований и ведущие международние инсти-
туции. В частности, процесс интеллектуализации экономики базируется на об-
щественном опыте, знаниях людей, их умениях, иновационных способностях, а 
также важное влияние осуществляет современный процесс воспитания и осво-
ения возможностей феномена критического мышления. С помощью эффектив-
ного развития таких подходов наростает необходимость среди исследователей 
в оснащении их методологии новым поколением сверхсовременных механизмов 
влияния на интеллектуальные возможности человека с целью дальнейшего 
розширения практической реализации этих представленных инструментов, 
направленых на поддержание состояния стабильного успеха. 

Опираясь на анализ соотвественных теорий современности, автор пред-
лагает исследовать модель партнёрского взаимодействия между людьми, 
которая включает в себя широкий диапазон разработок, функционирования и 
структурирования управления развития человеческого потенциала с целью по-
лифонического обеспечения любой организационной структуры общестства. 
Автором було предложено проанализировать модель партнёрства между 
людьми как синергетическую систему взаимодействия персонала, что включа-
ет в себя эффективное соединение таких двух ключевых складовых, как эконо-
мическое и социальное партнёрство в рамках организации с целью достижения 
эффективных эмпирических показателей. Предложеная автором методология 
модели партнёрства между людьми базируется на соединении экономического 
и социального взаимодействия субьектов, когда все участники процесса имеют 
мотивацию достижения удовлетворения потребностей всех потенциально за-
интересованых сторон. Необходимым условием формирования такой синергии 
является процесс обеспечения модели эффективного использования интеллек-
туальных возможностей и параллельного розкрытия энергетического потен-
циала человека в рамках философии экономики. 

Автор детально анализирует содержание модели партнёрства и паритет-
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ного управления, внедряя в систему организаций реализацию преймуществ этой 
концепции как современной платформы целеспрямованного взаимодействия 
заинтересованных субъектов процесса, что позволяет достичь эффективных 
результатов улучшения материальной составляющей общественного бытия 
и дальнейшего обновления условий життедеяльности человека. В результате 
представленого исследования был сформулирован вывод о том, что на основе 
экономического партнёрства и социального взаимодействия людей такие со-
временные управленческие практики приведут к потенциальной гармонизации 
отношений между всеми участниками социально-экономической сферы деяль-
ности.

Таким образом, представленый партнёрский подход подтверждает тезис о 
том, что современные формы сотрудничества между людьми формируют тен-
денцию к стремительному усилению развития человеческого потенциала, когда 
он базируется на процедуре соединения уникального опыта производственных 
отношений, инновациях и творческом подходе критического мышления, кото-
рые в условиях глобализации приобретают значение жизненно важних компо-
нентов процесса интеллектуализации экономики.

Ключевые слова: философия экономики, человеческий потенциал, критиче-
ское мышление, процесс интеллектуализации, паритетное управление, эконо-
мическое и социальное партнёрство.

Relevance of the research topic
Modern globalised world presupposes development of human potential as a 

crucial driver of economic and social sustainable growth. Hence, one increasing-
ly observes rapid changes in the eco-social internal and external environment that 
challenge effective education and deployment of human potential. The sphere of 
philosophy of economics has speci ically witnessed a rapid development of human 
potential as an unquestionable factor of economic and social progress evidenced by 
scienti ic research undertaken within leading international institutions. According to 
UN studies, based on the data from 192 countries, 64% world economic growth is due 
to human and social potential, with natural resources and capital availability accruing 
the remaining 20% and only 16% respectively. Another important trend to take note 
of is that an increase in the level of education by 10% causes a corresponding labour 
productivity improvement by 8.6% [8], making human potential development a key 
priority of organizational strategies in various economic sectors. All of this emphasiz-
es the relevance of research into the areas of human potential management improve-
ment calling for its prioritized development within any organizational entity whose 
main objective is to perceive its staff as a decisive factor of sustainable success. The 
author, therefore, deems it important to stress that after numerous comprehensive 
studies in this ield, the de inition of ‘human potential’ is focused on human’s accu-
mulated and potential assets, such as qualities, abilities, and competencies that can be 
activated to achieve the socio-economic effect1.
1 Revіna, O. M. 2013. “The development of human potential as a factor of economic growth.”
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In particular, the process of intellectualization of economy is based on public ex-
perience, human knowledge, skills and innovative capabilities, while at the same time 
an equally important in luence is placed on process of critical thinking. Thus, we can 
observe a growing need among leading researchers to equip their methodology with 
a new generation of trends which take advantage of cutting edge mechanisms in hu-
man development to effectively disseminate the practical implementation of these 
novel tools in achieving sustainable success.

Analysis of recent researches and publications
A number of recent human development studies conducted by Deloitte strongly 

indicates a preference for a world where all human beings have the freedom to ful ill 
their outmost potential in life in order to attain their values. A critical analysis, served 
to prove the company’s long stated maxim whereby development was proclaimed to 
be of the people, by the people and for the people. People have to partner with each 
other. By emphasizing the need for cooperation and partnership human development 
theory recognizes that every life is equally valuable and that a truly inclusive model 
of organizational enhancement must account for those who are in most need of it. 
Sympathetic to this ethos the 2016 Human Development Report is, thus, a signi icant 
intellectual contribution towards resolving these issues. In particular, it epitomizes 
strive of human development to facilitate an environment enabling us to effective-
ly acquire new capacities whist enjoying more opportunities to use them. Presented 
with an increasing amount of opportunities, people get additional options for self-bet-
terment, which is at the core of the human development approach2.

The vexing issues of human development in the process of economic intellectual-
ization are re lected in the scienti ic work of many prominent Ukrainian researchers: 
V. Antonyuk, V. Bazilevich, V. Bliznyuk, A. Bazylyuk, V. Heyets, O. Grishnova, V. Gurnak, 
G. Dmitrenko, T. Zayats, A. Kolot, G. Kucheruk, E. Libanova, L. Lisogor, I. Mantsurov, 
M. Makarenko, O. Tsymbal, A. Chukhno, and others. 

Signi icanttheoretical, methodological and practical foundation for the study of 
the formation of intellectual economy was likewiselaid down by such internation-
ally renowned economists as: D. Bell, M. Young, A. Tof ler, P. Drucker, P. Heilbroner, 
T. Stuart, T. Sakaya, and others3. Speci ically, Elton Mayo has examined a wide variety 
of tools for improving human productivity, focusing on the uni ication of the mutual 
staff interests and organizational administration as a irm basis of parity approach. 
Mayo’s contribution to management theory has consequently helped pave the way for 
modern human relations management methods4.

In particular, working within this framework M. Porter outlined the prominent 
role of education in increasing competitive advantages of any organization which 
strives for constant growth in the quality of its human resources. Improving people’s 
personal and psychological skill set while lifting their level of education and culture is, 

2 Human Capital Trends 2016.
3 Sakajja, T. 1999. Knowledge generated cost or the History of the future.
4 Theory of E. Mayo.
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thereby, an undoubtedly important prerequisite for the formulation and implementa-
tion of scienti ic, economic, and sociocultural development as a whole5.

Setting the tasks
When analyzing large scale industry transformations researchers agree that the 

processes of economical intellectualization puts forward speci ic requirements to be 
met by organizations leading to the formation of a fundamentally revolutionary con-
cept for human potential management and development. It should be further not-
ed that the intellectual economy is uniquely characterized by a special commodity 
- knowledge, which, unlike other resources, is not in danger of depletion, limitation 
as well as defying the means of traditional consumption. Solely dependent on an em-
ployee’s operating pro iciency (the presence or absence of personal competencies) to 
perform intellectual work, accumulation, processing and generation of new knowl-
edge, this resource is only affected by the aforementioned parameters.

Taking into account a plethora of recent studies carried out by various reputable 
global institutions we clearly see a trend towards the implementation of innovative 
technologies and management practices in human potential development being con-
sidered a productive approach aimed at achieving effective economic and social out-
comes both for particular organizational entities as well as society as a whole. As 
a result, in 1992a fruitful culmination of joint efforts by the British scientists, rep-
resentatives of numerous employers and employees Associations brought about an 
emergence of the Investors in People Standard to be used as an authoritative guide-
line for a holistic developmental framework tasked with improving organization-
al performance through human potential development. Today Investors in People 
Standard is recognized as an established benchmark encompassing the best global 
practices in people management6.

This being the case, the question of addressing the speci ics of the formation and 
realization of human potential within various organizational networks in the context 
of intellectualization of the economy and in accordance with the modern transfor-
mational processes and trends is still a pressing task which we shall now turn to. 
In particular, practical experience of achieving incremental employee competence 
growth strongly suggests the need for an approach to human potential development 
to be based on the following integral pillars: concrete strategic management, a struc-
tured account of the prospects of personal improvement, an increase in peer cohesion 
through investments in professional training, favourable organizational environment, 
innovations and constant sustainable benchmarking. The speci ics of maximizing re-
turns on investments in human potential development needs to be determined in 
the context of intellectualization, transformational processes and trends of a knowl-
edge-based economy.

Presenting the research statement
The process of the intellectualization of economy is based on human knowledge, 

skills, experience and competencies. Accordingly, there is a growing need among re-

5 Porter, M. 1993. International Competition.
6 Investors in People.
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searchers to equip their methodology with a new generation of trends and mecha-
nisms in human potential development applicable within any organizational struc-
ture (public or private) in order to further disseminate the practical value of these 
critical tools in unlocking and utilizing human potential while contributing to the 
success of any organization and the society as a whole. One such approach is VI gen-
eration Investors in People Standard which offers globally recognized methodology 
in human development re lecting latest workplace trends lending support to people 
who are eager to fully tap into the hidden reserves of their personal and profession-
al potential. Speci ically, the VI generation IIP framework underpins 9 indicators of 
success attainment inherent in honing an effective employee collaboration mecha-
nism which allows us to achieve outstanding interpersonal result. The following 9 
indicators are: leading and inspiring people; living the organization’s values; em-
powering and involving people; managing performance; recognizing and rewarding 
high performance; structuring work; building capability; delivering continuous im-
provement whilst facilitating sustainable success7. Based on latest research in people 
development the author would like to further outline the key principles of human 
potential management to be incorporated in the framework of any successful organ-
izational entity. Crucial when applied to any organizational structure and economic 
sector these 4 principles have been proven to be a signi icant boost in raising both 
individual and organizational performance:Consequently, the key principles intro-
duced above are speci ically geared towards fostering systematic planning, ef-
fective communication, sequential implementation and objective monitoring as 
cornerstone mandatory guidelines of any broad re inement8. Observing these 
critical tenets, likewise, promotes an optimization of labor activity while at the 
same time serving as the basis for ensuring a sustainable increase of ef iciency 
in all branches of organizational development.

The methodical principles for determining effective implementation of HR 
management mechanisms, particularly in terms of training and development, 
whilst taking into account the transition from the cost estimation of human po-
tential development to the investment-oriented method, is based on the use 
of the indicative approach (empirical indicators). By motivating personnel to 
achieve the best end results it promotes a host of well-balanced assessment 
procedures designed to improve any individual performance. 

The paradigm of human potential management and development is, thus, 
based on a holistic concept of management de ining it as an inherent social ac-
tivity. The principal part of this concept is determined by taking into account 
such important by-products of human collective behavior as values, incentives, 
motives and interests. The organizational approaches in improving ef iciency 
of human potential should, therefore, give credit to the process of economical 
7 A new Framework. A new High Standard Introducing the VI generation.
8 Revina, O. M. 2014. “Key principles in managing performance through human capital develop-

ment.”
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intellectualization which favourably transforms of the perception of an individ-
ual from being a “resource” to becoming a “partner”, all of which contributes to 
the gradual improvement of personnel management approaches in accordance 
with rising international trends and standards9. Furthermore, an additional 
leap in ef iciency of organizational performance can be achieved by implement-
ing a holistic, conceptual approach to the development of management tech-
niques in order to accurately evaluate organizational performance and output 
by identifying areas requiring further development. A subsequent step would 
be to maintain an appropriate corporate culture aimed at motivating employees 
to achieve an outstanding performance on both individual and organizational 
levels by taking advantage of the opportunity to positively transform your busi-
ness via proper prioritizing of human potential development.

We’ve seen that applying relevant principles of a holistic conceptual ap-
proach stimulates a set of favourable conditions for effective management, 
healthy corporate and social climate, calling for a productive identi ication of 
an individual with the goals of an organization. By contributing to the achieve-
ment of the delicate balance of operational interests of all parties involved this 
approach exerts equal positive impact on internal and external organizational 
environment.

So would it be necessary to consider the signi icant role of human potential 
development in generating organizational values? The answer seems to be a 
straightforward yes, since the price of products and services is not only in lu-
enced by physical (material) resources, but is likewise formed through knowl-
edge being manifested in novel technologies, experiences, skills, and econom-
ic relations at all levels with consumer, supplier, and competitor all linked by 
this mesh of aggregate bene its. Similarly, since as we have seen knowledge is 

9 New managerial paradigm.

Defi nition of principles Forms of introduction

Systematic Planning Modern approaches in planning devised to 
improve the effi  ciency of organizational and human 
capacity development

Eff ective Communication A cascade model of information transfer using a mix 
of communicational methods for the development of 
people and an organization

Sequential Implementation A step-by-stepalgorithm of coordinated activitie-
semphasizing partnership for the attainment personal 
and organizational enhancement

Objective Monitoring An assessment of employee collaboration and its 
impact on overall organizational performance 

Table 1. Key principles in managing human potential development 
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a key factor in achieving organizational ambitions, intellectual work thereby 
becomes an integral foundation for the creation of such added value which en-
sures a continued growth of organizations and their economic competitiveness.

Systemic approaches are therefore rightly perceived as effective managerial 
in luences on all organizational processes: communication, marketing, innova-
tion, knowledge management. Highlighting the core features of the previously 
established managerial approaches such as overreliance on authority, person-
al dependence, economic coercion, and sti led motivation, this novel approach 
strongly favours a set of different motivational tools like: active participation of 
personnel in the processes of organizational life, concept ownership, creative 
involvement, shared responsibility, collaborative decision–making, team syner-
gy, personal commitment, innovation, and knowledge management.

Management practice, thus, constantly continues to evolve, feeding con-
versely into the corresponding development of managerial theory. The concept 
of management humanization is another worthy shift from technological con-
trol in the direction towards utilizing human capital, whereby economic growth 
strategically depends on the development and ef icient deployment of human 
potential. 

Having undertaken a broad characterization of the current theories per-
tinent to the concept of human potential ful illment the author suggests ex-
ploring the people partnership model which broadly refers to a wide range of 
indings, functioning as a structural template when applied to the studies of 

human potential management. In particular, we propose to consider the above 
mentioned approach as a synergetic system of interpersonal interaction, which 
includes an effective combination of two key components (economic and social 
partnership) found within any organization which strives to arrive at ef icient 
empirical indicators. The methodology suggested by the author in regards to 
the people partnership model is thereby based on such level of economic and 
social interaction, when all participants of the process are motivated to meet 
the demands of any potential stakeholders (Table 2). A prerequisite for achiev-
ing such unprecedented cohesiveness is attained through the process of provid-
ing a holistic model for an effective utilization of human intellectual capacities 
geared towards unlocking the synergetic potential and has been fruitfully stud-
ied within the purview of philosophy of economics. 

 Speci ically, there are 2 key and 4 sub-elements of the suggested people 
partnership model which can be viewed as a platform for bolstering interper-
sonal exchange enabling positive returns and improvements in economic and 
social aspects of organizational dynamics. 

As can be observed, the model above introduces a combination of social and eco-
nomic partnerships whilst at the same time promoting equal opportunities for all 
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employees in regards to professional growth and decision-making, involving setting 
transparent policies for people to take part in strategic and operational organization-
al activities. Based on a partner-interaction approach between employees (managers 
and subordinates) at all stages of organizational life10,the people partnership model 
is, likewise, an integral part of the parity management approach which provides the 
foundation for stabilizing economic development within any and all organizational 
units. The employees of an organization are thereby strongly encouraged act as part-
ners being provided with a high level of operational involvement, with established 
equal (parity) opportunities in development and career growth, possessing a highly 
incentivized interest in the ultimate successful outcome for all parties involved. The 
suggested conceptual approach, therefore, comprises:

• A sound platform for interpersonal synergetic interaction
• All-round empowerment and polyphonic collaboration
• Increased parity access to learning and development
• Open policy for leadership growth - “leaders produce leaders”
• People involvement in all aspects of organizational life

10 Revіna, O. M. 2014. “Principles of the concept of parity management using human potential in 
transportation sphere enterprises.”

 

Resourses and technological aspects 

Rational use of financial, human and other 
resources,introduction of technological 

innovations for positive 

economic effects 

Structural and managerial aspects 

Application of advanced managerial models in 
organizational development, a structural 

transformation aimed at reaching strategic 
priorities 

Economic Partnership 
Systemic interactionof all participants of 
economic processstriving for effective 

organizational management andits further 
development 

Organizational and legal aspects  
Creation of appropriate legal and regulatory 

mechanisms for the harmonization of 
personnel relations through the 

implementation of partnership agreements 
 
 Corporate and cultural aspects 

Applyingcorporate values stimulating the 
development of innovative approaches and 

novel creative solutions  
 
 

Social Partnership 
Balance of interests of all participants ofthe 
economic process to guarantee an efficient 
operation and harmonizedrelations with the 

society 

People Partnership Model 
a combination of social and economic partnership in which all 
participants of the process are guided to the satisfaction of the 
mutual needs of stakeholders by ensuring effective utilization 

of human potential 

Table 2. People Partnership Model
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• Personal accountability and ownership in taking decisions 
This conceptual approach further maintains a clear statement of equal opportu-

nities policy which provides a necessary coordination and balance of interests be-
tween managers and subordinates by stimulating successful outcomes on an individ-
ual, team, and organizational levels. Acting as a partner who engages in all processes 
of cohesive organizational life, it is further possible to de ine the adherents of this 
concept as highly reciprocal agents involved in exceptional parity management that 
promotes the enhancement of human potential based on the unique collaborative 
experience, innovation and creativity. Other aspects of the suggested methodology, 
likewise, include technological innovations, favourable work conditions, democratic 
leadership style, collegial decisions, trainings and professional skills improvement, 
overall humanization of the labor force11.

All of these serve as prerequisites for opening doors to effective “partner-partner” 
relationships, equal opportunities for the evolution of individual potential of both 
managers and staff. Indeed, parity management is an advanced managerial approach 
based on the interaction of all interested parties, because of their key components 
are - an economic and social partnership. An equally important feature is that this 
concept aims at achieving organizational welfare by means of establishing a working 
balance between managers and subordinates, promoting social justice and a lack of 
racial and/or national discrimination. Thus, an essential aspect of the parity manage-
ment approach is to consider an individual not as an “object”, but a “subject” of devel-
opment, making people the main participants in the process of result obtainment. A 
fair system of personal performance evaluation coupled with appropriate remunera-
tion levels are likewise at the forefront of this approach.

Let us now focus more on two major factors of people partnership model as an eco-
nomic and social collaboration. Thus, the main purpose of economic partnership is to 
ensure organizational stability in accordance with the operational functioning of its 
strategic development designed to ful ill both personal and organizational ambitions. 
The term ‘economic partnership’, therefore, de ines an active interaction between em-
ployees in order to organize and perfect all of the many interconnected components 
of multi-layered organizational processes ( inancial, industrial, marketing, invest-
ment and management), which in its turn ensures successful organizational activity, 
i.e., a balanced process of its functioning through devising a strategy for achieving 
long-term sustainable growth. It is important to note that the participation of each 
team member in the partnership model happens in accordance with the roles and 
functions and is based on their respective professional competencies. Ef icient man-
agerial process re lecting core economic partnership incentives is similarly based on 
four key principles previously introduced in the table 1: systematic planning; effective 
communication; sequential implementation and objective monitoring. 

A more general interpretation of social partnership presents it as a special type of 
cooperation based on democratic principles, a system of social values and mutually 

11 Theory of E. Mayo.
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bene icial relations devised and maintained in order to provide for a fair distribution 
of the individual results achieved by each participant of the process.

The concept is further de ined as the form of coexistence of various subjects of so-
cial relations, which become partners. The parties of a social partnership determine 
the conditions and factors of the distribution of products, agreeing the parameters of 
socio-economic impact using democratic principles to achieve their respective inter-
ests. Social partnership can also be considered as a way of reconciling the interests 
of various social groups though a combination of cooperative methods intended to 
ensure effective party interaction. V. Potemkin de ines social partnership as a system 
of mutually bene icial relations of organizational entities, which is oriented towards 
the general goal of supporting the as pirational stances of various people while at the 
same time re lecting the differences in their interests12. While, a broader de inition of 
social partnership is understood as the social and professional ties between employ-
ers, employees and the government, serving as the foundation of all labour relations.

When scrutinizing the legal implications of this concept one is presented with 
two most recognized models of social partnership: bipartism and tripartism. Thus, 
in countries where the role of the government in the regulation of labour relations is 
insigni icant (USA, Canada, UK), bilateral cooperation is generally practiced between 
employer associations and labour organizations. Bipartism is a form of bilateral so-
cial partnership which is mainly considered on an organizational level. Tripartism, on 
the other hand, is social partnership, which involves a three-way cooperative scheme 
between employers, employees and the government at both the regional and national 
level. Such cooperation may be permanent or irregular (only in case of aggravation of 
the situation).

The main aspects of the model of social partnership and its principles have suc-
cessfully been formulated and embodied in the practice of the International Labor 
Organization (ILO) as a sanctioned legislator in this ield. 

Such partnership model provides an equal opportunity for people to improve their 
competences, constantly learn and grow, engage in responsible managerial decisions, 
feel motivated and as a result, demonstrate a higher level of professional performance.

Legally-wise the theory of management, likewise, links social partnership to the 
concept of productive, economic and social democracy which means that in practice, 
social partnership is carried out through a process of its participants negotiating 
with the outcomes of their decisions re lected in corporate documents and collective 
agreements. Such type of shared judicial responsibility frequently contributes to a 
more complete realization of economic and labour interests, a more robust advocacy 
of the rights of the parties which are regulated by the legislative norms. Thus, if social 
partnership is considered as a component of the parity management, whereby all par-
ticipants of the aforementioned process act as partners, then the legal document re-
lecting their relationships may be perceived as an “af iliate partnership agreement”, 

which becomes the alternative to the collective agreement13. 
12 Potemkin, V. K. & Jakovleva, N. V. 1998. Human social reserves: labor and management.
13 Revіna, O. M. 2014. “Principles of the concept of parity management using human potential in 

transportation sphere enterprises.”
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Another essential aspect which supports human potential development is viewing 
organizational culture as an important foundation for building corporate relations, 
common values, social and economic dialogue among partners of any organizational 
entity. Taking into account the importance of people partnership concept, with corpo-
rate values as the base of an organizational culture it is easy to see how organizational 
culture can genuinely contribute to the development of personal responsibility for 
the implementation of common values. Being the dominant outcome of good parity 
management reciprocal corporate climate is now increasingly seen as a crucial factor 
organizational ef iciency bolstering its competitiveness which is attained by embrac-
ing a democratic style of leadership, proper team interaction allows all of its members 
to dynamically react to all of its challenges and share in all of its achievements.

De ined as corporate ethos, parity management relies on the systematization and 
improvement of operational principles, corporate values are used in regulating the 
day-to-day activities and contribute to successful development and achievement of 
vision of strategic priorities. Guided by these normative tenets, employees are able 
to build their relationships on the principles of common values, shared managerial 
style, diversity and an equal opportunity, loyalty, as well as effective implementation 
of organizational policies and practices14. 

Conclusion
The focus of knowledge-based economy is on the accumulation of intellectual cap-

ital resulting in the achievement of synergetic effects via cohesive staff interaction 
aimed at transforming the processes of discovery, accumulation and dissemination of 
information, experience and knowledge transfer. Reviewing the conceptual approach-
es for creating a new managerial style with favourable organizational culture in order 
to effectively promote the development of human potential are of equally paramount 
importance.

At the same time, it is important to underscore the value of responsible leader-
ship, management ef iciency, team synergies, transparent principles of collaboration, 
all of which are directly linked to the organization’s economic performance whilst 
re lecting the employee satisfaction index, the policies of an effective leadership and 
management, intellectual and social capital.

Economic actors, who incorporate a holistic approach to effective management, 
namely, people management based on collaborative partnerships, are capable of gen-
erating high return providing greater opportunity for sustainable organizational de-
velopment. In line with this approach, a creative economy is established on economic, 
social, cultural and technological aspects. The proposed initiative to introduce con-
ceptual provisions of parity management is the path to a new paradigm of a creative 
economy, based on the unlimited access to the global resource of human potential.

Parity management based on people partnership is an effective approach to so-
cio-economic cooperation, an organizational mechanism for unlocking human poten-
tial, the creation of prerequisites for the dissemination and transfer of knowledge and 

14 Revіna, O. M. 2014. “Principles of the concept of parity management using human potential in 
transportation sphere enterprises.”
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experience, the congregation of people around common goals and values. The author 
of this article has suggested the de inition of parity management as a socio-economic 
partnership, in which all participants of the process are directed to the maximum 
satisfaction of the needs of all interested parties with the intention to promote ef-
fective management and development of human potential, introduction of the best 
managerial innovations and practices, increasing competitiveness of organizations, 
promoting socio-economic growth, adherence to the principles of corporate social 
partnership.

Conceptual provisions of people partnership model are the dominant part of the 
general investing in people approaches to increase the signi icance and the role of any 
individual of each particular organization and society as a whole. The social bench-
mark of investing in human development is to consider people values as a priority.

The economic benchmark of investing in human development is focused on sup-
porting any organization (public or private) to demonstrate an outstanding perfor-
mance by improving management practices and through leading and inspiring people 
to achieve sustainable success. The people partnership model stimulates more invest-
ment in human development, to improve leadership and managerial competencies, 
and to transform them into a major source of sustainable growth for any particular 
organization, industry and society. This partnership approach proves the following 
thesis: people collaboration creates a tendency for rapid development of human po-
tential when it is based on a critical blend of unique human experience, innovations 
and creativity in critical thinking, which in the purview of globalization become vital 
components in the process of intellectualization of economy.

Only an integrated set of actions of all factors ensures the integrity and individual 
economic reproduction enabling effective economic and social development of an or-
ganization, industries and the society as a whole. Such a set of actions will be imple-
mented when building an improved mechanism for human potential management by 
promoting a culture of partnership, supporting an innovative and open society that 
aspires to develop sustainable human capacity, social, and economic prosperity in the 
context of intellectualization of the economy.
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Перехід від ранку до полуденного часу 
є переоцінка попередніх цінностей.

К.-Г. Юнг

У статті проаналізовано категорію цілісності як фундаментальну харак-
теристику людського буття, що зумовлює його внутрішню єдність. Цілісність 
людини особливо важлива в умовах історичного періоду глобалізації, коли одно-
часно відбуваються дві такі взаємозалежні процедури, як набуття та втрата 
цілісності, адже світ прямує до нової якості поєднання і, разом з тим, відри-
вається від узвичаєних, традиційних проявів цілісності. У контексті сучасної 
методології метаантропології розглянуто комплекс таких концептів, як ціль-
ність, цілеспрямованість і цілісність, де цільність – це категорія буденного 
буття, цілеспрямованість – категорія граничного буття, а цілісність складає 
рівень метаграничного буття. Проаналізовано діалектичний механізм взаємо-
дії та взаємовпливу зазначених категорій у метаграничному вимірі людського 
буття з усвідомленням практичної ролі феномену цілісності людини у наведе-
ному механізмі. Базовим підходом вважається положення про те, що категорія 
цільності корелюється з жіночим началом, а цілеспрямованості – з чоловічим, 
тоді як цілісність у людському бутті розуміється як принцип андрогенного 
начала.

Справжня краса і цілісність можливі лише в єдності цільності-жіночності 
та чоловічої цілеспрямованості: такий підхід дозволяє осмислити андрогін-
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ність не лише як стан, а й процес взаємодії, що створює процедуру формуван-
ня як особистісного, так і комунікативного феномену. Любов між чоловіком та 
жінкою як комунікативна андрогінність виходить за межі лише продовження 
роду, а її цінність полягає у породженні цілісності у всіх особистісних і комуніка-
тивних проявах. У результаті такий стан фіксується не лише у теперішньому 
часі, а вже належить Вічності як такій. Автори публікації пропонують способи 
набуття цілісності світогляду і світовідношення на методологічних засадах 
філософської антропології,   психоаналізу і арт-терапії, що забезпечує перехід 
від теорії до практики.

Ключові слова: людина, комунікативна андрогінність, цілісність, цільність, 
цілеспрямованість, світогляд, філософська антропологія, психоаналіз, арт-те-
рапія, метаантропологія.

Хамитов Н.В., Крылова С.А. Коллективная андрогенность как условие 
приобретения целостности человека: от философской антропологии до 
психоанализа и арт-терапии. В статье проанализована категория целост-
ности как фундаментальная характеристика бытия человека, которая обусла-
вливает его внутреннее единство. Целостность человека становится особенно 
актуальной темой в условиях исторического периода глобализации, когда од-
новременно происходят две такие взаимнозависимые процедуры, как приобре-
тение и потеря целостности, так как мир стремится к новому качеству со-
единения и, вместе с тем, отходит от привычних, традиционных проявлений 
целостности. В контексте современной методологии метаантропологии было 
предложено рассмотреть комплекс таких концептов, как цельность, целеспря-
мованность и целосность, где цельность – это категория обыденного бытия, 
целеспрямованность – категория граничного бытия, а целосность состовляет 
уровень метагранического бытия. Проанализован диалектический механизм 
взаимодействия и взаимовлияния предложеных категорий в метаграническом 
измерении человеческого бытия с осознанием практической роли феномена це-
лостности человека в предложенном механизме. Базовым подходом считается 
положение о том, что категория целостности корелюется с женским началом, 
а целеспрямованности – с мужским, тогда как целосность в человеческом бы-
тие понимается как принцип андрогенного начала.

Настоящая красота и целостность возможно только в соединении цельно-
сти-женственности и мужской целеспрямованности: такой подход позволяет 
осмыслить андрогенность не только как состояние, а и как процесс взаимодей-
ствия, который создаёт процедуру формирования как личного, так и коммуни-
кативного феномена. Любовь между мужчиной и женщиной как коммуникатив-
ная андрогенность выходит за грани только продолженния рода, а её ценность 
состоит в породжении целостности во всех личностных и коммуникативных 
проявлениях. В результате такое состояние фиксируется не только в насто-
ящем времени, а уже принадлежит Вечности как такой. Авторы публикации 
предлогают способы приобретения целостности мировоззрения и мироотно-
шения на методологических основах философской антропологии, психоанализа 
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и арт-терапии, что обезпечивает переход от теории к практике.
Ключевые слова: человек, коммуникативная андрогенность, целостность, 

цельность, целеспрямованность, мировоззрение, философская антропология, 
психоанализ, арт-терапия, метаантропология.

Актуальність теми дослідження. Кожна людина, як і будь-яке суспільство, 
свідомо або неусвідомлено прагнуть до цілісності. Цілісність вважається си-
нонімом щастя, вона уособлює базовий постулат єдності як особистості, так і 
пари, сім’ї та всього людського роду. В умовах глобалізації загострюється ситу-
ація одночасного набуття людиною цілісності та процесу її постійних сумнівів 
і втрат, адже світ прямує до нової якості способів поєднання і, разом із тим, від-
бувається системний відрив від узвичаєних, традиційних проявів цілісності. Як 
бачимо, набуття цілісності в сучасних умовах стає доволі складним завданням, 
що вимагає системного підходу. Автори взяли на себе сміливість запропонува-
ти практики набуття цілісності та нових світоглядних підходів за допомогою 
методологічних засад філософської антропології, психоаналізу і арт-терапії, що 
забезпечує перехід від теорії до практики такого набуття.

Для сучасного світу властива виражена фрагментарність та еклектичність 
людського буття в її особистісних і комунікативних вимірах. Зазначена фра-
гментарність і еклектичність на сьогодні постулюються як органічний стан лю-
дини, яка, звільняючись від традиційних ідеалів та прагнення до єдиної Істини, 
набуває свою «справжність». Нині спостерігається своєрідна світоглядна ши-
зофренія, яка присутня у внутрішньому світі особистості, міжособистісних 
стосунках, коли людина займає жорстку позицію і не бажає вступати у діалог з 
носіями інших точок зору. У результаті така ситуація призводить до дисгармо-
нії людського Я, що породжує ворожнечу серед людей, посилює деструктивні 
процеси у суспільстві, провокує новітні економічні, політичні та інформаційні 
війни.  

На початку ХХІ ст. людство на новому рівні звертається до постановки про-
блеми про цілісність свого буття – це актуалізує необхідність поєднання філо-
софської антропології, психоаналізу та арт-терапії як теоретичних і практич-
них способів набуття глибинної цілісності людини. У чому сенс і можливості 
такого поєднання? Як його досягти? Розпочинаючи аналіз сформульованих 
проблем, необхідним стає оформлення визначення стосовно розуміння кате-
горії цілісності людини, відокремлення цього поняття від близьких за змістом, 
але відмінних категорій – «цільність людини» та «цілеспрямованість людини», 
а також поняття «краса людини».

Постановка проблеми. Фундаментальною характеристикою людського 
буття є цілісність, що зумовлює його внутрішню єдність. Погоджуємося з дум-
кою сучасного філософа А. Морозова, який вважає, що «втрата цілісності при-
зводить до неавтентичності нашого існування», – для дослідника цілісність є 
передусім «єдністю раціонального та ірраціонального» [3, с. 174]. На нашу дум-
ку, осмислення цілісності як єдності раціонального та ірраціонального стосу-
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ється тільки цілісності свідомості або свідомості та підсвідомості. Цілісність у 
широкому сенсі потребує більш розгорнутого визначення, причому у загаль-
ному онтологічному розумінні цілісність можна трактувати як гармонійне по-
єднання елементів у систему і в статично-просторовому плані (пропорції), і в 
динамічно-часовому (рух та розвиток). У свою чергу, комунікативна андрогін-
ність є цілісністю двох особистостей як духовно-душевних цілісностей. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ґрунтовний аналіз проблеми ці-
лісності особистості містять  праці М. Бердяєва, В. Зеньковського, В. Соловйова,  
В. Франкла, П. Юркевича, а також М. Бубера, Е. Гуссерля, А. Камю, І. Ліотара, 
Н. Лумана, Н. Маркузе, Е. Муньє, П. Рікера, З. Фрейда, П. Тейяра де Шардена, А, 
Швейцера, К.-Г. Юнга та багатьох інших мислителів Необхідно зазначити, що 
принципові методологічні основи феномену цілісності закладалися такими ві-
тчизняними дослідниками, як Л. Гармаш, О. Зайченко, В. Калуга, В. Крилова, М. 
Препотенська, О. Рубан, Ф. Фомін тощо. Постнекласичну модель цілісної людини 
досліджує Л. Теліженко, а цілісність людини у трансдисциплінарному синтезі 
аналізує Т. Троїцька. Безпосереднім завданням для нашого аналізу є формуван-
ня нового сюжету про співвідношення категорії цілісності людини з близькими 
до неї концептами «цільність людини» та «цілеспрямованість людини».

Постановка завдання. Завданням цього дослідження є аналіз можливостей 
набуття цілісності людини в контексті філософської антропології, психоаналізу 
і арт-терапії, що означає перехід від теорії до практики.

Виклад основного матеріалу. Насамперед необхідно усвідомити відмін-
ність концептів «цільність» та «цілеспрямованість». Можна припустити, що по-
няття «цільність» та «цілеспрямованість» не позв’язані між собою найближчим 
родовим поняттям, але зауважимо, що цільність – це  статичність людського 
буття, а цілеспрямованість забезпечує динамічність руху в суспільних проце-
сах. Цілеспрямована людина, як правило, є енергійною і рухливою, прагне ре-
алізації своєї мети. В образі цілісної людини представлений момент розв’язан-
ня суперечності між цільністю та цілеспрямованістю. Цілісність свідчить про 
єдність умиротворення та поривання, споглядання та активності, уявлення та 
волі. Своєрідним «граматичним правилом» для дослідників стала думка К.-Г. 
Юнга про те, що «все людське – відносне, тому що все тримається на внутріш-
ній протилежності, все є енергетичним феноменом. Але енергія з необхідністю 
заснована на попередньому перепаді, або контрасті, без якого не може бути ні-
якої енергії» [8, с. 307]. Саме у такому контексті доцільно звернутися до мето-
дологічного підходу, що лежить в основі проєкту метаантропології, конкрети-
зуючи взаємодію концептів «цілісність», «цільність» та «цілеспрямованість» і 
феноменів, які вони виражають. 

Буття людини в контексті цього підходу  розділяється на буденне, граничне 
та метаграничне. У буденному бутті людина живе волею до самозбереження і 
продовження роду, в граничному – волею до влади і до пізнання та творчості, 
в метаграничному – волею до свободи і любові у їх єдності та волею до толе-
рантності. Насамперед здається, що цільність притаманна людині, що перебу-
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ває в буденному бутті, в граничному бутті маємо  цілеспрямованість, а в мета-
граничному – цілісність [2, с. 37]. Проте в буденному бутті є певна характерна 
для нього цілеспрямованість, а в граничному – може бути присутнім свій стан 
цільності. Інша справа, що в буденному бутті цілеспрямованість може мати ви-
гляд метушні або пояснюватися простим виконанням чужої волі, а в гранично-
му бутті людини цілеспрямованість здатна деформувати цільність, підкоряти 
її монологічному вольовому спрямуванню, надавати їй характер одномірного 
прояву. Так, наприклад, в бутті ніцшеанської Надлюдини цілеспрямованість як 
воля до влади над собою породжує вкрай обмежену цільність і заперечує мож-
ливість відчути цілісність. 

У метаграничному бутті людини поруч із цілісністю маємо визнавати при-
сутність як стану цільності, так і вольові цілеспрямовані прагнення. Цілісність 
поєднує їх у собі, але водночас потребує  їх роз’єднання з метою забезпечення 
власного розвитку. Якщо цілісність набуває фіксованого стану, призупиняється 
процес її постійного розгортання у стани цільності та цілеспрямованості, коли 
цілісність не заперечує себе у цих станах, то вона втрачає сенс. Проте справед-
ливим є і протилежна теза: цілісність повинна достатньо синтезувати цільність 
і цілеспрямованість, піднімаючись над кожною з цих крайнощів. Тут можна 
спостерігати екзистенціальний парадокс: цілісність як феномен метагранич-
ного буття людини обернеться лише на цільність або цілеспрямованість, якщо 
суб’єкт цілісності не буде свідомо переходити у цільність та цілеспрямованість, 
а потім так само свідомо повертатися до нової якості цілісності. 

Таким чином, у метаграничному бутті людини ми маємо не просто віч-
но плинний стан цілісності, а складний екзистенціальний процес взаємопро-
никнення та діалектику переходів цілісності, цільності та цілеспрямованості. 
Зазначений процес демонструє принципову відмінність метаграничного буття 
людини від буденного та граничного, де є різноманітна взаємодія цільності та 
цілеспрямованості, але немає фіксованої цілісності, точніше, вона присутня в 
нестійких, а іноді і миттєвих станах.

Комплекс понять «цільність», «цілеспрямованість» та «цілісність» стано-
вить сукупність людського буття, що пронизує різні його виміри: цілеспрямо-
ваність є і у буденному, і у метаграничному бутті людини, а певні «спалахи», мо-
менти цілісності можуть бути як у буденному, так і в граничному вимірах буття. 
Однак у метаграничному бутті людини  цільність не може замінити цілісність, 
а в граничному –  не може домінувати над цілеспрямованістю. Отже, йдеться 
лише про домінанту цільності в буденному бутті людини, цілеспрямованості –
граничному, а цілісності – в метаграничному бутті. Відповідно, виникає питан-
ня про те, чи потребує цілісність доповнення цілеспрямованістю та цільністю. 
Можна припустити, що за межами людського буття існує така абсолютна ціліс-
ність, проте у бутті людини цілісність постійно потребує цілеспрямованості та 
цільності. Сутність метаграничного буття людини полягає не в тому, що в ньо-
му існує абсолютна цілісність, а в тому, що тільки у постійному розподілі на ці-
леспрямованість та цільність цілісність може залишатися собою. Паралельно у 
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метаграничному бутті постійно має відбуватися процес досягнення необхідної 
рівноваги між цілеспрямованістю і цільністю, яка і становить справжній стан 
цілісності. 

Важливим фактором системного дослідження функціонування процесів ме-
таграничного буття є аналіз етико-естетичної складової визначених категорій. 
Наведемо такий приклад: краса цільності – це гармонія душевного піднесен-
ня та енергії вітальності, яка реалізується передусім  в буденному вимірі люд-
ського буття. Така краса на рівні антропобіологічних та соціальних підходів до 
розуміння людини дозволяє їй найбільш ефективно адаптуватися до складних 
умов життя. Можна погодитися з думкою про те, що «в описах красуні в народ-
них піснях не знайдеться жодної ознаки краси, яка не була б вираженням кві-
тучого здоров’я і рівноваги сил в організмі – наслідком життя в задоволенні 
при постійній і важкій, але не надмірній роботі» [7, с. 11]. Таким чином, кра-
са динамізму та пасіонарності – це краса цілеспрямованості. Якщо розглядати 
таку «красу» у граничному бутті людини, де домінує цілеспрямованість, то, з 
одного боку, це краса владної людини, суттєвими рисами якої є мужність і на-
віть зневага до небезпеки, влада над собою та обставинами життя, а з іншого 
– краса пристрасної активності творчої  людини, що пізнає світ.

Єдність краси цільності та цілеспрямованості – це краса цілісності. В ме-
таграничному бутті людини з його домінантою цілісності статична цільність 
поєднується з динамічною цілеспрямованістю, у результаті чого складається 
особлива статично-динамічна краса цілісності. Вона об’єднує зазначені крайно-
щі в гармонійну єдність та постійно підтримує позитивний характер змін сво-
го життя. Важливою онтологічною рисою краси людини у просторі цілісності, 
ознакою краси-як-цілісності є постійний розвиток цілісності. Призупинення 
таких змін провокує поступову втрату краси. Проте розвиток цілісності не є то-
тожним руху в межах цілеспрямованості. Це той процес синтезу цільності та 
цілеспрямованості, у результаті якого вони сприяють формуванню принципо-
во нових форм. Постійне переживання такого стану забезпечує підтримку існу-
вання краси людини в найглибшому розумінні цього словосполучення. 

Ще одне завдання цього дослідження – з’ясування впливу відчуття люди-
ною стану своєї цілісності на формування її світогляду. У контексті метаантро-
пологічного підходу буденному, граничному й метаграничному вимірам буття 
людини відповідають буденний, особистісний та філософський типи світогля-
ду. Йдеться про екзистенційно-особистісну типологію світогляду, на відміну 
від соціокультурної, у межах якої виокремлюють міфологічний, релігійний та 
науковий типи світогляду. Буденний світогляд відображає буденне буття люди-
ни, маючи несамостійний, некритичний, нетворчий характер. Такий світогляд 
є насамперед результатом впливу сім’ї, а також того соціального середовища, 
яке оточує людину в дитячі та підліткові роки життя. Людина з буденним сві-
тоглядом постійно відчуває вплив з боку пануючих забобонів, ідеологічних 
установок і традиційних правил поведінки, визнаних певною спільнотою. 
Особистісний світогляд вирізняється самостійністю, критичністю і має творчий 
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характер, містить установки, протилежні буденному рівню світогляду. Завдяки 
особистісному світогляду людина критично сприймає прийняті стереотипи у 
своєму оточенні, а тому може формувати в собі імунітет проти постійних ма-
ніпуляцій. Для філософського світогляду, що відображає метаграничне буття 
людини, властиві самостійність, наявність критичного характеру мислення, а 
також системність і внутрішнє усвідомлення своєї цілісності. Таким чином, фі-
лософський світогляд є ступенем зрілості особистісного світогляду. 

Отже, людина з буденним типом світогляду має цільність, з особистісним – 
передусім цілеспрямована, тоді як філософський світогляд дає можливість на-
буття справжньої цілісності, критерієм якої є поєднання цільності і цілеспря-
мованості. При цьому закономірним буде твердження, що носії міфологічного, 
релігійного та наукового світоглядів можуть мати специфічно виражені ціль-
ність, цілеспрямованість і цілісність, адже буденний, особистісний й філософ-
ський типи світогляду лише поверхово збігаються з міфологічним, релігійним 
та науковим – тут ми маємо не дві тріади корелятів, а дві системи координат, 
тобто як у міфологічному, так і у релігійному та науковому виявах світогляду 
можуть бути наявними елементи буденного, і особистісного, а також і філософ-
ського рівнів. Проте в кожному з останніх може проявлятися і міфологічне, і 
релігійне, і наукове. 

Відповідно до такої логіки гіпотетично ми розширюємо проаналізовані по-
няття додатковими значеннями, а саме цільність корелює з жіночим началом, 
цілеспрямованість – з чоловічим, а цілісність може означати андрогінне нача-
ло. Поняття «андрогінність» походить від теорії Платона, роздуми якого про 
андрогінів як цілісних істот, що складаються з жіночої та чоловічої половин, до-
тепер наводять сучасних авторів на думку про драматичний розрив людського 
буття, що  можна подолати тільки любов’ю, поєднуючи розірване і відчужене у 
цілісність [4, с. 98-100]. Але наскільки є коректним характеризувати чоловіче 
начало як цілеспрямоване, а жіноче – як цільне? Чи є, з огляду на емпіричний 
досвід, по-жіночому цілеспрямовані жінки – активні, рухливі, навіть зациклені 
на досягненні тієї чи іншої мети і статичні та сентиментальні у своїй чоловічній 
цільності чоловіки? Прикладом драматичного поєднання професійного твор-
чого змагання між чоловіком і жінкою у період катастрофічної гендерної не-
рівності в суспільстві та їх вибухового любовного роману є трагічний характер 
стосунків між великим художником Роденом та його талановитою ученицею 
та коханкою Каміллою Клодель – однією з перших відомих жінок-скульпторів. 
Пізніше Камілла писала з лікарні для душевнохворих: «Все це з самого почат-
ку вийшло від диявольського розуму Родена. Його переслідувала думка, що як 
тільки він помре, я одразу піднімусь як художник і перевершу його; він жадав 
утримати мене у своїх кігтях не тільки при житті, але й коли помре» [1, с. 367]. 
Така ситуація свідчить про суперечливу природу як форм цільності і цілеспря-
мованості, так і чоловічого та жіночого начал. 

Отже, цільність як категорія буденного буття притаманна як чоловіку, так 
і жінці, а цілеспрямованість як категорія граничного буття  так само  стосуєть-
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ся як чоловіка, так і жінки, причому питання пропорційності або процентного 
співвідношення є абсолютно некоректним, особливо в умовах сучасної суспіль-
ної організації буття.

Усвідомлюючи проблему в контексті метаантропології, можна припустити, 
що в буденному бутті людини як чоловік, так і жінка відповідно до своєї при-
родної сутності є цільними  натурами, в граничному бутті в процесі персоналі-
зації і чоловік, і жінка набувають цілеспрямованість як суттєву характеристику, 
а в метаграничному бутті цілісність і цілеспрямованість чоловіка і жінки по-
єднуються завдяки феномену андрогінності, коли цілісність людського буття 
виявляється як в єдності особистості, так і в комунікативній єдності пари. Але 
все ж таки варто констатувати, що чоловіче начало за своєю природою тяжіє до 
цілеспрямованості, а жіноче – до цільності. Звісно, є специфічна цілеспрямова-
ність жінки і цільність чоловіка, однак, так само як цільність існує і в буденно-
му, і в граничному, і в метаграничному бутті людини, але домінує в буденності, 
в жіночому началі передусім домінує цільність, а в чоловічому – цілеспрямова-
ність при наявності всіх інших протилежних стихій. 

У буденному бутті людини цільність і чоловіка, і жінки має біологічне корін-
ня, яке розростається на ґрунті соціальних стереотипів. Така цільність зумов-
лює цілеспрямованість і чоловіка, і жінки у буденному: чоловік і жінка викону-
ють архетипові ролі батька і матері, які продовжують і відновлюють людське 
життя. У буденності цільною є жінка, яка душевно і матеріально турбується 
про своїх дітей та чоловіка, а чоловік має цільність, якщо є гарним захисни-
ком і годувальником своєї сім’ї. В граничному бутті людини цілеспрямованість 
укорінена у надрах особистості. Вона перебуває за межами біології і соціальних 
стереотипів, породжується самою особистістю. Саме тому в граничному бутті 
людини цілеспрямованість домінує над цільністю. В метаграничному бутті лю-
дини цільність та цілеспрямованість набувають нової якості, коли як чоловік, 
так і жінка поєднують в собі цільність та цілісність, що впливає на процес ко-
рекції їх природніх властивостей у первинному значенні. У результаті маємо 
більш динамічну цільність і більш гнучку та мудру цілеспрямованість, що і по-
роджують цілісність. У просторі метаграничного буття цілісність чоловіка та 
жінки відрізняється від їх цільності в буденності не тільки більшою екзистенці-
альною повнотою життя, але й більшим динамізмом і розвитком своїх здібнос-
тей. Як бачимо, на відміну від цільності буденності, в метаграничному бутті від-
бувається постійна трансформація цільності та цілеспрямованості як чоловіка, 
так і жінки. 

Отже, розвиток лише цільності, який гальмує цілеспрямованість, чи, навпа-
ки, цілеспрямованості, яка придушує цільність, не дозволяє відбутися єдності 
чоловіка і жінки як андрогінній цілісності. Цілісність можлива лише в єдності 
цільності-жіночості та цілеспрямованості-чоловічості. Такий підхід дозволяє 
осмислити андрогінність не лише як стан, а й  взаємодію, тобто як особистіс-
ний, так і комунікативний феномен. Аналізуючи особистісну та комунікативну 
андрогінність, можемо стверджувати, що на глибинному рівні перша є цілісні-
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стю духовності як вищого аспекту чоловічості і душевності як вищого аспекту 
жіночості. У свою чергу, комунікативна андрогінність є  цілісністю двох особи-
стостей як духовно-душевних цілісностей. 

І особистісний, і комунікативний прояви андрогінності, шлях до яких мож-
на визначити як стратегію андрогінізму, можуть бути осмислені як актуальний 
максимум цілісності людського буття в усіх його тілесно-душевно-духовних та 
соціальних виявах. Адже саме андрогінність (андрогінна цілісність) дозволяє 
гармонійно продовжувати людський рід, зумовлюючи цілісність історії як ок-
ремої людини, так і сім’ї, соціуму загалом. Любов між чоловіком і жінкою як 
комунікативна андрогінність виходить за межі лише продовження роду, а її цін-
ність полягає у породженні цілісності у всіх її особистісних і комунікативних 
проявах, що укорінює її не лише у теперішньому часі, а й на теренах Вічності.

Філософська антропологія як теорія цілісності людського буття повинна 
практикувати набуття цілісності у формі психоаналізу, адже саме психоаналіз 
уможливлює корекцію тих глибинних станів та якостей людини, що зумовлю-
ють цілісність або її втрату. Проблема цілісності людського буття є централь-
ною в таких напрямах сучасного психоаналізу, як актуалізуючий психоаналіз 
та андрогін-аналіз. Актуалізуючий психоаналіз як напрям психоаналізу набув 
розвитку в останнє десятиліття ХХ ст. на світоглядній і методологічній осно-
ві екзистенціальної антропології та метаантропології. Результат актуалізую-
чого психоаналізу передбачає не лише звільнення від психологічних травм та 
комплексів, а й актуалізацію особистості, яка виходить за межі буденного ви-
міру буття та буденного світогляду, що створює нові можливості для набуття 
цілісності. Актуалізуючий психоаналіз застосовує та розвиває класичну прак-
тику З. Фрейда, К.-Г. Юнга, Е. Фромма, К. Хорнi, Н. Кеппе, маючи при цьому низку 
принципових особливостей, що відрізняють його від інших напрямів психоана-
лізу: по-перше, це аналіз проблеми внутрішньої самотності особистості, що ста-
ла феноменом для сучасної людини – особливо у пострадянському політичному 
регіоні; по-друге, це аналіз i корекція внутрішньої чоловічості й жiночостi, які у 
своїх найвищих проявах виявляються як духовність, так і душевність; по-третє, 
це аналіз історичного впливу на особистість комплексу архетипів тієї чи іншої 
культури [5, с. 11]. 

Отже, на основі актуалізуючого психоаналізу формується новий продук-
тивний метод розвитку особистості та можливості набуття нею цілісності – як 
внутрішньої, так і комунікативної. Андрогін-аналіз (від гр. andros – чоловік, 
gin – жінка) виникає на початку ХХІ ст., продовжуючи традицію актуалізуючого 
психоаналізу і постаючи теорією і практикою дослідження й глибинної корек-
ції буття особистості та відносин між особистостями через осягнення стратегій 
взаємодії екзистенціальної чоловічості як духовності і екзистенціальної жіно-
чості як душевності, що сприяє їхньому взаємному зростанню та гармонізації.

Андрогін-аналіз, як і актуалізуючий психоаналіз, ґрунтується на метаантро-
пології як теорії буденного, граничного й метаграничного буття людини і типах 
світогляду, що корелюють із ними. Ключова ідея андрогін-аналізу –особистість 
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є поєднанням духовності і душевності, відчуження яких породжує внутрішню 
самотність. Застосування андрогін-аналізу виводить психоаналіз за межі як 
маскулiноцентризму, так і фемiноцентризму і дає можливість практикувати 
актуалізацію особистості та відносин між особистостями на екзистенціально-
му, психологічному та соціальному рівнях, що становить нову якість цілісності 
людського буття як особистості, так і пари, сім’ї, всієї спільноти.  

Андрогін-аналіз містить актуалізуючий психоаналіз як одну зі своїх систем-
них методик, зберігаючи стратегію спілкування аналітика й пацієнта на рівні 
світоглядного діалогу. При цьому він доповнюються новими підходами, пере-
дусім арт-терапевтичними, наприклад, афоризмотерапією, романотерапією, кі-
нотерапією. Такі підходи пов’язані зі сферою філософської арт-терапії, яка ство-
рює принципово нові можливості для набуття цілісності людиною. Розглянемо 
сутність та можливості філософської арт-терапії, але перед цим з’ясуємо по-
няття філософського мистецтва. Воно формує своєрідний спосіб філософських 
роздумів у  художній формі, забезпечує образно-персоналістичне розгортання 
філософських категорій, а найбільш відомими представниками сфери філо-
софського мистецтва слід вважати Ф. Достоєвського, А. Камю, Ж.-П. Сартра та 
багатьох інших мислителів. Методологія наукового підґрунтя, яка в теоретич-
ній філософії здійснюється через понятійне виведення і доказ, у філософській 
есеїстиці виявляється у вигляді вільної взаємодії смислообразів-ідей, а у філо-
софському мистецтві досягається через вільну гру і спілкування смислообра-
зів-персонажів. Мистецтво уособлює однозначну домінанту почуттєвого стану 
людини над його раціональним сприйняттям світу. Філософське мистецтво 
прагне до гармонії почуттєвого і раціонального, саме такий підхід дозволяє фі-
лософському мистецтву приходити до духовного освоєння трагічних протиріч 
людського буття в умовах, коли інші види мистецтва або відмовляються від ви-
рішення таких протиріч, або зображують їх як неподоланні.

Отже, філософське мистецтво завжди прагне об’єднати в єдине ціле не тіль-
ки образи, а й твори мистецтва. У результаті вони поступово самі утворюють 
сферу метатворів, тобто художню картину світу. Можна припустити, що будь-
яке філософське мистецтво за своєю природою є терапевтичним, адже духовно 
розв’язує вічну проблему людського буття. При цьому сама процедура розв’я-
зання може бути стихійною, не до кінця усвідомленою або, навпаки, використо-
вуватися свідомо і системно – у цьому випадку ми й позиціонуємо філософську 
арт-терапію, яка на сьогодні є дієвим методом психоаналізу. 

У межах актуалізуючого психоаналізу і андрогін-аналізу продуктивним є 
застосування афоризмотерапії як методу подолання екзистенціальних криз, 
звільнення від психологічних травм і комплексів за допомогою спеціально пі-
дібраних авторських афоризмів. Концепт «афоризмотерапія» вперше запропо-
новано у дослідженнях Н. Хамітова та сформульовано принципи методу зцілен-
ня афоризмами й представлено афоризми, які мали виражений терапевтичний 
вплив у практиці андрогін-аналізу. Як гранично лаконічний і цілісний текст, 
афоризм найкраще здатний актуалізувати цілісність людини серед інших ме-
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тодів арт-терапії. У передмові зазначеної праці представлено авторське визна-
чення терміна «афоризм», що описує його унікальні арт-терапевтичні можли-
вості у творенні цілісності: «Афоризм – це стріла, яка через розум потрапляє 
прямо в серце. Одночасно пронизуючи розум і серце, афоризм пробуджує дух. 
І ще глибше: афоризм з’єднує дух і душу, звільняючи безмежну енергію особи-
стості і долаючи кризи, які здавалися вічними і нерозв’язними. Афоризм – це 
концентрація сенсу, який робить текст життям. Це текст, що переповнений 
енергією настільки, що стає мостом між свідомістю та позасвідомим. Саме тому 
афоризми здатні бути зцілювальною і звільняючою силою там, де інші сили 
відступили. Вчасно почутий афоризм дозволяє побачити світло в кінці тунелю 
кризи і змінювати життя. Адже афоризм – це зцілювальна енергія, яка прони-
кає в найпотаємніші глибини Я» [6, с. 7]. 

Не менш потужними складовими філософської арт-терапії є романотерапія 
та кінотерапія, що надають можливість актуалізації особистісної та комуніка-
тивної цілісності через розгортання сюжету, в якому відбувається становлення 
особистості, здатної до філософських роздумів не лише у монологах та діалогах, 
а й переносити певні ідеї у свої вчинки і стосунки. Інша справа, що монологи 
та діалоги героїв творів романотерапії і кінотерапії спрямовуються на осмис-
лення та розуміння краси їх вчинків і стосунків, що становить тим самим нову 
якість цілісності людини – якість метаграничного виміру людського буття, в 
якому відбувається поєднання любові і свободи як вищих цінностей та ідеалів. 

Висновки. Важливою умовою формування цілісності у багатоманітності її 
проявів є синтез філософської антропології з психоаналізом та арт-терапією в 
їх філософських значеннях, що знаменує рух від теорії до практики. Цілісність 
людини постає головним критерієм і результатом такого синтезу. Аналізуючи 
особистісну та комунікативну андрогінність, можна стверджувати, що на гли-
бинному рівні перша є цілісністю духовності як вищого аспекту чоловічості і 
душевності як вищого аспекту жіночості. У свою чергу, комунікативна андро-
гінність є цілісністю двох особистостей як духовно-душевних цілісностей, а лю-
бов між чоловіком і жінкою як комунікативна андрогінність виходить за межі 
лише продовження роду, а її цінність полягає у породженні цілісності у всіх її 
особистісних і комунікативних проявах, що укорінює її не лише у часі, а й на 
теренах Вічності. Враховуючи значущість світоглядного аспекту цілісності в 
умовах подальшого розгортання глобалізаційних процесів, теоретичні та прак-
тичні способи набуття цілісності людиною сприятимуть актуалізації розвит-
ку таких гуманітарних напрямів, як філософська антропологія, філософський 
психоаналіз та арт-терапія, а також дослідження  тенденцій розвитку такого 
філософського направлення. 
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COMUNICATIVE ANDROGINY AS A CONDITION FOR ACHIEVING AN 
INTEGRITY OF A HUMAN: FROM THE PHILOSOPHICAL ANTHROPOLOGY TO 

PHYCOANALYSIS AND ART-THERAPY

Moving from a morning to a midday is a revaluation of former values. 
C.-G. Jung

The category of integrity is analyzed in the article as basic trait of human entity, 
which determines its inner unity. The integrity of a human is especially important in 
terms of historical period of globalization, when two equally dependent procedures, 
such as achieving and losing of values happen simultaneously, because the world moves 
forward to a new unity and along with that loses usual, traditional expressions of integ-
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rity. In the context of modern methodology of meta-anthropology the complex of such 
concepts as entirety, purposefulness and integrity is considered. Entirety is the category 
of everyday life, purposefulness – the category of border being, and the integrity is the 
level of meta-border being.

The dialectical mechanism of interaction and mutual in luence of these categories 
in the meta-border dimension of human being is analyzed, the practical role of the phe-
nomenon of human integrity in the mentioned mechanism is realized. The basic ap-
proach is the provision on the fact that category of entirety is correlated with the femi-
nine, and the purposefulness - with the masculine, whereas integrity in the human being 
is understood as the principle of androgenic.

True beauty and integrity are possible only in the unity of feminine entirety and 
masculine purposefulness: this approach makes it possible to comprehend androgyny 
not only as a state, but as a process of interaction, which creates a procedure for the 
formation of both personal and communicative phenomenon. Love between a man and 
a woman as communicative androgyny goes beyond mere procreation, and its value lies 
in the production of integrity in all personal and communicative manifestations. As a 
result, this state is ixed not only in the present, but already belongs to Eternity as such. 
The authors of the publication offer ways to acquire the integrity of worldview and atti-
tude to the world based on the methodological foundations of philosophical anthropol-
ogy, psychoanalysis and art therapy, which provides a transition from theory to practice.

Keywords: human, communicative androgyny, integrity, entirety, purposefulness, 
outlook, philosophical anthropology, psychoanalysis, art therapy, meta-anthropology.

Relevance of the research topic 
Any person and any society, consciously or not, is striving for integrity. Integrity 

is synonymous with happiness, it represents the basic tenet of unity of both person-
ality and couple, family and the whole human race. In the context of globalization, 
the situation of the simultaneous acquisition of human integrity and the process of 
its constant doubts and losses, because the world is moving towards a new quality of 
ways of combination and, at the same time, there is a systematic separation from the 
usual, traditional manifestations of integrity. As we can see, the acquisition of integri-
ty in today’s context becomes quite a challenge, requiring a systematic approach. The 
authors have taken the liberty to propose practices of the acquisition of integrity and 
new worldviews through the methodological foundations of philosophical anthropol-
ogy, psychoanalysis and art therapy, which provides a transition from theory to the 
practice of such acquisition.

In today’s world, we have an expressed fragmentation and eclecticism of human 
entity in its personal and communicative dimensions. Oddly enough, this fragmen-
tation and eclecticism are now posited as an organic state of a human, which, being 
freed from traditional ideals and the pursuit of a single Truth, acquires its “authen-
ticity”. Today, we can see a peculiar outlook on schizophrenia, it becomes present in 
the inner world of the individual, there is a relationship between them, when a per-
son takes a hard position and does not want to engage in dialogue with speakers of 
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other points of view. As a result, this situation leads to a disharmony of the human 
self, which creates animosity among people, increase destructive processes in society, 
provokes the latest economic, political and information wars. 

At the beginning of the XXI century humanity returns to the problem of the integ-
rity of its being at a new level - it actualizes the need to combine philosophical anthro-
pology, psychoanalysis and art therapy as theoretical and practical ways to acquire 
deep integrity of man. What is the meaning and potential of such a combination? How 
to achieve it? Beginning the analysis of the formulated problems, it becomes neces-
sary to formulate a de inition regarding the understanding of the category of human 
integrity, separating this concept from relatives by the content, but different by the 
concept of “human integrity” and “human purposefulness”, as well as the concept of 
“human beauty”.

Setting the tasks 
The fundamental characteristic of human entity is integrity, which determines its 

inner unity, here we can agree with the opinion of modern philosopher A. Morozov, 
who believes that “loss of integrity leads to the inauthenticity of our existence” - for 
the researcher, integrity irst of all means “unity”.1 In our view, understanding of in-
tegrity as the unity of rational and irrational allows us to speak only for the integrity 
of consciousness, or consciousness and subconscious. Integrity in its broadest sense 
requires more detailed de inition, and in the general ontological sense, integrity can 
be understood as the harmonious combination of elements in the system, both in 
static and spatial terms (proportions), and in dynamic-temporal (motion and devel-
opment). In its turn, communicative androgyny appears as the integrity of two per-
sonalities as spiritual and soul integrity.

Analysis of recent researches and publications
We can ind a thorough analysis of the problem of personality integrity irst in 

the works of M. Berdyaev, V. Zenkovskyi, V. Solovyov, V. Franklin, P. Yurkevych, as well 
as in the approaches of such thinkers as M. Buber, E. Husserl, A. Camus, I. Liotard, N. 
Luman, N. Marcuse, E. Munier, P. Ricker, Z. Freud, P. Teillard de Chardin, A, Schweitzer, 
C.-G. Jung and many others. It should be noted that the fundamental methodologi-
cal foundations of the phenomenon of integrity were determined by such domestic 
researchers as L. Garmash, O. Zaichenko, V. Kaluga, V. Krylov, M. Prepotenskaya, O. 
Ruban, F. Fomin, etc. The post-classical model of the integral person is studied in his 
work by L. Telizhenko, and the human integrity in the transdisciplinary synthesis is 
analyzed by T. Troitsk. The immediate task for our analysis is to formulate a new story 
about the correlation of the category of human integrity with the concepts of “human 
entirety” and “human purposefulness”.

Setting the objectives
The purpose of this study is to analyze human abilities to achieve integrity in the 

context of philosophical anthropology, psychoanalysis and art therapy, which means 
a transition from theory to practice.

Presenting the research statement

1 Morozov A. Love and Death, 174
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For started let’s recognize the difference between concept of “entirety” and “pur-
posefulness”. You can assume that the concept of “entirety” and “purposefulness” 
does not correlate, though “entirety” is the stability of human being, and “purposeful-
ness” is the ability to dynamically move within social processes. A purposeful person 
is usually is full of energy and vivid, trying to achieve more goals. There is a moment 
of solving the argument between entireness and purposefulness in the image of the 
integral person. Integrity shows unity of peacefulness and striving, watching and act-
ing, imagination and will. A kind of “grammar rule” for researchers was a thought of 
K.-G. Jung - “everything human’s - it relevant, because everything base on internal 
opposites, everything is  an energy phenomenon. But the energy necessarily  has been 
based on previous differential, or contrast, without which there could be no energy”.2 
Therefore, in this context, it is advisable to resort to the methodological approach that 
remains in the project of meta-anthropology, speci ically using the concept of “integ-
rity”, “entirety” and “purposefulness” and the phenomena that they describe.

 Being of a human in this context of this approach is subdivided into daily bases, 
border and meta-border. In daily bases being, people live by the will to self reserve 
and continuation of genus, in the border being – by the will to rule and the will to 
learn and create, in the meta-border- by the will to be free and to love in their unity 
and will to tolerance. At irst, it seems that the entirety is typical for people in the daily 
bases being, in the border being we have purposefulness, and in meta-border – integ-
rity. 3 Although there is a purposefulness in daily bases being,, and in the border being 
there may be an entirety in a certain way. Another thing is that in daily bases being 
purposefulness may look like a fuss or can be de ined as a simple ful illment of some-
body else’s will, and in the border being purposeful may twist the meaning of entirety, 
push it to monological willpower, of charge it with the character of one-dimensional 
manifestation. Likewise, for example, in German Supremacy purposefulness as the 
will to take power over oneself generates extremely limited entirety and denies the 
possibility to feel the integrity.

In the meta-border being of person, along with integrity, we should acknowledge 
the presence of both a state of entirety and a willful desire. Integrity unites them, but 
at the same time, they also need to be separated for their own development. If integ-
rity acquires a ixed state, it stops the process of its constant unfolding into states of 
entirety and purposefulness, when integrity does not deny itself in these states, then 
it ceases to be itself. However, the opposite thought is also true: integrity must suf i-
ciently synthesize entirety and purposefulness, rising above each of these extremes. 
Here we can observe an existential paradox: integrity as a phenomenon of the me-
ta-border being of a person will only turn to entirety or purposefulness, unless the 
subject of integrity consciously moves into entirety and purposefulness and then con-
sciously returns to the new quality of integrity.

Thus, in the meta-border being of a person, not only we have an eternally low-
ing state of integrity, but also a complex existential process of interpenetration and 

2 Jung, K.-G. God and the Unconscious, 307
3 Kyrylova S. The beauty of a human: personality, family, society (social and philosophical analysis)
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dialectic of transitions of integrity, entirety and purposefulness. This process demon-
strates the fundamental difference between the meta-border being of a human and 
the daily bases and the border being, where is a variety of interaction of integrity and 
purposefulness, but there is no ixed integrity, more precisely it is present in unstable 
and sometimes instantaneous states.

The complex of concepts of entirety, purposefulness and integrity makes up a 
strange mixture of human being, they permeate its various dimensions: purposeful-
ness is both in the daily bases and meta-border being of a person, and certain “ lash-
es”, moments of integrity can be both in the daily bases and in the border dimensions 
being. Another thing is that in the meta-border being of a human, entirety cannot re-
place integrity, and in limiting it cannot dominate purposefulness. Therefore, we must 
speak only of the dominant of entirety in the everyday being of person, of purposeful-
ness in the border being, and of entirety in the meta-border. Accordingly, the question 
arises as to whether the integrity of the supplement requires purposefulness and en-
tirety. In this case, we can assume that outside of human existence we have found such 
absolute integrity, but within human being we ind integrity that constantly requires 
purposefulness and entirety. The essence of the meta-border being of a human is not 
that there is an absolute integrity, but that only in a situation of constant division into 
purposefulness and entirety, integrity can remain. In parallel in the meta-border be-
ing there must always be a process of achieving the necessary equilibrium between 
purposefulness and entirety, which is the true state of integrity.

It is an important factor in the systematic study of the functioning of processes 
of meta-border existence that the analysis of the ethics-aesthetic component of cer-
tain categories. Here is an example: the beauty of entirety is the harmony of spiritual 
lifting and energy of vitality, which is realized irst and foremost in the daily bases 
dimension of human being. Such beauty, at the level of anthropological and biological 
and social approaches to human understanding, allows it to adapt most effectively to 
the dif icult conditions of life. You can agree with the idea that “in the descriptions of 
beauty in folk songs there will be no sign of beauty, which would not be an expres-
sion of blossoming health and balance of forces in the body - a consequence of life in 
pleasure at constant and dif icult, but not excessive work”.4 We can further argue that 
the beauty of dynamism and passion is the beauty of purposefulness. If we consider 
such “beauty” in the extreme life of a person dominated by purposefulness, then, on 
the one hand, there will be the beauty of a powerful man, whose essential features are 
courage and even disregard for danger, power over himself and the circumstances of 
life, and on the other, is the beauty of passionate activity of the creative person and the 
person who learns about the world.

The unity of the beauty of entirety and purposefulness is the beauty of integrity. 
In the meta-border being of a person with his or her dominance of integrity, static 
entirety is combined with dynamic purposefulness, and as a result - a special stat-
ic-dynamic beauty of integrity. It combines these extremes into a harmonious unity 
and constantly supports the positive nature of change in one’s life. An important onto-

4 Jung, K.-G. God and the Unconscious, 11
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logical feature of human beauty in the space of integrity, a sign of beauty-as-integrity 
is the constant development of integrity. Stopping such changes provokes a gradual 
loss of beauty. However, the development of integrity is not identical to the movement 
within purposefulness. The development of integrity is the same process of synthesis 
of wholeness and purposefulness as a result of which they contribute to the formation 
of fundamentally new forms. The constant experience of such a state provides support 
for the existence of a person’s beauty in the deepest sense of such word combination.

The next task of our research is to ind out the in luence of a person’s sense of the 
state of his integrity on the formation of his worldview. In the context of  meta-anthro-
pological approach, daily bases, border, and meta-border dimensions correspond to 
the everyday, personal and philosophical types of worldview. We are referring to an 
existential-personal typology of worldview, as opposed to a socio-cultural one, within 
which mythological, religious and scienti ic types of worldview are distinguished. The 
everyday worldview re lects the everyday existence of a person, having an independ-
ent, uncritical, uncreative character. First of all, this worldview is the result of the 
in luence of the family, as well as of the social environment that surrounds a person 
in childhood and adolescence. A person with an everyday outlook is constantly in lu-
enced by the prevailing prejudices, ideological attitudes and traditional rules of con-
duct recognized by the community. Personal worldview is independent, critical and 
creative by nature, it includes the opposite setting of the everyday level of worldview. 
The level of personal worldview of a person helps him to critically accept the stereo-
types in his environment, and therefore to form in himself immunity against constant 
manipulations. Philosophical worldview re lects the meta-border being of a human 
and is marked by independence, the presence of a critical nature of thinking, as well 
as the systematic and internal awareness of one’s integrity. It can be argued that phil-
osophical worldview is a level of maturity of personal worldview.

Thus, we can assume that a person with an daily bases type of worldview has 
entirety, a person with a personality worldview - irst of all is purposeful, whereas 
philosophical worldview provides the opportunity to acquire true integrity, the cri-
terion of which is a combination of entirety and purposefulness. It would be natural 
to claim that the carriers of mythological, religious and scienti ic worldviews may 
have speci ic manifestations of eternity, purposefulness and integrity, since daily bas-
es, personal and philosophical types of worldview only at irst glance coincide with 
mythological, religious and scienti ic ones - here we have not two triads of correlates, 
but two systems of coordinates, as as well as in mythological in religious and scienti ic 
manifestations of the worldview, may be present elements of everyday, personal, as 
well as philosophical levels. On the other hand, in each of those either mythological, 
religious or scienti ic may manifest.

Continuing the thought according to this logic, we hypothetically extend the ana-
lyzed concepts to additional meanings, entirety correlates with the feminine onset, 
purposefulness - with the masculine, and integrity can mean androgynous onset. The 
concept of “androgyny” owes its origin to the theory of Plato, when he thinks of an-
drogynies as of integral beings, consisting of female and male halves, till now it  leads 
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contemporary authors to the idea of   a dramatic separation of human existence, which 
can only be overcome by love, which unite them into integrity. 5 But how correct is it 
to talk about characterizing the masculine principle as purposefulness and the fem-
inine as the entirety principle? Does empirical experience suggests that women in a 
women way are purposeful - active, mobile, even obsessed with achieving one goal 
or another, and on the other hand static and sentimental men in their masculine en-
tirety? The tragic relationship between the great art master Rodin and his talented 
student and mistress Camilla Claudel, which in one of the historic periods became one 
of the irst known female sculptors, is revealing. Here we see an example of a dramatic 
combination of a professional creative contest between a man and a woman in a time 
of catastrophic gender inequality in society and their explosive love affair, which ends 
tragically. Later, Camilla wrote from the mental hospital: “It all came from Rodin’s 
devilish mind from the beginning. He was haunted by the thought that as soon as he 
died, I would immediately rise as an artist and surpass him; he wanted to keep me in 
his claws not only during life but also when he died ”[61, p. 367]. This situation is evi-
dent and allows us to speak about the contradictive nature of both of the entirety and 
purposefulness, as well as the masculine and feminine principles.

Thus, the entirety of both of the categories of daily bases life is common for  both 
man and woman, and the purposefulness of both of the categories of limiting exist-
ence is as common in both man and woman, and the question of proportionality or 
percentage is absolutely incorrect, especially in the modern social organization of our 
being. 

Acknowledging the problem in the context of meta-anthropology, we can assume 
that in the everyday life of a human, both man and woman, in accordance with their 
natural essence, act as complete characters, in the border being in the process of per-
sonalization, both man and woman acquire purposefulness as a signi icant character-
istic, and in the meta-border being, the integrity and purposefulness of man and wom-
an are combined by the phenomenon of androgyny, in which the integrity of human 
being manifests itself both in the unity of the individual and in the communicative 
unity of the couple. But it should be noted that man by nature tends to be purposeful, 
and feminine – to be complete, entirely. Of course, there is a speci ic purposefulness 
of the woman and the entirety of the man, however, just as the entirety exists both in 
the daily bases and in the border and meta-border life of a human, but it dominates in 
the daily bases one, so in the feminine principle, the irst is dominated by wholeness, 
and in the male - purposefulness, in case of presence of all of the others opposing 
elements.

In the everyday life of a human, both man and woman have biological roots that 
grow on the basis of social stereotypes. Such entirety predetermines the purposeful-
ness of both the man and the woman in the everyday life: the man and the woman 
ful ill the archetypal roles of father and mother, who continue and restore human life. 
In everyday life, a woman  has integrity when she mentally and inancially takes care 

5 Plato. Symposium, 98-100
6 Delbe, A. Camille Claudel, woman,367
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about her children and her husband, and a man has integrity if he is a good protector 
and breadwinner for his family. In the extreme life of man, purposefulness is rooted 
in the bowels of the individual. It is beyond biology and social stereotypes, generated 
by the personality itself. That is why in the ultimate human life, purposefulness dom-
inates over integrity. In the meta-border being of a human, integrity and purpose-
fulness take on a new quality, when both man and woman combine in themselves 
the entirety and integrity that in luences the process of correction of their natural 
properties in their primary meaning. As a result, we have a more dynamic integrity 
and a more lexible and wise commitment, which engenders integrity. In the space of 
meta-border being, the integrity of a man and a woman is different from their integ-
rity in everyday life, not only by greater existential fullness of life, but also by greater 
dynamism and development of one’s abilities. As we can see, in contrast to the integri-
ty of everyday life, in the meta-border being there is a constant transformation of the 
integrity and purposefulness of both man and woman.

Therefore, the development only of entirety that pushes the purposefulness back, 
or vice verse, purposefulness that suppresses integrity, does not allow the unity of 
man and woman to occur as androgynous integrity. Integrity is possible only in the 
unity of entirety-femininity and purposefulness-masculinity; this approach makes it 
possible to comprehend androgyny not only as a condition but also as an interaction, 
that is, both a personal and a communicative phenomenon. Analyzing personal and 
communicative androgyny, we can say that at a deep level, the irst is the integrity of 
spirituality as the highest aspect of manhood and spirituality as the highest aspect of 
womanhood. Communicative androgyny appears as the integrity of two personalities 
as spiritual and spiritual integrity.

Both personal and communicative manifestations of androgyny, the way to which 
can be de ined as a strategy of androgynism, can be understood as the actual maxi-
mum of the integrity of human being in all its physical, spiritual, mental and social 
expressions. In fact, androgyny (androgynous integrity) allows one to continue in a 
harmonious way in the human race, determining the integrity of the history of both 
the individual and the family, the society as a whole. Love between man and woman as 
a communicative androgyny goes beyond the mere continuation of kind, and its value 
lies in the generation of integrity in all its personal and communicative manifesta-
tions, rooting it not only in the present, but also in the realms of Eternity.

Philosophical anthropology as a theory of the integrity of human being gets into 
the practice of acquisition of integrity in the form of psychoanalysis, because psycho-
analysis itself goes to the possibility of correction of those deep states and qualities 
of the person, which determine its integrity or its loss. The problem of the integrity of 
human being is central to such areas of modern psychoanalysis as actualizing psycho-
analysis and androgynous analysis. Actualizing psychoanalysis as a direction One of 
the directions of psychoanalysis was created in the last decade of the twentieth cen-
tury on the worldview and methodological basis of existential anthropology and meta 
anthropology. The result of actualizing psychoanalysis is not just an exemption from 
psychological trauma and complexes, but this result implies an actualization of per-
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sonality that goes beyond the everyday dimension of being and the everyday world-
view, which opens new possibilities for the acquisition of integrity. Actualizing  psy-
choanalysis uses and develops the classical practice of Z. Freud, K.-G. Jung, E. Fromm, 
K. Horney, N. Keppe, while having a number of fundamental features that distinguish 
it from other areas of psychoanalysis: irst, it is an analysis of the problem of the inner 
loneliness of the individual, which has become a very typical phenomenon for mod-
ern man - especially in the post-Soviet political region; secondly, it is the analysis and 
correction of the inner masculinity and femininity, which in their highest manifesta-
tions manifest both spirituality and mentally; thirdly, it is an analysis of the historical 
in luence on the personality of a complex of archetypes of a particular culture. 7

Thus, on the basis of actualizing psychoanalysis, a new productive method of per-
sonality development and the possibility of acquiring it - both internal and commu-
nicative – is developed. Androgynous analysis (from gr. Andros - man, gin - woman) 
occurs at the beginning of the 21st century. Continuing the tradition of actualizing 
psychoanalysis and becoming a theory and practice of research and in-depth correc-
tion of the existence of personality and relationships between individuals through the 
comprehension of strategies for the interaction of existential masculinity as spirit-
uality and existential femininity as a spirituality, leading to their mutual growth and 
harmonization.

Androgynous analysis, like actualizing psychoanalysis, is based on meta-anthro-
pology as a theory of the daily bases, border and meta-border being of a human and 
the types of worldview that correlate with them. The key idea of   androgynous analysis 
is the idea that personality is the unity of spirituality and soulfulness, the alienation of 
which creates inner loneliness. The use of androgynous analysis takes psychoanalysis 
beyond both masculine-centrism and feminine-centrism, and gives the opportunity 
to practice the actualization of personality and relationships between personalities 
at the existential, psychological and social levels, which marks a new quality of the 
integrity of human existence of an individual, as well as couple, family and the whole 
community. 

Androgynous analysis includes actual psychoanalysis as one of its own systemic 
techniques, an integrated strategy of communication between analytic and the patient 
on the level of worldview   dialogue. When there is a win, new ones are added, new art 
therapies, for example the therapy of romance, movies, aphorism. So the approaches 
makes together the sphere of philosophical art-therapy, which creates  fundamental-
ly new ways to become an integral human. Consider the nature and possibilities of 
philosophical art therapy, but before that clarify the concept of philosophical art. It 
forms a peculiar way of philosophizing in artistic form, provides a iguratively-per-
sonal unfolding of philosophical categories, and the most famous representatives of 
the sphere of philosophical art can be called F. Dostoevsky, A. Camus, J.-P. Sartre and 
many other thinkers. The methodology of the scienti ic basis, which in theoretical 
philosophy is carried out through conceptual inference and proof, in philosophical 
essayism is manifested in the form of free interaction of meaningful images-ideas, and 

7 Philosophical anthropology: dictionary, 11
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in philosophical art is achieved through free play and communication of meaningful 
images-characters. Art represents a clear dominance of a person’s sense of state over 
his rational perception of the world. Philosophical art strives for the harmony of the 
sensual and the rational, this approach allows the philosophical art to come to the 
spiritual development of the tragic contradictions of human existence in conditions 
where other kinds of art either refuse to resolve such contradictions or depict them 
as unsolvable.

Thus, philosophical art always seeks to unite not only images but also works of 
art. As a result, they gradually form a sphere of metalwork that can be called an artis-
tic picture of the world. We can assume that any philosophical art is inherently thera-
peutic, because it spiritually unleashes the eternal drama of human existence. At the 
same time, the decision-making procedure itself may be spontaneous, not completely 
conscious, but, conversely, can be used consciously and systematically, in which case 
we are positioning the philosophical art therapy, which today is an effective method 
of psychoanalysis.

Within the actualizing psychoanalysis and androgynous analysis of productive 
nature, it acquires the use of a therapy by means of aphorisms as a method of over-
coming existential crises, getting rid of psychological traumas and complexes with 
the help of specially selected aphorisms. The concept of “aphorismic therapy” was 
irst proposed in the book “The mystery of the male and female: healing aphorisms”, 

which formulated the principles of the method of healing aphorisms and presented 
aphorisms that had a pronounced therapeutic effect in the practice of androgynous 
analysis. Speaking in a highly concise and extremely coherent text, the aphorism is 
able to actualize human integrity as no other method of art therapy. The foreword 
of the work contains the author’s de inition of the term “aphorism”, which describes 
its unique art-therapeutic abilities in creating integrity: “Aphorism is an arrow that 
enters the heart directly through the mind. At the same time pervading the mind and 
heart, aphorism awakens the spirit. And even more deeply: aphorism unites spirit and 
soul, releasing boundless energy of personality and overcoming crises that seemed 
eternal and insoluble. Aphorism is the concentration of meaning that makes the text 
a life. It is an energy- illed text that becomes a bridge between the conscious and the 
unconscious. That is why aphorisms can be a healing and liberating force where other 
forces have retreated. Timely heard aphorism allows you to see the light at the end of 
the crisis tunnel and change lives. After all, aphorism is a healing energy that gets into 
the innermost depths of the Self ”.8

Equally powerful components of philosophical art therapy are romance movies, 
they provide an opportunity for actualization of personal and communicative integ-
rity through the unfolding of a plot, in which there is a personality that is able to phi-
losophize not only in monologues and dialogues, but also carry their relationships . 
Another thing is that the monologues and dialogues of the heroes of the works of this 
kind of therapy are aimed at understanding and acknowledging the beauty of their ac-
tions and relationships, thus marking the new quality of human integrity - the quality 

8 Khamitov, N. The mystery of male and female: healing aphorisms.



№2 2019

99

Sophia Prima

of the meta-border dimension of human being, in which the combination of love and 
freedom as the highest values and ideals.

Conclusions
An important condition for the formation of integrity in the diversity of its man-

ifestations is the synthesis of philosophical anthropology with psychoanalysis and 
art therapy in their philosophical values, which marks the movement from theory to 
practice. On the other hand, human integrity is the main criterion and the result of 
such a synthesis. Analyzing personal and communicative androgyny, we can say that 
at a deep level, the irst is the integrity of spirituality as the highest aspect of manhood 
and soulfulness as the highest aspect of womanhood. Communicative androgyny ap-
pears as the integrity of two personalities as spiritual and soulful integrity, and love 
between man and woman as communicative androgyny goes beyond the mere con-
tinuation of kind, and its value lies in the generation of integrity in all its personality 
and communication it takes root not only in time but also in the meaning of Eternity. 
Given the importance of the ideological aspect of integrity in the context of the fur-
ther unfolding of globalization processes, theoretical and practical ways of acquiring 
human integrity will actualize the development of such humanitarian areas as phil-
osophical anthropology, philosophical psychoanalysis and art therapy, as well as the 
development of such trends.
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ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОДИНИЦІ КИЇВСЬКОЇ РУСІ: ВОЛОДІЛЬНА 
ПРИНАЛЕЖНІСТЬ СНОВСЬКОЇ ТИСЯЧІ В ХІ-ХІІІ СТ.

Як і середньовічні країни Західної Європи Київська Русь також мала свій ад-
міністративний поділ. Найбільші її складові називались «землями». З часом вони 
стали володіннями окремих князівських родів. В свою чергу, ці «землі» поділялись 
на більш дрібні територіальні одиниці. У складі Чернігово-Сіверської землі та-
кою являлась Сновська тисяча. 

Увійшовши до складу володінь новгород-сіверського князя Олега Святослави-
ча у 1097 р., Сновська тисяча до 40-х рр. ХІІ ст. являлась невід’ємною частиною 
домену новгород-сіверського князівського престолу, тому не була окремим пред-
метом міжкнязівських стосунків у Чернігово-Сіверській землі. Однак передача 
її Ігорем Ольговичем своїм двоюрідним братам у 1146 р. призвела до того, що у 
майбутньому протистоянні Давидовичів і Ольговичів Сновська тисяча виклика-
ла чи не найбільше суперечок і, відповідно, протягом 1146-1160 рр. декілька ра-
зів переходила від одних до інших. Перетворення Сновської тисячі на князівський 
уділ синів Всеволода Ольговича внесло свої корективи у відносини в самій роди-
ні Ольговичів. Через особисті політичні дії Святослав та Ярослав Всеволодови-
чі своїм дядьком були двічі позбавлені цих володінь. Особливо гостро питання 
контролю над Сновською тисячею постало у другій половині ХІІ ст. Саме через 
неї відбулося два військових зіткнення вже між самими Ольговичами. 

Адміністративне перепідпорядкування ряду волостей, в тому числі і Снов-
ської тисячі, чернігівському княжому престолу значно підірвало економічний 
потенціал новгород-сіверських князів. Це призвело до того, що в політичному 
плані Новгород-Сіверський втратив своє попереднє значення і в першій половині 
ХІІІ ст. перетворився на центр звичайного князівського уділу в Чернігово-Сівер-
ській землі. Ретельний розгляд цих процесів саме і викладений у пропоновано-
му дослідженні.

Історичні науки: роскажи про себе світу
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Ключові слова: Сновська тисяча, Чернігово-Сіверська земля, князь, воло-
діння, княжий престол, волость, Ольговичі, Давидовичі.

Васюта О. О. Территориальные единицы Киевской Руси: владельческая 
принадлежность Сновской тысячи в XI-XIII ст.

Как и средневековые страны Западной Европы, Киевская Русь также имела 
свои административное деление. Наибольшие ее составляющие назывались 
«землями». Со временем они стали владениями отдельных княжеских родов. 
В свою очередь, эти «земли» делились на более мелкие территориальные еди-
ницы. В составе Чернигово-Северской земли такой являлась Сновская тысяча.

Войдя в состав владений новгород-северского князя Олега Святославича в 
1097 г., Сновская тысяча до 40-х гг. XII в. являлась неотъемлемой частью до-
мена новгород-северского княжеского престола, поэтому не была отдельным 
предметом междукняжеских отношений в Чернигово-Северской земле. Однако 
передача ее Игорем Ольговичем своим двоюродным братьям в 1146 г. привела к 
тому, что в будущем противостоянии Давидовичей и Ольговичей Сновская ты-
сяча вызвала больше всего споров и, соответственно, в течение 1146-1160 гг. 
несколько раз переходила от одних к другим. Преобразование Сновской тысячи в 
княжеский удел сыновей Всеволода Ольговича внесло свои коррективы в отно-
шения в самой семье Ольговичей. Из-за личных политических действий Святос-
лав и Ярослав Всеволодовичи своим дядей были дважды лишены этих владений. 
Особенно остро вопрос контроля над Сновской тысячей встал во второй поло-
вине XII в. Именно из-за нее произошло два военных столкновения уже между 
самими Ольговичами.

Административное переподчинение ряда волостей, в том числе и Сновской 
тысячи, черниговскому княжескому престолу значительно подорвало экономи-
ческий потенциал новгород-северских князей. Это привело к тому, что в поли-
тическом плане Новгород-Северский потерял свое прежнее значение и в первой 
половине XIII в. превратился в центр обычного княжеского удела в Чернигово-Се-
верской земли. Тщательное рассмотрение этих процессов как раз и изложен в 
предлагаемом исследовании.

Ключевые слова: Сновская тысяча, Чернигово-Северская земля, князь, вла-
дения, княжеский престол, волость, Ольговичи, Давидович.

Актуальність теми дослідження. Київська Русь – середньовічна держава, 
яка утворилася на території розселення східнослов’янських племен. До складу 
її першопочаткового ядра разом з містами Києвом та Переяславом також входив 
і Чернігів, який у джерелах вперше згадується у 907 р. На початку ХІ ст. у про-
цесі розширення меж держави остаточно сформувалася територія, що в адміні-
стративному плані підпорядковувалась даному центру – Чернігово-Сіверська 
земля. Її кордони охоплювали значні простори на теренах сучасних України, 
Білорусі та європейської частини Росії. З 1054 р. Чернігово-Сіверська земля ста-
ла володінням окремих князів. Засновником їх династії був четвертий син київ-
ського правителя Ярослава Мудрого, Святослав (помер у 1077 р.). Згодом його 
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сини, Олег (помер у 1115 р.) та Давид (помер у 1123 р.), дали початок двом гіл-
кам цього роду, які у літописах іменуються як Ольговичі і Давидовичі (по чоло-
вічій лінії вщухли у 1166 р.). У результаті феодальних війн вони неодноразово 
захоплювали і Київ, але базові володіння цих князів завжди знаходились у ме-
жах Чернігово-Сіверської землі. У такому статусі вона перебувала до середини 
ХІІІ ст., коли навала монголів припинила функціонування Чернігово-Сіверської 
землі як єдиної феодальної формації. 
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Постановка проблеми. Середньовічні джерела свідчать, що в адміністра-
тивному плані Чернігово-Сіверська земля поділялась на більш дрібні терито-
ріальні одиниці, які належали представникам князівських родів Ольговичів та 
Давидовичів, а після 1166 р. розподіл цих володінь відбувався вже між самими 
Ольговичами. Згідно джерел та досліджень істориків, такими адміністратив-
но-територіальними одиницями являлись Чернігівська волость, «Задесення», 
«Радимичі», «Подесення», «Вятичі», «Лісова земля», «Посем’я», Путивльська 
волость, Новгород-Сіверська волость і Сновська тисяча. Остання згадуєть-
ся у джерелах в 1149 р. [15, стб. 384]. Її кордони охоплювали центральні ре-
гіони Чернігово-Сіверської землі, загалом же близько 14 тис. кв. км [10, с. 78-
83]. Головним центром даного територіального формування являлось місто 
Сновськ. Також у тогочасних джерелах в межах Сновської тисячі згадуються 
такі міста як Стародуб, Ропськ, Росусь, Синін Міст, Сосниця, Хоробор, Блистовит 
та Березий. 

Саме поняття «тисяча» є похідним від десяткової організації суспільства, 
появу якої більшість дослідників відносять до так званого періоду військової 
демократії [4, с. 65; 7, с. 307; 19, 255]. У Х ст. на Русі «тисяча» – це територіаль-
на військово-адміністративна одиниця володінь київських князів [22, с. 278-
279]. Такий поділ вони встановлювали і на нових захоплених землях. Аналіз 
археологічних та письмових джерел свідчить, що територія Сновської тисячі 
як державної адміністративної одиниці сформувалася протягом кінця ІХ – по-
чатку ХІ ст. У той період вона стала плацдармом, з якого київські князі пошири-
ли свою владу на землі східнослов’янських племен радимичів, сіверян та вяти-
чів [6, с. 187, 202, 209, 210; 13, с. 57-59]. У 1054 р., коли Чернігів набув статусу 
столиці окремого князівства, Сновська тисяча як адміністративно-територі-
альна одиниця увійшла до складу цього новоутвореного феодально-територі-
ального формування. 

Виклад основного матеріалу. До 1097 р. Сновська тисяча була тісно пов’я-
зана з Черніговом і, згідно археологічних даних, за темпами суспільно-еконо-
мічного розвитку фактично займала друге місце у князівстві, поступаючись 
тільки столичній волості. Побіжно це також підтверджують два з трьох відо-
мих нам самостійних походів половців (у західних хроніках вони іменуються 
куманами) на Чернігово-Сіверську землю у другій половині ХІ ст., які були спря-
мовані саме на територію Сновської тисячі [14, стб. 172, 248]. А як відомо, цих 
степових сусідів Київської Русі передусім цікавили залюднені регіони, де можна 
було захопити найбільше здобичі. 

Постанова Любецького з’їду князів 1097 р. розмежувала володіння 
Святославичів. Згідно неї, безпосередньо Чернігово-Сіверська земля була по-
ділена між Олегом та Давидом Святославичами (їх меншому брату Ярославу 
дісталась сусідня територія з центром у м. Муром). Джерела дозволяють зроби-
ти висновок, що тоді Давиду разом з Черніговом (старший Олег перед цим за-
знав поразки у феодальній війні і втратив права на головний центр Чернігово-
Сіверської землі) відійшло ще три адміністративні одиниці, а саме «Подесення», 
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«Радимичі» та «Задесення». Інші ж, серед яких, згідно звістки джерел 1149 р., 
була і Сновська тисяча, склали володіння Олега [9, с. 80, рис. 2]. Своєю столицею 
він зробив Новгород-Сіверський. Таким чином, у межах Чернігово-Сіверської 
землі було утворене нове князівство. 
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Після смерті Давида Святославича у 1123 р. (Олег помер раніше) за правом 
старійшинства Чернігів дістався його меншому брату Ярославу. Звідси вже у 
1127 р. його силою вигнав племінник Всеволод Ольгович, князь новгород-сівер-
ський, який сам і утвердився в Чернігові [15, стб. 286, 290]. Після цього ображе-
ний дядько звернувся по допомогу до київського князя, але вдала дипломатія 
Всеволода не дала даному локальному конфлікту перерости у широкомасш-
табну війну. Мстислав Київський, отримавши від Всеволода новгород-сіверську 
волость «Посем’я», визнав його права на Чернігів [14, стб. 296-297]. Ці зміни 
не могли не призвести до нового перерозподілу володінь між чернігово-сі-
верськими князями. Джерела свідчать, що Ярослав Святославич втративши 
Чернігів, повернувся у Муром [15, стб. 290, 292, 293]. Як виходить з повідомлень 
вже наступних часів київського володарювання Всеволода Ольговича, у 1127 р., 
здобувши землі, що після 1097 р. підпорядкувались безпосередньо Чернігову, 
він також залишив за собою і новгород-сіверську адміністративну одиницю 
«Вятичі» [15, стб. 310]. Про володіння синів Давида Святославича, Володимира 
та Ізяслава, у цей час наявні джерела не повідомляють. З даного приводу тіль-
ки В. М. Татіщев, історик першої половини XVIII ст., спираючись на докумен-
ти, які до наших днів не збереглись, зазначив, що у 1127 р. Всеволод Ольгович 
передав Давидовичам Новгород-Сіверське князівство [20, с. 139]. На користь 
цього також побіжно може свідчити і знахідка у кінці XVIII ст. закладного ка-
меню у стіні Спасо-Преображенського собору у Новгород-Сіверському, згідно 
якого, храм був зведений Володимиром та Ізяславом Давидовичами [2, с. 291]. 
Взагалі ж треба відзначити, що такий розподіл володінь цілком вписується в 
коло тогочасних реалій та феодальних взаємовідносин князів. Однак, як вид-
но з вищезазначеного, Давидовичам Новгород-Сіверське князівство дісталось 
у значного урізаному вигляді, бо його дві територіальні одиниці, «Вятичі» та 
«Посем’я», відійшли, відповідно, до володінь чернігівського і київського прави-
телів. Фактично двоюрідні брати Всеволода Ольговича у 1127 р. від останнього 
разом зі столичною Новгород-Сіверською волостю отримали ще тільки три ад-
міністративні складові даного князівства, а саме «Лісову землю», «Путивльську 
волость» і Сновську тисячу. Логічно також припустити, що в цей час у Сновську 
також з’явився удільний княжий престол меншого з Давидовичів, Ізяслава 
(старший Володимир за відповідним правом сів у Новгороді-Сіверському). Але 
ряд міркувань не дозволяє зробити такий висновок. На нашу думку, на корить 
того, що Сновська тисяча до середини ХІІ ст. не мала статусу окремого князів-
ського уділу, свідчить повідомлення літопису під 1149 р., де серед переліку те-
риторіальних одиниць Чернігово-Сіверської землі тільки ця має назву «тися-
ча» [15, стб. 384], яка підкреслює як архаїчність її утворення, так і відсутність 
тут у даний час окремого удільного княжого престолу. Для порівняння наведемо 
звістку літопису під 1155 р.: «Тоді [ж] приїхав до Святослава Ольговича племін-
ник його Святослав Всеволодович і цілував йому хреста (дав клятву – О. В.). Тоді 
ж він придав йому три городи, а Сновськ собі одібрав, і Корачев, і Воротинськ, 
тому що [Святослав Всеволодович] був од нього, [Святослава Ольговича], од-
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ступив (зрадив – О. В.). І пішов Святослав Ольгович до Сновська» [11, с. 265]. 
Як видно, тепер автор літопису відносно даної адміністративної одиниці наз-
ву «тисяча» не вживає і обмежується тільки традиційною у подібних випад-
ках згадкою про престольне місто, розуміючи під останнім князівський уділ 
Святослава Всеволодовича (син Всеволода Ольговича), яким вже на той час яв-
лялась Сновська тисяча [9, с. 98-99].

У 1139 р. Всеволод Ольгович захопив столицю Русі Київ. Відповідно, це 
призвело до нового перерозподілу володінь серед його родичів у Чернігово-
Сіверській землі. На той момент, як свідчить аналіз літописних повідомлень, 
брат нового київського правителя Ігор Ольгович тримав чернігівську волость 
«Радимичі» [15, стб. 311; 16, с. 33; 17, с. 166]. Інший Ольгович, Святослав, тоді 
володів новгород-сіверською адміністративною одиницею «Посем’я», яка була 
відвойована у Мономаховичів (князівський рід, започаткований п’ятим си-
ном Ярослава Мудрого Всеволодом) у 1138 р. [15, стб. 299; 16, с. 32; 17, с. 164]. 
Двоюрідні ж брати Всеволода Ольговича, Володимир та Ізяслав Давидовичі, ві-
рогідно, у 1139 р. продовжували тримати ті володіння, які здобули від нього 
ще у 1127 р. Принаймні, важко уявити, що б чернігівський князь, який з 1135 р. 
безперервно воював з Мономаховичами, міг в чомусь їх урізати і , таким чином, 
нажити собі нових ворогів. 

Оволодівши Києвом, Всеволод Ольгович одразу посварився з рідним братом 
Ігорем, якому раніше обіцяв віддати Чернігів, але цього не вчинив і наділив ос-
таннім Володимира Давидовича [15, стб. 303]. Не виправдались надії менших 
Ольговичів і на здобуття інших володінь (Волинська, Смоленська і Переяславська 
землі), які планувалося відвоювати у Мономаховичів [15, стб. 304-305]. Невдалі 
бойові дії змусили нового київського правителя укласти з останніми мирну 
угоду. В решті-решт, як можна зрозуміти з літописних даних, у 1142 р. між ки-
ївським князем та його родичами був досягнутий компроміс, в результаті яко-
го володіння у межах Чернігово-Сіверської землі розподілились таким чином: 
Давидовичі отримали всі колишні батьківські землі (Чернігівська волость, 
«Задесення», «Радимичі», «Подесення»), а меншим Ольговичам відійшло, прав-
да дещо урізане, Новгород-Сіверське князівство (Ігорю належали, вірогідно, 
Новгород-Сіверська волость, Сновська тисяча і «Лісова земля», а Святославу 
– Путивльська волость та «Посем’я»), бо адміністративну одиницю «Вятичі» 
Всеволод Ольгович, хоч і перейшов до Києва, але залишив за собою [15, стб. 309, 
311-312, 329, 337].

Всеволод Ольгович, захопивши столицю Русі, значно підніс авторитет черні-
гово-сіверських князів у внутрішньополітичних державних відносинах. Однак 
після його смерті такі позиції вони починають втрачати. Причому, як не пара-
доксально, сам Всеволод Ольгович, переслідуючи особисті інтереси, доклав до-
статньо зусиль, щоб роз’єднати своїх родичів. 

У 1145 р. Всеволод Ольгович, порушивши попередні домовленості з 
Мономаховичами, все-таки оголосив брата Ігоря своїм спадкоємцем на ки-
ївському престолі. На цьому також заприсяглися Святослав Ольгович і 
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Давидовичі [15, стб. 318]. Дану угоду останні ще раз підтвердили перед самою 
смертю Всеволода Ольговича [15, стб. 321].

1 серпня 1146 р. київський правитель помер. У столиці Русі одразу ж поча-
лись заворушення, а місцеві бояри таємно запросили до міста сусіднього пере-
яславського князя Ізяслава Мстиславича (рід Мономаховичів), який, зібравши 
військо, рушив на Київ. Намагаючись втримати ситуацію під контролем, Ігор 
Ольгович звернувся до Давидовичів за допомогою, але, як свідчить літопис, 
двоюрідні брати не поспішали її надати і забажали від нього збільшення своїх 
володінь, на що останній змушений був погодитись [15, стб. 324]. Джерела кон-
кретно не називають нові земельні надбання Давидовичів, але, на нашу думку, 
літописне повідомлення 1149 р., де йдеться про повернення від них Ольговичам 
волостей «Дреговичі» (входила до складу Київської землі, але довго знаходи-
лось під рукою Ольговичів) та Сновська тисяча, з великою долею вірогідності 
дозволяє вважати, що за три роки до цього саме ці територіальні одиниці і були 
передані Ігорем Ольговичем своїм двоюрідним братам [15, стб. 384].

У 1146 р. Ольговичі, зраджені Давидовичами, у битві під Києвом зазнали 
поразки від Ізяслава Мстиславича та протягом півроку втратили всі свої то-
дішні володіння у Чернігово-Сіверській землі, з яких Новгород-Сіверська во-
лость, «Вятичі», «Лісова земля» і Путивльська волость відійшли Володимиру 
та Ізяславу Давидовичам, а «Посем’я» – сину нового київського правите-
ля [15, стб. 338, 342, 343, 347, 355]. Однак у другій половині 1147 р. ситуація 
змінилася. Святослав Ольгович (його старший брат Ігор у 1146 р. потрапив в 
полон до Ізяслава Мстиславича і наступного року був вбитий в ув’язненні), от-
римавши допомогу від суздальського князя Юрія Довгорукого, відвоював свою 
волость «Вятичі» і захопив «Подесення» [15, стб. 342]. Такий розвиток подій зму-
сив Давидовичів змінити політичну орієнтацію та звернутись до Святослава з 
пропозицією украсти мирну угоду, за якою вони обіцяли повернути йому всі 
раніше захоплені ними володіння Ольговичів [15, стб. 342-343]. Спочатку князі 
домовитись не змогли, але потім цю угоду вони все-таки уклали [15, стб. 343, 
346]. Хоча, як свідчить повідомлення літопису 1149 р., тоді Святославу були 
передані не всі володіння, що входили до складу «батьківщини» Ольговичів 
(«батьківщиною» називались території, які за правом спадкової власності, при-
йнятому на Любецькому з’їзді 1097 р., належали тільки представникам окре-
мого князівського роду). На нашу думку, здобуття Сновської тисячі саме від 
Ігоря Ольговича як глави роду Ольговичів у 1146 р. дозволило Давидовичам у 
наступному році, коли Ігор, перебуваючи у полоні, був ще живий, у процесі пе-
реговорів з його меншим братом Святославом утримати цю волость за собою. 
Тільки у 1149 р., вже знаходячись на чолі роду Ольговичів та скориставшись 
зміною правителя у Києві, останній повернув її собі. 

Таким чином, можна зробити висновок, що Сновська тисяча, хоча і явля-
лась складовою «батьківщини» Ольговичів, внаслідок політики Всеволода 
Ольговича у 1127-1139 рр. знаходилась разом з новгород-сіверським князів-
ським престолом у володінні Давидовичів як компенсація за визнання його 
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прав на чернігівський престол. До середини ХІІ ст. ця територіальна одиниця 
називалась «тисяча» і не мала статусу окремого князівського уділу. Більше того, 
як можна зрозуміти з вищенаведених фактів, у даний час вона розглядалась 
чернігово-сіверськими князями як невід’ємна частина домену новгород-сівер-
ського княжого престолу. Перехід останнього до нового князя автоматично пе-
редбачав і перепідпорядкування Сновської тисячі. Скрутне політичне станови-
ще Ігоря Ольговича у 1146 р. змусило його віддати цю волость Давидовичам, 
вперше відокремивши її від домену новгород-сіверських князів. Відтак, такий 
прецедент став початком тенденції до перетворення Сновської тисячі на окре-
мий князівський уділ.

Аналіз відомостей джерел про події середини ХІІ ст. у Чернігово-Сіверській 
землі дозволяє пов’язати появу окремого княжого престолу у Сновській тися-
чі зі Святославом Всеволодовичем (старший син Всеволода Ольговича). Цей 
князь, внаслідок правління свого батька у Києві, на деякий час «відірвався» від 
Чернігово-Сіверської землі. Тільки у 1147 р., залишивши волость у Київський 
землі, він пішов до Давидовичів просити наділення володіннями у Чернігово-
Сіверській землі [15, стб. 343]. Однак до 1149 р., як свідчить літопис, Сновська 
тисяча перебувала у власності Ізяслава Давидовича. Згідно тих же джерел, у 
1155 р. вона вже належала Святославу Всеволодовичу [15, стб. 479]. Таким чи-
ном, постає питання, від кого і коли він отримав цю волость? Як вже зазнача-
лось, у 1149 р. Святослав Ольгович, скориставшись перемогою свого союзника у 
боротьбі за Київ (тоді між собою за столицю Русі змагалися представники роду 
Мономаховичів, Юрій Довгорукий і його племінник Ізяслав), відібрав Сновську 
тисячу в Ізяслава Давидовича. Але у 1151 р., коли у Києві знову змінився пра-
витель, а Ольговичі разом з Юрієм Довгоруким зазнали поразки в битві на 
р. Рута, Ізяслав Давидович, союзник нового київського князя, вірогідно, зно-
ву повернув собі цю волость. На таку зміну її вододільної приналежності у да-
ний час, як ми вважаємо, можуть вказувати відомості про умови нової мирної 
угоди між Ізяславом Давидовичем і Ольговичами, укладеної у тому ж 1151 р., 
де згадується передача останнім раніше захоплених Ізяславом у них волос-
тей [15, стб. 444]. У літописі ж зазначено, що у 1152 р. Святослав Всеволодович 
вже мав свій удільний княжий престол [15, стб. 460]. Таким чином, на нашу 
думку, даний князь отримав Сновську тисячу протягом 1149-1151 рр. від свого 
рідного дядька Святослава Ольговича, а не від Ізяслава Давидовича, як раніше 
вважав Б. Рибаков [19, с. 111]. Це підтверджують і наступні події, коли у 1155 р. 
за зраду саме Святослав Ольгович на правах очільника роду відібрав дануво-
лость у Святослава Всеволодовича [15, стб. 479].

Повідомлення джерел другої половини ХІІ ст. стосовно подій у Чернігово-
Сіверській землі окремі історики сприйняли як факт розпаду Сновської тисячі і 
появи на її території декількох окремих князівських уділів. На нашу думку, ана-
ліз цих відомостей не дозволяє зробити такий однозначний висновок.

Дослідники, які вказують, що у другій половині ХІІ ст. Сновська тисяча при-
пинила функціонування як єдина адміністративно-територіальна одиниця, 
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своїм головним аргументом вважають літописне повідомлення 1156 р. У ньому 
розповідається про те, що племінник чернігівського князя Ізяслава Давидовича, 
Святослав Володимирович (син вже тоді покійного Володимира Давидовича), 
перебуваючи у м. Березий (розташоване у південно-західній частині території 
Сновської тисячі), втік і захопив дядькову волость «Подесення». Крім того, в 
цей час і Святослав Всеволодович, заручившись підтримкою смоленського кня-
зя, також виступив проти свого дядька. Потім Ізяслав Давидович, який на да-
ний час перебував разом з київським князем Юрієм Довгоруким та Святославом 
Ольговичем на переговорах з половцями, здійснив похід на м. Березий, де вже 
знаходився Святослав Всеволодович, якому з м. Стародуб (розташований на пів-
ночі території Сновської тисячі) на допомогу прийшов Ростислав Смоленський. 
Справа закінчилась укладанням миру біля м. Мстиславль (Смоленська зем-
ля) між чернігівським і новгород-сіверським князями та їх племінника-
ми [15, стб. 484, 485].

П. Голубовський, О. Андріяшев та В. Коваленко ці відомості сприйняли як 
факт існування в даний час у м. Березий окремого удільного князівського пре-
столу, який до 1156 р. належав Святославу Володимировичу, представнику 
роду Давидовичів [1, с. 104; 3, с. 4; 10, с. 82]. О. Зайцев взагалі вважав, що текст 
цього літописного повідомлення дійшов до нас завдяки пізньому переписуван-
ню (літопис, де містяться дані відомості, у XV ст. був переписаний з давнього 
оригіналу) у попсованому вигляді. Відповідно, на його переконання, це не дає 
можливості робити якісь певні висновки [9, стб. 83].

Передусім, на нашу думку, треба зазначити, що вищезгадані історики, як 
свідчать їх роботи, припустились помилки, вважаючи головним призвідни-
ком конфлікту 1156 р. Святослава Володимировича. Однак вчинити це він 
просто не міг через свій вік, бо, як виявляється, на той час йому було не біль-
ше одинадцяти років, що доводить дата укладання шлюбу між його батьками 
– 1144 р. [15, стб. 317]. Крім того, якщо взяти до уваги події двох попередніх 
років та проаналізувати саме літописне повідомлення 1156 р., то стане цілком 
зрозуміло, що дійсними ініціаторами конфлікту були саме «дорослі» князі. Як 
ми вважаємо, ними являлись смоленський правитель Ростислав Мстиславич 
та Святослав Всеволодович (хоча належав до роду Ольговичів, але по матері 
також являвся племінником Ростислава Смоленського). У цих князів було до-
сить причин для таких дій. Перший з них у 1154 р. зазнав поразки від Ізяслава 
Давидовича, яка призвела до втрати Ростиславом Києва, а другий за рік до 
цього Святославом Ольговичем був позбавлений більшості своїх володінь, се-
ред яких знаходилась і Сновська тисяча. Крім того, ще з 1142 р. смоленський 
князь намагався розширити свої володіння за рахунок частини чернігівських 
волостей «Радимичі» та «Подесення», в результаті чого стосовно тих терито-
рій точилися довготривалі міжкнязівські суперечки [12, с. 151-157; 15, стб. 311; 
16, с. 166]. Таким чином, можна вважати, що у 1156 р. Ростислав Смоленський, 
скориставшись від’їздом головних чернігово-сіверських князів на перегово-
ри з половцями й, вірогідно, змовившись з матір’ю та боярським оточенням 
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Святослава Володимировича, використав його у своїх інтересах, щоб, посадив-
ши Святослава у волості «Подесення», здобути від останнього як від підруч-
ного князя право на вищезгадані спірні території. А Святослав Всеволодович, 
ставши на бік Ростислава Смоленського, швидше за все, мав надію повернути 
собі Сновську тисячу. На нашу думку, на це, передусім, вказує його приїзд до 
м. Березий та присутність смоленського війська у м. Стародуб після початку 
конфлікту. Також цілком реально припустити, що саме Святослав Всеволодович 
став ще і посередником у процесі домовленостей Ростислава Смоленського з 
матір’ю та боярами Святослава Володимировича. 

У літописному повідомленні 1156 р. зазначено, що Святослав Володимирович 
саме втік з м. Березий. На нашу думку, це свідчить про його перебування тут не 
у статусі володаря, а на підставі якихось інших прав. Відтак, постає питання 
про те, яким же чином цей малолітній князь опинився у м. Березий на території 
Сновської тисячі, «батьківщини» Ольговичів, а не Давидовичів, до роду яких на-
лежав? Як ми вважаємо, відповідь можна отримати, якщо звернутися до подій, 
що відбулись за п’ять років до конфлікту 1156 р. Тоді, у 1151 р., точилася довго-
тривала боротьба за Київ між суздальським князем Юрієм Довгоруким і волин-
ським володарем Ізяславом Мстиславичем. Давидовичі, які раніше діяли спіль-
но, у цей рік опинились у різних ворогуючих таборах. Причину цього джерела 
не розкривають, але можна припустити, що в той час у стосунках між братами 
стався розлад. Відтак, у 1151 р. Володимир Давидович і Ольговичі підтрима-
ли суздальського князя, а його менший брат Ізяслав – волинського. У черговій 
битві між суперниками Юрій Довгорукий та його союзники зазнали поразки, а 
Володимир Давидович загинув [15, стб. 438]. Враховуючи попередній розлад 
між останнім та його братом Ізяславом, який тоді став новим чернігівським 
правителем і посів всю «батьківщину» Давидовичів, вдова Володимира з ма-
лолітнім сином залишились не при справах і повинні були шукати притулок в 
інших родичів. Його вони отримали, вірогідно, у Святослава Ольговича чи без-
посередньо у Святослава Всеволодовича, якому тоді, як зазначалося вище, вже 
могла належати Сновська тисяча і, відповідно, м. Березий, що розташоване на 
її території [15, стб. 444]. Відтак, вдові загиблого Володимира Давидовича дане 
місто було віддане, як ми вважаємо, у тимчасове володіння з правом отримання 
на свою користь місцевих податей. Не суперечать такому твердженню і джере-
ла. Згідно них, наприклад, дружина того ж Святослава Ольговича у 1158 р. три-
мала м. Облов [15, стб. 502]. Таким чином, немає ніяких підстав стверджувати, 
що у середині ХІІ ст. в м. Березий з’явився окремий удільний княжий престол, 
а Сновська тисяча припинила своє функціонування як єдина адміністратив-
но-територіальна одиниця. 

Аналіз подій другої половини ХІІ ст. дозволяє припустити, що у 1156 р., коли 
серед Давидовичів та Ольговичів конфлікт дядьків з племінниками закінчив-
ся укладанням мирної угоди, Святослав Ольгович повернув Сновську тисячу 
Святославу Всеволодовичу. Наступного року останній, в зв’язку з переходом 
Ізяслава Давидовича до Києва, а Святослава Ольговича до Чернігова, отримав 
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вже новгород-сіверський княжий престол і, як можна гадати, передав дану 
волость своєму меншому брату Ярославу. На нашу думку, на це побіжно вка-
зує літописне повідомлення 1158 р., де зазначено, що Ярослав Всеволодович 
у м. Ропськ (розташовувалось у центрі Сновської тисячі) зустрів княгиню 
Ізяслава Давидовича (на той момент втратив Київ) та провів її до чоловіка у 
волость «Радимичі» [15, стб. 502]. Правда деякі дослідники сприйняли дане 
повідомлення як факт існування у цей час окремого князівського престолу у 
м. Ропськ [21, с. 42-43]. Як ми вважаємо, таким висновкам суперечить аналіз 
маршруту, яким з Києва тоді тікала дружина Ізяслава Давидовича після його 
поразки у боротьбі за столицю Русі. Згідно джерел, їй треба було дістатись во-
лості «Радимичі», але останню від Києва відділяли володіння чернігівського 
і новгород-сіверського князів, які на той час знаходились у конфліктних сто-
сунках з Ізяславом Давидовичем. Відтак, спочатку княгиня поїхала до зятя у 
м. Переяслав, потім – на м. Городок (знаходився на кордоні Переяславської та 
Чернігово-Сіверської земель), м. Глібль (стояв на кордоні чернігівської волос-
ті «Задесення» та Вирської волості, яка тоді належала її чоловіку), м. Хоробор 
(південь Сновської тисячі) і м. Ропськ [15, стб. 502]. Як видно, територія саме 
Сновської тисячі для втечі дружини Ізяслава Давидовича залишилась єдиною 
відкритою брамою між володіннями ворожих до її чоловіка князів. Відповідно, 
якщо б на той час Ярослав Всеволодович, нейтральний по відношенню до 
Ізяслава Давидовича, володів тільки Ропською волостю, а не всією Сновською 
тисячею, княгиня, рухаючись за таким маршрутом, дістатися до свого чоловіка 
просто не змогла б. 

До 1160 р., швидше за все, Ярослав Всеволодович через політичні розбіжно-
сті зі своїм дядьком Святославом Ольговичем, з боку останнього був позбавле-
ний прав на володіння Сновською тисячею. На це може вказувати похід Ізяслава 
Давидовича (тоді воював зі Святославом Ольговичем), який він здійснив цього 
року на північні землі даної волості [15, стб. 508]. Ізяслав Давидович таку ціль 
для грабунку просто не обрав би, якщо б Ярослав Всеволодович, раніше надав-
ший допомогу його княгині, на той час продовжував володіти Сновською ти-
сячею. У свою чергу, у 1160 р. вже Святослав Ольгович з союзниками вдерся до 
волості «Подесення», яка належала Святославу Володимировичу, племіннику 
Ізяслава Давидовича. Однак заступництво авторитетного суздальського князя 
Андрія Боголюбського дозволило Святославу не тільки втримати свою волость, 
але і здобути нові володіння. Згідно мирної угоди, на укладення якої змуше-
ний був піти Святослав Ольгович, Святослав Володимирович, визнавши його 
сюзеренітет, отримав від чернігівського князя Сновську тисячу [15, стб. 509, 
525-526]. Вірогідно, що саме ці дії Святослава Ольговича пізніше також під-
штовхнули його рідних племінників, Святослава та Ярослава Всеволодовичів, 
які не бажали миритися з втратою цієї волості, до укладання союзу з Ізяславом 
Давидовичем, супротивником їхнього дядька.

Таким чином, як видно з вище наведених фактів, після того, як у другій поло-
вині ХІІ ст. у Чернігові остаточно утвердились Ольговичі, новгород-сіверський 
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княжий престол втрачає свій попередній статус, про що свідчить поступове ад-
міністративне перепідпорядкування його колишніх територіальних одиниць. 
Так, вже за часів правління у Чернігові Святослава Ольговича (помер у 1164 р.) 
новгород-сіверські князі фактично втрачають контроль над Сновською тися-
чею. Святослав Всеволодович, в свою чергу, ставши чернігівським правителем 
(1164 р.), остаточно позбавив новгород-сіверських князів прав як на Сновську 
тисячу, так і на ряд інших волостей, які входили до складу їхніх володінь з 
1097 р. [15, стб. 525, 602, 679]. Зрозуміло, що такі дії чернігівських князів не 
могли не викликати спротив з боку володарів Новгород-Сіверська. У другій по-
ловині ХІІ ст. після 1160 р. у Чернігово-Сіверській землі відомі лише два вну-
трішні збройні конфлікти – це війни за Сновську тисячу.

Перший конфлікт стався 1166 р., коли бездітним помер останній представ-
ник роду Давидовичів, Святослав Володимирович, володіння якого склада-
лися з волості «Подесення» та Сновської тисячі. Всупереч попередній угоді з 
новгород-сіверським князем Олегом Святославичем (старший син Святослава 
Ольговича), чернігівський правитель Святослав Всеволодович віддав Сновську 
тисячу рідному брату Ярославу, а «Подесення» – сину. Такий розподіл не визнав 
і Ростислав Київський, але обмежився тільки надсиланням грамот до чернігів-
ського князя [15, стб. 525]. В свою чергу Олег Святославич, таємно запрошений 
мешканцями м. Стародуб, невдало самотужки намагався захопити північні те-
риторії Сновської тисячі. У відповідь Ярослав Всеволодович, разом з союзними 
половцями, напав на Новгород-Сіверський. Раптова хвороба та фактична зра-
да Ростислава Київського змусили Олега Святославича укласти зі Святославом 
Всеволодовичем невигідну для себе мирну угоду [15, стб. 526]. Однак події на-
ступних років показали, що новгород-сіверський князь визнав втрату Сновської 
тисячі тільки тимчасово.

Друга війна спалахнула у 1174 р. Тоді Олег Святославич, скориставшись 
конфліктом Святослава Всеволодовича з київським князем, знову напав на 
Стародуб, але захопити місто не зміг. Не виправдались його надії і на союзно-
го київського князя, який, спаливши два прикордонні чернігівські міста, далі 
не пішов і замирився з Святославом Всеволодовичем. Після цього вже чернігів-
ський князь розпочав контрнаступ, який закінчився битвою супротивників біля 
Новгород-Сіверського, у якій Олег Святославич зазнав поразки [15, стб. 599-
600]. Відповідно, від своїх попередніх територіальних вимог він змушений 
був відмовитись. Відтак, після такого фіналу конфлікту 1174 р. контроль над 
Сновською тисячею остаточно перейшов до чернігівського княжого престолу. 
Додатково підтверджують це і археологічні джерела. Так, розкопки колишньо-
го міста Синін Міст, прикордонного пункту Сновської тисячі, який контролював 
шлях на Стародуб з боку Новгород-Сіверського, показали, що у другій половині 
ХІІ ст. його укріплення були поновлені [8, с. 38]. Такі оборонні заходи, як мож-
на вважати, стали наслідком попередніх походів новгород-сіверського князя на 
Стародуб, який і надалі продовжував перебувати під контролем чернігівського 
княжого престолу.
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Джерела свідчать, що і в першій половині ХІІІ ст. ситуація стосовно Сновської 
тисячі не змінилася. У цей час її продовжували контролювати чернігівські кня-
зі, а сама дана адміністративно-територіальна одиниця знаходилась у безпосе-
редньому володінні нащадків Всеволода Ольговича [14, стб. 419; 15, стб. 772].

Висновки. Таким чином, велика площа та прикордонне розташування 
Сновської тисячі між територіальними володінням, підпорядкованими, відпо-
відно, чернігівському та новгород-сіверському княжим престолом, зумовили 
те, що вона посідала не останнє місце у системі взаємостосунків чернігово-сі-
верських князів, але значення та статус цієї адміністративно-територіальної 
одиниці протягом ХІ – першої половини ХІІІ ст. не були однаковими.

Увійшовши до складу володінь новгород-сіверського князя Олега 
Святославича у 1097 р., Сновська тисяча до 40-х рр. ХІІ ст. являлась невід’єм-
ною частиною домену новгород-сіверського князівського престолу, тому не 
була окремим предметом міжкнязівських стосунків у Чернігово-Сіверській 
землі. Однак передача її Ігорем Ольговичем своїм двоюрідним братам у 1146 р. 
призвела до того, що у майбутньому протистоянні Давидовичів і Ольговичів 
Сновська тисяча викликала чи не найбільше суперечок і, відповідно, протягом 
1146-1160 рр. декілька разів переходила від одних до інших. Перетворення 
Сновської тисячі на князівський уділ синів Всеволода Ольговича внесло свої 
корективи у відносини в самій родині Ольговичів. Через особисті політичні дії 
Святослав та Ярослав Всеволодовичі своїм дядьком були двічі позбавлені цих 
володінь. Особливо гостро питання контролю над Сновською тисячею постало 
у другій половині ХІІ ст. Саме через неї відбулося два військових зіткнення вже 
між самими Ольговичами. Адміністративне перепідпорядкування ряду волос-
тей, в тому числі і Сновської тисячі, чернігівському княжому престолу значно 
підірвало економічний потенціал новгород-сіверських князів. Це призвело до 
того, що в політичному плані Новгород-Сіверський втратив своє попереднє 
значення і в першій половині ХІІІ ст. перетворився на центр звичайного князів-
ського уділу в Чернігово-Сіверській землі.
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KYIVAN RUS’S TERRITORIAL UNITS: PROPRIETARY BELONGING OF THE 
SNOVSK’S THOUSAND IN XI-XIII CENTURIES

Like the medieval countries of Western Europe, Kyivan Rus’ also had its own adminis-
trative division. Its largest components were called “lands”. Over time, they became pos-
sessions of individual princely families. In turn, these “lands” were divided into smaller 
territorial units. In the composition of the Chernihiv-Siversk land, this was the Snovsk’s 
thousand.

Entering the possessions of the Novgorod-Siversk’s prince Oleg Sviatoslavych in 
1097, the Snovsk’s thousand until the 40s XII century  was an integral part of the do-
main of the Novgorod-Siversk’s princely throne; therefore, it was not a separate subject 
of inter-princely relations in the Chernihiv-Siversk land. However, its transfer by Igor Ol-
hovych to his cousins in 1146 led to the fact that in the future confrontation between the 
Davydovychi and Olhovych, the Snovsk’s thousand caused the most disputes and, accord-
ingly, during 1146-1160 several times passed from one to another. The transformation 
of the Snovsk’s thousand into the princely inheritance of the sons of Vsevolod Olhovych 
also made adjustments to relations in the Olhovychi’s family itself. Because of personal 
political action of Sviatoslav and Yaroslav Vsevolodovychi, they were twice deprived of 
these possessions by their uncle. Particularly acute question of control over the Snovsk’s 
thousand arose in the second half of the XII century. Exactly because of her, there were 
two military clashes between the Olhovychi themselves.

The administrative re-subordination of a number of volosts, including the Snovsk’s 
thousand, to the Chernigov princely throne, signi icantly undermined the economic po-
tential of the Novgorod-Siversk’s princes. This led to the fact that, in political terms, 
Novgorod-Siverskyi lost its former signi icance in the irst half of the XIII century turned 
into the center of an ordinary princely inheritance in the Chernigov-Siversk land. A thor-
ough review of these processes just set out in the proposed research.

Keywords: Snovsk’s thousand, Chernihiv-Siversk land, prince, princely throne, vo-
lost’ (province), Olhovychi, Davydovychi.

Relevance of the research topic
Kyivian Rus’ is medieval country formed at the territory of Eastern Slavic tribes’ re-

settlement. The initial core of mentioned country consisted from Kyiv and Pereiaslav 
cities, but Chernihiv city was mentioned at the historical sources since 907. Chernihiv-
Siversk land was formed at the beginning of the ХІ century. It was an administrative 
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center formed at the result of extension of the country borders. This land included 
the sizable territories of modern Ukraine, Belorussia and European part of Russia. 
Chernihiv-Siversk land became the property of the princes since 1054. Svyatoslav 
(died at 1077), the forth son of Kyiv ruler Yaroslav Mudryi was the founder of the 
dynasty. His sons Oleh (died at 1115) and Davyd (died at 1123) were the founders 
of two family lines: the Olhovychi and Davydovychi ones. The last line inished via 
parental lineage at 1166. They retaken Kyiv at the result of feudal wars a couple of 
times but the princes general demesnes always stayed inside of Chernihiv-Siverskyi’s 
land. This status was stable till the middle of ХІІІ century and Mongol invasion stop 
functioning of Chernihiv-Siversk land as holistic feudal formation.
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There is some information from the medieval sources that Chernihiv-Siversk 
land was separated on smaller territorial units at administrative sense. These units 
were property of Olhovychi and Davydovychi representatives (Olhovychi ones after 
1166). According to the sources and historical researches Chernihiv volost’ (prov-
ince), Zadesennia, Radymychi, Podesennya, Viatychi, Lisova zemlia (Forrest land), 
Poseim’ia, Putyvl’s volost’, Novgorod-Sivers’ka volost’ and Snovsk’ thousand were the 
administrative and territorial units. The last one is mentioned at the sources since 
1149 р. 1. One’s borders encircled the central regions of Olhovychi and Davydovychi 
(14,000 square km approximately 2. The main center of this territorial unit was 
Snovsk town. There are some additional towns of Snovsk’s thousand according to an-
cient sources: Starodub, Ropsk, Rosus’, Synin Mist, Sosnytsia, Khorobor, Blystosvit and 
Berezyi ones. 

The “thousand” term is derived from the decimal social organization. The most of 
researchers postulate that is appeared at the military democracy period 3. The “thou-
sand” was a territorial and administrative unit of Kyiv princes’ property at Х centu-
ry 4. They implement this administrative division at newly occupied territories. The 
archeological and written sources analyze shows that Snovsk’s thousand territories 
(as administrative unit) formed between the end of ІХ and beginning of ХІ centuries. 
This unit was a bridgehead for spreading of Kyiv princes power on the territories of 
Eastern Slavic tribes (radymychi, siveryany and viatychi tribes) 5. The Snovsk’s thou-
sand become an administrative and territorial unit of new feudal-territorial forma-
tion at 1054 when Chernihiv becomes a capital of the separate princedom. 

Presenting the research statement 
Till 1097 Snovsk’s thousand had strong relations with Chernihiv according to 

archeological data. Also this unit had second place by the temps of social-econom-
ic development (the capital volost’ had irst place). This fact is also argued by two 
of three known cumans campaigns (kumans according to the Western chronicles) 
to Chernihiv-Siversk land. Mentioned campaigns were directed to the territories of 
Snovsk’s thousand 6. It is a fact that these neighbor tribes were interested in populat-
ed territories where they can catch more spoils. 

The act of Lubets’k meeting of the princes (1097) delimited the lands of 
Svyatoslavychi. According to the document, Chernihiv-Siversk land was disunit-
ed. The irst part was owned by Oleh Svyatoslavych, the second one was owned by 
Davyd Svyatoslavych. Their youngest brother Yaroslav received neighbor territory 
with center at Murom city. The sources let us make a conclusion that Davyd received 

1 Ipatiev Chronicle, col. 384.
2 Kovalenko V. “The Borders and Natural Conditions of Annalistic Snovsk’ thousand”, 78-83.
3 Gorskii A. Old-Russian Retinue (To the History of Class Society and State Genesis at Rus’), 65; Gru-

shevskyi M., The History of Ukraine – Rus’, T. 1, 307.
4 Yushkov S. “The Sketches of History of Feudalism Origination and Initial Development of at Kyivian 

Rus”, 278-279.
5 Grigoriev A. Severian Land at VIII – beginning of XI centuries according to archeological data, 187, 

202, 209-210; Nasonov A. «Rus’ land» and Origination of Ancient Rus’ State, 57-59.
6 Laurentian Chronicle, col. 172, 248.
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three more administrative units (Podesennya, Radymychi, Zadesennia) together with 
Chernihiv city. The older Oleh was defeated at feudal war and lost his rights for main 
center of Chernihiv-Siversk land. Another units including Snovsk’s thousand became 
Oleh’s property (according the sources from 1149) 7. He made Novgorod-Siverskyi 
the capital. Thus, the new princedom was created at the territory of Chernihiv-Siversk 
land. 

7 Zaytsev A. Th e Chenigov Princedom, 80, pic. 2. 
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The right of Chernihiv presbyter was received by younger brother Yaroslav after 
Davyd Svyatoslavych death (prince Oleh died earlier). His nephew Vsevolod Olhovych 
(prince of Novgorod-Siverskyi) run him out and settled in Chernihiv at 1127 8. Aft 
this fact, the abused uncle called Kyiv prince for help but successful diplomacy of 
Vsevolod hasn’t let this con lict to become a big-scale war. Prince Mstyslav Kyivskyi 
accepted his right for Chernihiv receiving Novgorod-Sivesk’s volost’ from Vsevolod 9. 
Mentioned changes cause new redistribution of property between Chernihiv-Siversk 
princes. According to sources, Yaroslav Svyatoslavych came back to Murom after his 
lost of Chernihiv 10. Later sources (when Vsevolod Olhovych was a prince) shown that 
he also owned Novgorod-Siversk administrative unit Viatychi. At 1027 he received the 
lends subordinated to Chernihiv since 1097 11. There are no information concerning 
the demesne of Volodymyr and Izyaslav (sons of Davyd Svyatoslavych). Only histori-
an V. M. Tatishchev ( irst half of XVIII century) wrote that Vsevolod Olhovych handed 
Novgorod-Siversk princedom to Davydovychi but the proofs of this fact are unknown 12. 
This fact is also proved by the inding of the “initial stone” at the wall of Spaso-
Preobrajenskyi Cathedral at Novgorod-Siverskyi. It demonstrates that cathedral was 
built by Volodymyr and Izyaslav Davydovychi 13. We underline that this distribution of 
property was normal for that time realities and feudal relations between the princes. 
According to abovementioned, Davydovychi received Novgorod-Siversk princedom at 
downsized format because two of its territorial units (Viatychi and Poseim’ia ones) 
were owned by Kyiv and Chernihiv rulers. In fact, cousins of Vsevolod Olhovych re-
ceived three administrative units (Lisova zemlia, Putivls’ka volost’, Snovsk’s thousand) 
form him together with Novgorod-Siversk volost’ at 1027. It is logically to acknowl-
edge that prince throne was appeared at Snovsk for youngest Davydovych (Izyaslav), 
and older Volodymyr received his throne at Novgorod-Siversk. But a lot of arguments 
doesn’t let to make this conclusion. The information from chronicles (1149) says that 
Snovsk’s thousand hasn’t had separate prince appanage. At the list of territorial units 
of Novgorod-Siversk land only this land has name “thousand” 14, demonstrating ones 
archaic character together with absence of separate prince appanage. We want to 
demonstrate the notice from chronicles (1155): “At that day Svyatoslav Olhovych’s 
nephew (Svyatoslav Vsevolodovych) came to him and kiss the cross (take an oath 
– author). At that time he gave three cities to him, but Snovsk he took himself, and 
Korachev, and Vorotyns’k, because [Svyatoslav Vsevolodovych] was his, [Svyatoslav 
Olhovych], refuse him (sell him – author). And Svyatoslav Olhovych go to Snovsk» 15. 
As we see, the chronicle author doesn’t use “thousand” name for this territorial unit 

8 Ipatiev Chronicle, col. 286, 290.
9 Laurentian Chronicle, col. 296-297.
10 Ipatiev Chronicle, col. 290, 292, 293.
11 Laurentian Chronicle, col. 310.
12 Tatishchiev V. The History of Rus’, T. 2, 139.
13 Bagalei D. The History of Siversk’ Land up to the Middle of XIV Century, 291.
14 Ipatiev Chronicle, col. 384.
15 The Rus’ Chronicle, 265.
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and traditionally uses information about throne city of Svyatoslav Olhovych (son of 
Vsevolod Olhovych) and Snovsk’s thousand was at this status at that time 16.

Vsevolod Olhovych catch Kyiv (the capital of Rus’) in 1139. It caused new redis-
tribution of demesnes between the relatives on Novgorod-Siversk land. According to 
chronicle analyze, Igor Olhovych (the brother of Kyiv ruler) owned Chernihiv volost’ 
Radymychi at that moment 17. The other Olhovych (Svyatoslav) owned Novgorod-
Siversk administrative unit Poseim’ia which were recovered from Monomakhovychi 
(the prince family started by the ifth Yaroslav Mudryi’s son Vsevolod) in 1138 18. In 
1139 Vsevolod Olhovych’s cousins (Volodymyr and Izyaslav Davydovychi) owned the 
demesnes they received in 1127. It is hard to image that Chernihiv prince (who had a 
war with Monomakhovychi in 1135) could downsize them to ind new enemies.

Becoming an owner of Kyiv, Vsevolod Olhovych immediately quarreled with his 
brother Igor. Before Vsevolod promised to give him back Chernihiv but he give it to 
Volodymyr Davydovych 19. The hopes of young Olhovychi to receive other lands (Volyns’k, 
Smolensk and Pereiaslav ones) were also broken. They hope to give them back from 
Monomakhovychi in a military way 20. Unsuccessful military activity of new Kyiv ruler 
caused signing of peaceful act with them. According to chronicle data, the compro-
mise between Kyiv prince and his family appeared in 1142. At the result, ownership at 
the Chernihiv-Siversk land was distributed in a following way: Davydovychi received 
all father’s lands (Chernihiv volost’, «Zadesennia», «Radymychi», «Podesennya»), the 
younger Olhovychi received downscaled Novgorod-Siversk princedom (it is possible 
that Igor owned Novgorod-Siversk volost’, Snovsk’s thousand and «Forest land», and 
Svyatoslav owned Putivl’ volost’ and «Poseim’ia»), and administrative unit Viatychi 
prince Vsevolod Olhovych left for oneself even staying in Kyiv 21.

Catching the capital of Rus’, Vsevolod Olhovych raised the authority of Chernihiv-
Siversk princes at the interstate political relations. But they started loosing of these 
positions after his death. It is a paradox, but Vsevolod Olhovych made a lot of efforts 
to disjoin the family for his personal interests. 

Cancelling the previous agreements with Monomakhovychi, Vsevolod Olhovych 
announced his brother Igor as his successor of Kyiv throne in 1145. Svyatoslav 
Olhovych and Davydovychi also swore of this fact 22. This agreement was also con-
irmed immediate before the Vsevolod Olhovych death 23.

The Kyiv ruler dates on August 1, 1146. The malaise started at the capital of Rus’ 
and local boyars in a secret way invited Pereiaslav prince Izyaslav Mstyslavych (form 

16 Zaytsev A. The Chenigov Princedom, 98-99.
17 Ipatiev Chronicle, col. 311; Chronicle of Resurrection List, 33; Chronicles collection named as Patri-

archal or Nikon Chronicle, 166.
18 Ipatiev Chronicle , col. 299; Chronicle of Resurrection List, 32; Chronicles collection named as Patri-

archal or Nikon Chronicle, 164.
19 Ipatiev Chronicle, col. 303.
20 Ipatiev Chronicle, col. 304-305.
21 Ipatiev Chronicle, col. 309, 311-312, 329, 337.
22 Ipatiev Chronicle, col. 318.
23 Ipatiev Chronicle, col. 321.
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Monomakhovychi family) with his military forces to Kyiv. Trying to control the situ-
ation Igor Olhovych called Davydovychi for help, but these cousins didn’t hurry with 
help and willing to raise one’s territory 24. The sources don’t contain information 
about new demesnes of Davydovychi, but we can suppose that Igor Olhovych gave to 
his cousins Dregovychi volost’ and Snovsk’s thousand (according to chronicle from 
1149) 25.

At the result of Davydovychi act of per idy, Olhovychi lost the battle hear Kyiv 
with Izyaslav Mstyslavych in 1146. During the six months, they lost their demesnes 
at Chernihiv-Siversk land (Novgorod-Siversk volost’, «Viatychi», «Lisova zemlia» and 
Putivl’ volost’ were received by Volodymyr and Izyaslav Davydovychi, and «Poseim’ia» 
was received by the son of new Kyiv ruler 26. But the situation changed at the second 
part of 1147. Sviatoslav Olhovych regained his Viatychi volost’ and catched Podesennya 
having support from Suzdal’ prince Yurii Dovhorukyi (Sviatoslav’s older brother 
Igor was arrested in 1146 and killed by Izyaslav Mstyslavych next year) 27. This sit-
uation pushed Davydovychi to change political orientation and address Svyatoslav 
with peaceful agreement together with getting previous Olhovychi’s lands back 28. 
The princes couldn’t agree, but inally they signed the agreement29. According to the 
chronicle from 1149 р., Svyatoslav received not all the territories of Olhovychi’s fa-
therland («fatherland» is a territory with the right of descent and which are owned by 
the separate prince’s family according to Lubets’k meeting). In our opinion, receiving 
Snovsk’s thousand let Davydovychi to stay the owners of the volost’ when Oleh was 
arrested and Svyatoslav performed the negotiation. In 1149 р. Svyatoslav take it back 
using situation of Kyiv ruler change and being at the role of the head of Olhovychi 
family. 

We can make a conclusion that Snovsk’s thousand was owned by Davydovychi 
(even it was a part of Olhovychi’s “fatherland”) at the result of Vsevolod Olhovych’s 
politics and was a compensation for his right for Chernihiv throne. Up to the middle 
of ХІІ century this territorial unit called “thousand” without having status of separate 
prince’s appanage. Even more according to the mentioned facts this land was consid-
ered by Chernihiv-Siversk princes as a part of domain of Novgorod-Siversk prince’s 
throne. Changing of the throne’s owner automatically caused changing of the own-
ership of Snovsk’s thousand. Weak political situation of Igor Olhovych forced him to 
separate this land form prince’s domain and give this volost’ to Davydovychi in 1146. 
This fact was a precedent to tendency for transformation of Snovsk’s thousand into 
the separate prince’s appanage.

The analyze of the sources (dedicated to activities in the middle of XII century) 
let us to link appearing of new prince’s throne in Snovsk’s thousand with Svyatoslav 
Vsevolodovych (older son of Vsevolod Olhovych). At the result of father’s rul-
24 Ipatiev Chronicle, col. 324.
25 Ipatiev Chronicle, col. 384.
26 Ipatiev Chronicle, col. 338, 342, 343, 347, 355.
27 Ipatiev Chronicle, col. 342.
28 Ipatiev Chronicle, col. 342-343.
29 Ipatiev Chronicle, col. 342-346.
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ing at Kyiv this prince lived outside of Chernihiv-Siversk lands. In 1147 he went to 
Davydovychi to ask for demesnes at Chernihiv-Siversk lands leaving the volost’ at 
Kyiv land 30. According to the chronicles, Snovsk’s thousand was owned by Izyaslav 
Davydovych up to 1149. According to the same sourced, it was owned by Svyatoslav 
Vsevolodovych in 1155 31. There is a question how and from whom he received the 
volost’? We already wrote that Svyatoslav Olhovych took away Snovsk’s thousand 
form Izyaslav Davydovych at 1149 (the representatives of Monomakhovychi (Yurii 
Dovhorukyi and his nephew Izyaslav) ighted one against another). At 1151 the ruler 
of Kyiv was changed again and Olhovychi together with Yuri Dovhorukyi loose the 
battle at Ruta river. Probably, at that moment Izyaslav Davydovych take the volost’ 
back as a wartime ally of the new Kyiv prince. This fact also is proved by information 
from the peace agreement between Izyaslav Davydovych and Olhovychi (1151). This 
document contains the fact of previously occupied land assignment to Izyaslav 32. At 
chronicles we can ind the facts that Svyatoslav Vsevolodovych already had his appa-
nage prince throne at 1152 33. We think that this prince get Snovsk’s thousand from 
his uncle Svyatoslav Olhovych in 1149-1151 instead of Izyaslav Davydovych (accord-
ing to B. Rybakov (1971) 34). This fact is also proved by the next historical events: 
for example, Svyatoslav Olhovych (as a ruler of family) take away this volost’ form 
Svyatoslav Vsevolodovych for his treason 35.

The content of XII century sources depending the activity at Chernihiv-Siversk 
lands was interpreted by some historians as a fact of Snovsk’s thousand disintegra-
tion with adding to the lands of Kyiv appanages. We think that analysis of this infor-
mation doesn’t let us make this univalent conclusion.

The researches point that Snovsk’s thousand ceased to exist as a whole adminis-
trative-territorial union at the second part of XII century. They consider the chron-
icle information dated 1156 as an argument of this fact. This information says that 
Izyaslav Davydovych nephew (Svyatoslav Volodymyrovych, son of dead Volodymyr 
Davydovych) escaped from Berezyi town (South-West part of Snovsk’s thousand) and 
occupied uncle’s Podesennya volost’. At the same time Svyatoslav Vsevolodovych (sup-
ported by Smolensk prince) also rebelled against his uncle. Then Izyaslav Davydovych 
(who was on negotiation with cumans together with Kyiv prince Yurii Dovhorukyi 
and Svyatoslav Olhovych) performed the march to Berezyi town where Svyatoslav 
Vsevolodovych was at that moment. Rostyslav Smolenskyi came to help Svyatoslav 
Vsevolodovych form Starodub town (North part of Snovsk’s thousand). The matter 
terminated by peace agreement between Chernihiv, Novgorod-Siversk princes and 
one’s nephews near Mstyslav town (Smolensk’s lands) 36.

30 Ipatiev Chronicle, col. 343.
31 Ipatiev Chronicle, col. 379.
32 Ipatiev Chronicle, col. 444.
33 Ipatiev Chronicle, col. 460.
34 Rybakov B. «The Tale of Igor’s Campaign» and his contemporaries, 111.
35 Ipatiev Chronicle, col. 479.
36 Ipatiev Chronicle, col. 484, 485.
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P. Golubovskyi (1908), O. Andriiashev (1928) and V. Kovalenko (1995) perceived 
this activity as a fact of separate prince appanage existence at Berezyi town which was 
a property of Svyatoslav Volodymyrovych (the Davydovychi clan representative) 37. 
O. Zaitsev (1975) thought that text of this chronicle see out present time due to later 
re-writing (the chronicle with mentioned information has been re-written at) in in-
jure way. Thus, according to his opinion, it doesn’t let us make any inal conclusions 38.

Before everything else we have to underline that mentioned historians (according 
to their works) made a mistake considering Svyatoslav Volodymyrovych as a general 
igure of the 1156 con lict. But he couldn’t be this igure because he was only eleven 

years old (his parents married in 1144) 39. Trying to analyze some events of previous 
two years and analyze carefully the text of this chronicle (1156) we can see that “adult” 
princes are the initiators of the con lict. We thinks that they were Smolensk ruler 
Rostyslav Mstyslavych and Svyatoslav Vsevolodovych (the last one was from Olhovychi 
clan, but was a nephew of Rostyslav Smolenskyi maternally). These princes has many 
reasons for such kind of activity. Rostyslav was defeated by Izyaslav Davydovych and 
lost Kyiv at 1154. The second prince was deprived of the most of one’s demesne (in-
cluding Snovsk’s thousand) by Svyatoslav Olhovych. At 1142 Smolensk prince tried 
to expand one’s demesne by means of some Chernihiv volost’s («Radymychi» and 
«Podesennia») and it initiated longtime controversies between the princes 40. Thus, we 
can consider that Rostyslav Smolenskyi received the right for the mentioned territo-
ries using cabal approaches. Standing at the side of Rostyslav Smolenskyi, Svyatoslav 
Vsevolodovych hoped to regain Snovsk’s thousand. In our view, it is proved by his visit 
to Berezyi town and presence of Smolensk military forces at Starodub town at the 
beginning of the con lict. It looks really that Svyatoslav Vsevolodovych also was an in-
termediary of the agreement between Rostyslav Smolenskyi and his mother together 
with Svyatoslav Volodymyrovych boyars. 

It is written at the chronicles (1156) that Svyatoslav Volodymyrovych gone from 
Berezyi town. In our view, it proves that he was there not as a ruler but as an owner of 
other kind rights. The question is risen: why this young prince happen at Berezyi town 
of Snovsk’s thousand (Olhovychi property) instead of Davydovychi lands? We think 
that answer can be formulated if some events of previous ive years will be discov-
ered. There was a longtime scramble for Kyiv between Suzdal’ prince Yurii Dovhorukyi 
and Volyn ruler Izyaslav Mstyslavych in 1151. Regularly Davydovychi acted together 
but that year they emerged at the different con lict sides. The reason of this fact still 
unknown but it is possible that the con lict between brothers was a reason. Thus, 
in 1151 Volodymyr Davydovych and Olhovychi clan supported Suzdal’ prince, but 

37 Andriiashev O. The Sketch of Colonization History of Siversk’ Land at The Beginning of XVІ Century, 
104; Golubovskii P. The Historical Map of Chernigov Governorate up to 1300 year, 4; Kovalenko V. 
The Borders and Natural Conditions of Annalistic Snovsk’ thousand, 82.

38 Zaytsev A. The Chernihiv princedom, 83.
39 Ipatiev Chronicle, col. 317.
40 Miatselski A., Smolensk-Chernihiv Borderland in XII century in the area between Dnieper and Desna, 

151-157; Ipatiev Chronicle , col. 311; Chronicles collection named as Patriarchal or Nikon Chronicle, 
166.
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his younger brother Izyaslav supported Volyn one. At later battle Yurii Dovgorukiy 
and his allies were defeated and Volodymyr Davydovych died 41. Taking into account 
the previous con lict between the brothers, Izyaslav became a new Chernihiv ruler 
and derived all Davydovychi lands and Volodymyr’s widow had to seek refuge at the 
other folks. Probably they received the refugee at Svyatoslav Olhovych or Svyatoslav 
Vsevolodovych (we think that the last one already was the owner of Snovsk’s thou-
sand including Berezyi town 42. Thus, widow of Volodymyr Davydovych temporary 
owned mentioned town with the rules of local tax receiving. The quarries also prove 
this thesis. For example, wife of Svyatoslav Olhovych get Oblov town at 1158 43. Thus, 
there are no reasons to authorize that Berezyi town became a separate prince ap-
panage in the middle of ХІІ century as well as substantiate that Snovsk’s thousand 
stopped its functioning as a consolidated administrative-territorial union. 

The analysis of developments of the middle of ХІІ century let us suppose that 
Svyatoslav Olhovych give back Snovsk’s thousand to Svyatoslav Vsevolodovych 
at 1156. It was a result of peace agreement between Olhovychi and Davydovychi. 
Next year Svyatoslav Vsevolodovych received Novgorod-Siverskyi prince throne be-
cause Izyaslav Davydovych went to Kyiv and Svyatoslav Olhovych went to Chernihiv. 
Mentioned prince turned his volost’ to his younger brother Izyaslav. In our view, it is 
proved by chronicle of 1158: Yaroslav met princess of Izyaslav Davydovych (who lost 
Kyiv at that days) at Ropsk town (at the centre of Snovsk’s thousand) and accompa-
nied her to his husband at Radymychi volost’ 44. But some researchers (Shynakov and 
Minenko 1993) perceived this information as a fact of the separate prince throne ex-
istence at Ropsk town 45. We suppose that there is a contradiction between the men-
tioned conclusions and the route analysis which was used by Izyaslav Davydovych 
wife. According to the sources, she wanted to reach Radymychi volost’ but in this case 
she had to pass through the lands of Chernihiv and Novgorod-Siversk princes who 
had contradictions with her husband Izyaslav Davydovych. Thus, the princess went 
to her brother-in-law at Pereiaslav town and next to Gorodok town at the border of 
Pereiaslav and Novgorod-Siversk lands. After this she went to Glibl’ town at the bor-
der of Chernihiv volost’ Zadesennia and Vyrsk volost’ (property of her husband). And 
after this she went to Khorobor town (North part of Snovsk’s thousand) and Ropsk 
town 46. As we can see, the territory of Snovsk’s thousand was a comfortable territory 
for her escape between the lands of hostile princes. Thus, the owner of Ropsk volost’ 
and whole Snovsk’s thousand Yaroslav Vsevolodovych (neutral depending Izyaslav 
Davydovych) and the princess could pass the route and departure to her husband. 

It is possible that Yaroslav Davydovych was deprived his property (Snovsk’s thou-
sand) by his uncle Svyatoslav Olhovych because of the con lict before 1160. It can be 
41 Ipatiev Chronicle, col. 438.
42 Ipatiev Chronicle, col. 444.
43 Ipatiev Chronicle, col. 502.
44 Ipatiev Chronicle, col. 502.
45 Shynakov E., Minenko V. The localization of Ormin and Ropesk − the chronicle centers of Chernihiv 

land, 42-43.
46 Ipatiev Chronicle, col. 502.
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proved by the military march of Izyaslav Davydovych (he had a war with Svyatoslav 
Olhovych) to the North lands performed at this year 47. Izyaslav Davydovych wouldn’t 
choose this aim if Yaroslav Vsevolodovych was the owner of Snovsk’s thousand (as we 
wrote, he helped the wife of Izyaslav Davydovych). Also at 1160 Svyatoslav Olhovych 
and his allies violate Podesennya volost’ (these lands were the property of Svyatoslav 
Volodymyrovych − the nephew of Izyaslav Davydovych. But protection of famous 
Suzdal’ prince Andrii Boholubskyi let Svyatoslav stay the owner of volost’ and even 
expand his property. According to peace agreement, Svyatoslav Volodymyrovych ac-
knowledged suzerainty of Svyatoslav Olhovych at receive Snovsk’s thousand form 
Chernihiv prince 48. It is possible that these actions of Svyatoslav Olhovych pushed his 
own nephews (Svyatoslav and Yaroslav Vsevolodovychi) to get agreement with his 
enemy Izyaslav Davydovych.

According the mentioned facts we suppose that Novgorod-Siversk prince throne 
lost one’s value as administrative centre of territorial unions at the second part of 
ХІІ century. And Olhovychi settled at Chernihiv. Novgorod-Siversk princes actually lost 
their control under Svonsk thousand already during Svyatoslav Olhovych governance 
(he died at 1164). Becoming a Chernihiv ruler (1164), Svyatoslav Vsevolodovych 
cancelled the rights of Novgorod-Siversk princes for Snovsk’s thousand as well as 
for some other lands they owned since 1097 49. Understandably, that these actions 
of Chernihiv princes caused resistance from the side of Novgorod-Siversk rulers. At 
the second part of ХІІ century (after 1160) there were only two military con licts at 
Chernihiv-Siversk lands and both of them for Snovsk’s thousand.

The irst con lict took place at 1166 when childless last representative of 
Davydovychi clan (Svyatoslav Volodymyrovych) died. He was the owner of Podesennya 
volost’ and Snovsk’s thousand. Chernihiv ruler Svyatoslav Vsevolodovych gave 
Snovsk’s thousand to his brother Yaroslav and gave Podesennya to his son in spite of 
the previous agreement with Novgorod-Siversk prince Oleh Svyatoslavych (oldest son 
of Svyatoslav Olhovych). This way of lands distribution was unadmitted by Rostyslav 
Kyivskyi but he only sent merit certi icates to Chernihiv prince 50. Oleh Svyatoslavych 
was invited by the citizens of Starodub town and tried to grasp Northern lands of 
Snovsk’s thousand in abortive way. As a response, Yaroslav Vsevolodovych togeth-
er with allies (cumans) attacked Novgorod-Siverskyi. The unexpected sickness and 
treason of Rostyslav Kyivskyi pushed Oleh Svyatoslavych to admit unpro itable peace 
agreement with Svyatoslav Vsevolodovych 51. But next year’s activity demonstrated 
that Novgorod-Siversk prince admitted Snovsk’s thousand lose as temporary fact.

The second war raised at1174. Using con lict between Svyatoslav Vsevolodovych 
and Kyiv prince, Oleh Svyatoslavych attacked Starodub town again but he didn’t catch 
the town. His expectations for allied Kyiv prince also were broken: the prince burn out 
two near-border towns and stopped. Also Kyiv prince admitted peace agreement with 
47 Ipatiev Chronicle, col. 508.
48 Ipatiev Chronicle, col. 509, 525-526.
49 Ipatiev Chronicle, col. 525, 602, 679.
50 Ipatiev Chronicle, col. 525.
51 Ipatiev Chronicle, col. 526.
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Svyatoslav Vsevolodovych. After that Kyiv prince started counter-attack which was 
inished by the battle near Novgorod-Siversk where Oleh Svyatoslavych got beaten 52. 

In accordance, he had to abjure his previous territorial claims. Thus, after mentioned 
inal of con lict (1174) the control for Snovsk’s thousand passed to Chernihiv prince 

throne. This fact is also proved by the archeological sources. Thus, the diggings of 
Synin Mist town (near-border point of Snovsk’s thousand which controlled the road 
from Starodub from Novgorod-Siversk) demonstrated that one’s forti ications were 
renewed at the second part of ХІІ century 53. We suppose that this forti ications ren-
ovation was a result of previous campaigns of Novgorod-Siversk prince to Starodub 
(this town stayed to be controlled by Chernihiv prince throne).

The sources demonstrate that situation depending Snovsk’s thousand hadn’t 
change at the irst half of ХІІІ century. It was controlled by Chernihiv princes at that 
period. This administrative-territorial union left a property of Vsevolod Olhovych 
successors 54.

Conclusions 
Thus, big area and near-border placement of Snovsk’s thousand (between 

Chernihiv and Novgorod-Siversk prince thrones) caused that it had a valuable place 
at the system of interrelations of Chernihiv-Siversk princes. But the value and sta-
tus of this administrative-territorial union was different at period of ХІ – irst half of 
ХІІІ centuries.

As a part of the Novgorod-Siversk prince Oleh Svyatoslavych lands since 1097, 
Snovsk’s thousand was an inalienable part of the domain of Novgorod-Siversk prince 
throne. That is why it hasn’t been a separate subject of inter-prince relations at 
Chernihiv-Siversk lands. But at 1146 the control was passed from Igor Olhovych to 
his cousins that caused the fact that Snovsk’s thousand became subject of contradic-
tions between Olhovychi and Davydovychi. At 1146-1160 it passed from one hands to 
another ones a couple of times. There were some important correctives in relations 
inside Olhovychi clan because of transformation Snovsk’s thousand into the prince 
appanage for Vsevolod Olhovych sons. Because of own political activity, Svyatoslav 
and Yaroslav Vsevolodovychi were two times deprived the rights for this lands by 
their uncle. The question of control over Snovsk’s thousand rose critically at the sec-
ond half of ХІІ century. This question caused two military con licts inside Olhovychi 
clan. The administrative re-governance of some volost’s (including Snovsk’s thou-
sand) to Chernihiv prince throne extremely reduced the economical potential of 
Novgorod-Siversk princes. It was a reason for decreasing of the political value of 
Novgorod-Siversk. At the result it transformed into the center of usual prince appa-
nage of Chernihiv-Siversk lands at the irst part of ХІІІ century.
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РЕФЕРАТИ ABSTRACTS

УДК 165.173:167:[316.65:24-285.52]
Герасимова Е.М. Есе про соціальний розум як феномен колективної мудрості. 

У сучасному соціальному світі формуються безпрецедентні форми інтелекту ального 
споживання колективного знання, тому стаття присвячена таким проблемам мето-
дології наукових досліджень, як новий формат способів комунікації у межах наукового 
співтовариства, так і в спілкуванні інтелектуалів з суспільством знань, яке їх спожи-
ває. Такий феномен колективної мудрості формується завдяки принципам і методам 
системного пізнання, який завжди має творчий характер і не може зводитися тільки 
до його наукової форми, хоча саме вона надає можливість вижити і влаштувати своє 
життя для всіх представників роду Homo sapiens. Зазначено, що колективна мудрість 
є інтегральним показником і визначальним чинником суспільного поступу і механізму 
перетворень. Ми постійно користуємося інтелектом інших людей і цей процес наро-
щує свої масштаби, але методики спілкування між інтелектуальними пропозиціями 
не мають відповідних сучасних форм, а підтвердження об’єктивності тих або інших 
знань реально займає велику кількість часу. 

Було запропоновано критерії колективної мудрості, які певним чином можуть до-
помогти у формуванні єдиної платформи інтелектуального спілкування. Представ-
лено положення про те, що ризики, які сьогодні створює процес розширення прірви не-
знання, мають бути подолані за допомогою голографії інтелектуального спілкування 
як основи колективної мудрості, також ми пропонуємо нові методи реєстрації «інте-
лектуальних променів», що мають враховувати результати сучасної методології до-
сліджень квантової теорії, молекулярної біології та інших революційних можливостей 
у різних сферах знань.

Ключові слова: людина, знання, методологія наукових досліджень, соціальний ро-
зум, колективна мудрість, голографії інтелектуального спілкування.

УДК 165.173:167:[316.65:24-285.52]
Герасимова Э. Н. Эссе про социальный разум как феномене коллективной 

мудрости. В современном социальном мире формируются беспрецедентные формы 
интеллектуального потребления коллективных знаний, поэтому статья посвящена 
таким проблемам методологии научных исследований, как новый формат способов 
коммуникации в среде самого научного сообщества, а так же и в общении интеллекту-
алов с обществом знаний, которое их потребляет. Такой феномен коллективной му-
дрости формируется с помощью принципов и методов системного познания, которое 
всегда имеет творческий характер и не может быть сведено только к его научной 
форме, хотя именно она обеспечивает возможность выжить и устроить свою жизнь 
для всех представителей рода Homo sapiens. Отмечено, что коллективная мудрость 
является интегральным показателем и определяющим условием общественного дви-
жения и механизма изменений. Мы постоянно пользуемся интеллектом других людей 
и этот процесс увеличивает свои масштабы, но методики взаимодействия между ин-
теллектуальными предложениями не имеют соответствующих современных форм, а 
подтверждение объективности тех или иных знаний реально занимает колоссальное 
количество времени. 

Было предложено критерии коллективной мудрости, которые определённым обра-
зом могут помочь в формировании единой платформы интеллектуального общения. 
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Представлено положение о том, что риски, которые сегодня создаёт процесс расшире-
ния пропасти незнания, могут решаться с помощью голографии интеллектуального 
общения как основы коллективной мудрости, также мы предлагаем новые методы 
регистрации «интеллектуальных волн», которые должны учитывать результаты 
современных методологий исследования квантовой теории, молекулярной биологии и 
других революционных возможностей в разных сферах знания.

Ключевые слова: человек, знание, методология научных исследований, социаль-
ный разум, коллективная мудрость, голография интеллектуального общения. 

UDC 165.173:167:[316.65:24-285.52]
Elvira Gerasymova. Essay about social mind as a phenomenon of collective wisdom. 

Unprecedented forms of intellectual consumption of collective knowledge are being formed in 
today’s social world. That is why the article deals with such problems of research methodology 
as a new format of communication methods within the scienti ic environment and the commu-
nication of intellectuals with the knowledge society, which consumes them. The phenomenon 
of collective wisdom is formed due to the principles and methods of system cognition, which is 
always creative and cannot be reduced only to its scienti ic form. Though it provides an oppor-
tunity for all members of the genus Homo sapiens to survive and arrange their lives. Collective 
wisdom is an integral indicator and a determinant of social progress and a mechanism of trans-
formation. We constantly use other people’s intelligence and this process is growing in scale, 
but the methods of communication between intellectual proposals do not have the appropriate 
contemporary forms, and the con irmation of objectivity of certain knowledge takes a lot of 
time. 

The following criteria for collective wisdom were proposed: law as a known rational meas-
ure, knowledge as an experience of social reason, tradition as a unity of scienti ic experience, 
personal values and beliefs, and love as an ontological optimism of our existence. In some ways, 
they can help to form a uni ied platform for intellectual communication. The risks of widening 
an ignorance gap must be overcome by the holography of intellectual communication as a basis 
of collective wisdom. Furthermore, new methods for registration of “intellectual rays”, which 
should take into account the results of modern quantum research methodology, molecular biol-
ogy and other revolutionary opportunities in various ields of knowledge we suggested.

Keywords: human, knowledge, methodology of scienti ic research, social intellect, collec-
tive wisdom, holography of intellectual communication.

УДК 176.5+392.6+159.923.2+316.647+316.7+316.722
Доній Н.Є. Girl of the night (публічна жінка): маркерування образом. Розчаро-

ваний соціальний простір початку ХХІ ст. відзначився закликом-зверненням С. Жиже-
ка: «No Sex, Please, We’re Post-Human!». І здається, що заклик відобразив ту тенденцію, 
яка непокоїть філософів, психологів, демографів – зі зростанням всезагальної байду-
жості, навіть всупереч проголошеній сексуальній свободі, знижується людська сексу-
альна пристрасть і сексуальний потяг. Тому вже не стає дивним підхід, який можна 
зустріти серед публікацій про те, що таке «невідворотне зло» як проституція ось-ось 
зникне й вирішиться питання ліквідації загрози від неї соціальному тілу. Саме виник-
нення ситуації таких доволі привабливих перспектив видається актуальним звернен-
ня до теми проституції не просто як до складової статевого життя людства, але 
й як елементу комунікативного простору, як системи знаків, що дозволяє проводити 
межу між Я та Чужий/Інший.
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Ключові слова: проституція, «дівчата ночі», одяг, колір, стигматизація, само-
стигматизація, система знаків, маркерування образом.

УДК 176.5+392.6+159.923.2+316.647+316.7+316.722
Доний Н. Е. Girl of the night (публичная женщина): маркирование образом. Ра-

зочарованный социальный мир начала ХХІ века отличился лозунгом-обращением С. 
Жижека: «No Sex, Please, We’re Post-Human!». И показалось, что такой лозунг отобра-
зил тенденцию интереса со стороны философов, психологов, демографов – в процессе 
нарастания всеобщего безразличия, независимо от провозглашённой сексуальной сво-
боды, фиксируется снижение сексуальной страсти и сексуального притяжения меж-
ду людьми. Поэтому уже не вызывает удивление подход, который можно встретить 
среди последних публикаций о том, что такое «неотвратимое зло» как проституция 
вот-вот исчезнет и разрешится вопрос ликвидации постоянной угрозы с её стороны 
социальной телесности. Именно появление ситуации таких довольно привлекатель-
ных перспектив подтверждает актуальность обращения к теме проституции не 
просто как составляющей половой жизни людей, но и как элемента коммуникативно-
го пространства, как системы знаков, которая разрешает проводить границу между 
Я и Чужой/Другой.

Ключевые слова: проституция, «девочки ночи», одежда, цвет, стигматизация, са-
мостигматизация, система знаков, маркировка образом.

UDC 176.5+392.6+159.923.2+316.647+316.7+316.722
Nataliia Donii. Girl of the night: labelling with an image. Disappointed social space 

of the beginning of the twenty-first century has been marked by S. Žižek’s publication entitled 
“No Sex, Please, We’re Post-Human!”. This appeal seems to have reflected the tendency that is 
a matter of a great concern of philosophers, psychologists, demographists - with the growth of 
universal indifference, even contrary to the proclaimed sexual freedom, decreases human sexual 
passion and sex drive. Therefore, it is no longer a strange approach that can be found among 
the publications that such “inevitable evil” as prostitution is about to disappear and the issue of 
eliminating the threat from its social body is going to be solved. It is the emergence of a situation 
of such rather attractive prospects that an actual appeal to the subject of prostitution is not 
only an integral part of the sexual life of mankind, but also as an element of the communicative 
space, as a system of signs that allows the boundary between I and the Stranger / Other. 

Keywords: prostitution, “girls of the night”, clothing, colour, stigmatisation, self-
stigmatisation, a system of signs, labelling with an image.

УДК 331.101.262:005.336.4]:316.472.47
Ревіна О. Партнерська модель розвитку людського потенціалу в умовах ін-

телектуалізації економіки. У сфері філософії економіки розвиток людського потен-
ціалу безперечно вважається базовим фактором економічного та соціального сталого 
зростання, про що свідчать відомі наукові дослідження та провідні міжнародні інсти-
туції. Зокрема, процес інтелектуалізації економіки базується на суспільному досвіді, 
знаннях людини, його навичках, інноваційних здібностях, а також важливий вплив 
здійснює сучасний процес виховання та засвоєння можливостей критичного мислення. 
Завдяки ефективному розвитку таких можливостей існує зростаюча потреба серед 
дослідників у обладнанні їх методології новим поколінням найсучасніших механізмів 
людського розвитку з метою подальшого поширення практичної реалізації цих пред-
ставлених інструментів, спрямованих на підтримку досягнення стійкого успіху. 
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Спираючись на аналіз сучасних відповідних теорій, автор пропонує дослідити мо-
дель партнерської взаємодії між людьми, яка включає в себе широкий діапазон роз-
робок, функціонування та структуру управління розвитком людського потенціалу з 
метою поліфонійного забезпечення будь-якої організаційної структури суспільства. 
Автором було запропоновано проаналізувати модель партнерства між людьми як си-
нергійну систему взаємодії персоналу, що включає в себе ефективне поєднання таких 
двох ключових складових, як економічне та соціальне партнерство в рамках організа-
ції заради досягнення результативних емпіричних показників.

Винайдена автором методологія стосовно моделі партнерства між людьми 
базується на поєднанні економічної та соціальної взаємодії суб’єктів, коли всі учасники 
процесу мають мотивацію досягати задоволення потреб усіх потенційно зацікавле-
них сторін. Необхідною умовою досягнення такої синергії є процес забезпечення моделі 
ефективного використання людських інтелектуальних можливостей та паралельно-
го розкриття енергійного потенціалу людини в рамках філософії економіки. 

Автор детально розкриває зміст моделі партнерства людей та паритетне управ-
ління, впроваджуючи переваги реалізації цієї концепції у межах організації як сучасної 
платформи взаємодії людей та цілеспрямованих дій, що дозволяє досягти ефектив-
них результатів покращення матеріальної складової суспільного буття та подальшо-
го оновлення сучасної життєдіяльності людини. У результаті поточне дослідження 
дістало висновку про те, що на основі економічного партнерства і соціальної взаємодії 
людей такі сучасні управлінські практики призведуть до потенційної гармонізації від-
носин між усіма учасниками соціально-економічної сфери діяльності.

Зазначений партнерський підхід доводить таку тезу: співпраця між людьми 
формує тенденцію до стрімкого посилення розвитку людського потенціалу, коли він 
базується на процедурі поєднанні унікального людського досвіду, інновацій та творчо-
му підході критичного мислення, які в умовах глобалізації набувають значення жит-
тєво важливих компонентів процесу інтелектуалізації економіки.

Ключові слова: філософія економіки, людський потенціал, критичне мислення, 
процес інтелектуалізації, паритетне управління, економічне та соціальне партнер-
ство.

УДК 331.101.262:005.336.4]:316.472.47
Ревина О.Н. Партнерская модель развития человеческого потенциала в ус-

ловиях интеллектуализации экономики. В сфере философии экономики развитие 
человеческого потенциала безусловно считается базовым фактором экономического 
и социального стабильного роста, о чём свидетельствуют результаты известных 
научных исследований и ведущие международние институции. В частности, процесс 
интеллектуализации экономики базируется на общественном опыте, знаниях людей, 
их умениях, иновационных способностях, а также важное влияние осуществляет со-
временный процесс воспитания и освоения возможностей феномена критического 
мышления. С помощью эффективного развития таких подходов наростает необходи-
мость среди исследователей в оснащении их методологии новым поколением сверхсо-
временных механизмов влияния на интеллектуальные возможности человека с целью 
дальнейшего розширения практической реализации этих представленных инструмен-
тов, направленых на поддержание состояния стабильного успеха. 

Опираясь на анализ соотвественных теорий современности, автор предлагает 
исследовать модель партнёрского взаимодействия между людьми, которая вклю-
чает в себя широкий диапазон разработок, функционирования и структурирования 
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управления развития человеческого потенциала с целью полифонического обеспече-
ния любой организационной структуры общестства. Автором було предложено про-
анализировать модель партнёрства между людьми как синергетическую систему 
взаимодействия персонала, что включает в себя эффективное соединение таких двух 
ключевых складовых, как экономическое и социальное партнёрство в рамках организа-
ции с целью достижения эффективных эмпирических показателей. Предложеная ав-
тором методология модели партнёрства между людьми базируется на соединении 
экономического и социального взаимодействия субьектов, когда все участники процес-
са имеют мотивацию достижения удовлетворения потребностей всех потенциально 
заинтересованых сторон. Необходимым условием формирования такой синергии яв-
ляется процесс обеспечения модели эффективного использования интеллектуальных 
возможностей и параллельного розкрытия энергетического потенциала человека в 
рамках философии экономики. 

Автор детально анализирует содержание модели партнёрства и паритетного 
управления, внедряя в систему организаций реализацию преймуществ этой концепции 
как современной платформы целеспрямованного взаимодействия заинтересованных 
субъектов процесса, что позволяет достичь эффективных результатов улучшения 
материальной составляющей общественного бытия и дальнейшего обновления ус-
ловий життедеяльности человека. В результате представленого исследования был 
сформулирован вывод о том, что на основе экономического партнёрства и социаль-
ного взаимодействия людей такие современные управленческие практики приведут 
к потенциальной гармонизации отношений между всеми участниками социально-эко-
номической сферы деяльности.

Таким образом, представленый партнёрский подход подтверждает тезис о том, 
что современные формы сотрудничества между людьми формируют тенденцию к 
стремительному усилению развития человеческого потенциала, когда он базируется 
на процедуре соединения уникального опыта производственных отношений, иннова-
циях и творческом подходе критического мышления, которые в условиях глобализации 
приобретают значение жизненно важних компонентов процесса интеллектуализа-
ции экономики.

Ключевые слова: философия экономики, человеческий потенциал, критическое 
мышление, процесс интеллектуализации, паритетное управление, экономическое и со-
циальное партнёрство.

UDC 331.101.262:005.336.4]:316.472.47
Olga Revina. Partnership model in human potential development driven by 

intellectualisation of economy. In the sphere of philosophy of economics the development of 
human potential is unquestionably the basic factor of economic and social sustainable growth 
which is evidenced by renowned scientific research and leading international institutions. In 
particular, the process of intellectualization of economy is based on public experience, human 
knowledge, skills and innovative capabilities, while at the same time an important influence 
is carried out by the modern process of critical thinking. Due to effective development of such 
capabilities there is a growing need among researchers to equip their methodology with new 
generation trends and the most advanced mechanisms in human development in order to 
further disseminate the practical implementation of these tools aimed to support in achieving 
sustainable success. 

Relaying on the analysis of the current pertinent theories the author suggests to explore 
people partnership model which broadly refers to wide range of findings, functioning and 
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structure in human potential management and development for the purpose of polyphonic 
provision of any organizational entity of the society. The author proposed to consider this 
people partnership model as a synergistic system of personnel interaction, which includes an 
effective combination of two key components, such as economic and social partnership within 
any organization in order to achieve efficient empirical indicators. The methodology suggested 
by the author in regards to people partnership is based on economic and social interaction of 
the involved parts, when all participants of the process have the motivation to meet the needs of 
all potential stakeholders. A prerequisite for achieving such a synergy is the process of providing 
a holistic model for an effective utilization of human intellectual capabilities and, in parallel, to 
unlock their synergetic potential in the framework of philosophy of economics. 

The author provides a detailed explanation of partnership model and parity management 
while introducing the benefits of implementing this concept within an organization as a 
modern platform of people interaction and targeted actions thereby enabling positive returns 
and improvements in social aspects and further renewal of modern human life. As a result, 
the current research arrives at a conclusion that based on people’s economic partnership and 
social interaction such modern managerial practices will lead to potential harmonization of 
the relations among all participants of the socio-economic activity.

This partnership approach proves the following thesis: people collaboration creates a 
tendency for rapid development of human potential when it is based on a critical blend of 
unique human experience, innovations and creativity in critical thinking, which in the purview 
of globalization become vital components in the process of intellectualization of economy.

Keywords: philosophy of economics, human potential, critical thinking, intellectualization 
of economy, parity management, economic and social partnership.

УДК 111.32; 130.123.4
Хамітов Н.В., Крилова С.А. Комунікативна андрогінність як  умова набуття 

цілісності людини: від філософської антропології до психоаналізу і арт-терапії. 
У статті проаналізовано категорію цілісності як фундаментальну характеристику 
людського буття, що зумовлює його внутрішню єдність. Цілісність людини особливо 
важлива в умовах історичного періоду глобалізації, коли одночасно відбуваються дві 
такі взаємозалежні процедури, як набуття та втрата цілісності, адже світ прямує 
до нової якості поєднання і, разом з тим, відривається від узвичаєних, традиційних 
проявів цілісності. У контексті сучасної методології метаантропології розглянуто 
комплекс таких концептів, як цільність, цілеспрямованість і цілісність, де цільність 
– це категорія буденного буття, цілеспрямованість – категорія граничного буття, 
а цілісність складає рівень метаграничного буття. Проаналізовано діалектичний 
механізм взаємодії та взаємовпливу зазначених категорій у метаграничному вимірі 
людського буття з усвідомленням практичної ролі феномену цілісності людини у на-
веденому механізмі. Базовим підходом вважається положення про те, що категорія 
цільності корелюється з жіночим началом, а цілеспрямованості – з чоловічим, тоді як 
цілісність у людському бутті розуміється як принцип андрогенного начала.

Справжня краса і цілісність можливі лише в єдності цільності-жіночності та чо-
ловічої цілеспрямованості: такий підхід дозволяє осмислити андрогінність не лише як 
стан, а й процес взаємодії, що створює процедуру формування як особистісного, так і 
комунікативного феномену. Любов між чоловіком та жінкою як комунікативна андро-
гінність виходить за межі лише продовження роду, а її цінність полягає у породжен-
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ні цілісності у всіх особистісних і комунікативних проявах. У результаті такий стан 
фіксується не лише у теперішньому часі, а вже належить Вічності як такій. Автори 
публікації пропонують способи набуття цілісності світогляду і світовідношення на 
методологічних засадах філософської антропології,   психоаналізу і арт-терапії, що за-
безпечує перехід від теорії до практики.

Ключові слова: людина, комунікативна андрогінність, цілісність, цільність, 
цілеспрямованість, світогляд, філософська антропологія, психоаналіз, арт-терапія, 
метаантропологія.

УДК 111.32; 130.123.4
Хамитов Н.В., Крылова С.А. Коллективная андрогенность как условие приоб-

ретения целостности человека: от философской антропологии до психоанали-
за и арт-терапии. В статье проанализована категория целостности как фундамен-
тальная характеристика бытия человека, которая обуславливает его внутреннее 
единство. Целостность человека становится особенно актуальной темой в услови-
ях исторического периода глобализации, когда одновременно происходят две такие 
взаимнозависимые процедуры, как приобретение и потеря целостности, так как мир 
стремится к новому качеству соединения и, вместе с тем, отходит от привычних, 
традиционных проявлений целостности. В контексте современной методологии ме-
таантропологии было предложено рассмотреть комплекс таких концептов, как цель-
ность, целеспрямованность и целосность, где цельность – это категория обыденного 
бытия, целеспрямованность – категория граничного бытия, а целосность состовля-
ет уровень метагранического бытия. Проанализован диалектический механизм взаи-
модействия и взаимовлияния предложеных категорий в метаграническом измерении 
человеческого бытия с осознанием практической роли феномена целостности челове-
ка в предложенном механизме. Базовым подходом считается положение о том, что 
категория целостности корелюется с женским началом, а целеспрямованности – с 
мужским, тогда как целосность в человеческом бытие понимается как принцип ан-
дрогенного начала.

Настоящая красота и целостность возможно только в соединении цельности-жен-
ственности и мужской целеспрямованности: такой подход позволяет осмыслить ан-
дрогенность не только как состояние, а и как процесс взаимодействия, который созда-
ёт процедуру формирования как личного, так и коммуникативного феномена. Любовь 
между мужчиной и женщиной как коммуникативная андрогенность выходит за грани 
только продолженния рода, а её ценность состоит в породжении целостности во всех 
личностных и коммуникативных проявлениях. В результате такое состояние фикси-
руется не только в настоящем времени, а уже принадлежит Вечности как такой. Ав-
торы публикации предлогают способы приобретения целостности мировоззрения и 
мироотношения на методологических основах философской антропологии, психоана-
лиза и арт-терапии, что обезпечивает переход от теории к практике.

Ключевые слова: человек, коммуникативная андрогенность, целостность, цель-
ность, целеспрямованность, мировоззрение, философская антропология, психоанализ, 
арт-терапия, метаантропология.

UDC 111.32; 130.123.4
Nazip Khamitov, Svitlana Krylova. Comunicative androginy as a condition for 

achieving an integrity of a human: from the philosophical anthropology to phycoanalysis 
and art-therapy. The category of integrity is analyzed in the article as basic trait of human 
entity, which determines its inner unity. The integrity of a human is especially important in terms 
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of historical period of globalization, when two equally dependent procedures, such as achieving 
and losing of values happen simultaneously, because the world moves forward to a new unity 
and along with that loses usual, traditional expressions of integrity. In the context of modern 
methodology of meta-anthropology the complex of such concepts as entirety, purposefulness 
and integrity is considered. Entirety is the category of everyday life, purposefulness – the 
category of border being, and the integrity is the level of meta-border being.

The dialectical mechanism of interaction and mutual influence of these categories in the 
meta-border dimension of human being is analyzed, the practical role of the phenomenon of 
human integrity in the mentioned mechanism is realized. The basic approach is the provision 
on the fact that category of entirety is correlated with the feminine, and the purposefulness 
- with the masculine, whereas integrity in the human being is understood as the principle of 
androgenic.

True beauty and integrity are possible only in the unity of feminine entirety and masculine 
purposefulness: this approach makes it possible to comprehend androgyny not only as a state, 
but as a process of interaction, which creates a procedure for the formation of both personal and 
communicative phenomenon. Love between a man and a woman as communicative androgyny 
goes beyond mere procreation, and its value lies in the production of integrity in all personal 
and communicative manifestations. As a result, this state is fixed not only in the present, but 
already belongs to Eternity as such. The authors of the publication offer ways to acquire the 
integrity of worldview and attitude to the world based on the methodological foundations of 
philosophical anthropology, psychoanalysis and art therapy, which provides a transition from 
theory to practice.

Keywords: human, communicative androgyny, integrity, entirety, purposefulness, outlook, 
philosophical anthropology, psychoanalysis, art therapy, meta-anthropology.

УДК 94 (477.51) «11/13»
Васюта О.О. Територіальні одиниці Київської Русі: володільна приналежність 

сновської тисячі в ХІ ХІІІ ст. Як і середньовічні країни Західної Європи Київська Русь 
також мала свій адміністративний поділ. Найбільші її складові називались «земля-
ми». З часом вони стали володіннями окремих князівських родів. В свою чергу, ці «землі» 
поділялись на більш дрібні територіальні одиниці. У складі Чернігово-Сіверської землі 
такою являлась Сновська тисяча. 

Увійшовши до складу володінь новгород-сіверського князя Олега Святославича 
у 1097 р., Сновська тисяча до 40-х рр. ХІІ ст. являлась невід’ємною частиною домену 
новгород-сіверського князівського престолу, тому не була окремим предметом міжк-
нязівських стосунків у Чернігово-Сіверській землі. Однак передача її Ігорем Ольговичем 
своїм двоюрідним братам у 1146 р. призвела до того, що у майбутньому протистоянні 
Давидовичів і Ольговичів Сновська тисяча викликала чи не найбільше суперечок і, від-
повідно, протягом 1146-1160 рр. декілька разів переходила від одних до інших. Перетво-
рення Сновської тисячі на князівський уділ синів Всеволода Ольговича внесло свої ко-
рективи у відносини в самій родині Ольговичів. Через особисті політичні дії Святослав 
та Ярослав Всеволодовичі своїм дядьком були двічі позбавлені цих володінь. Особливо 
гостро питання контролю над Сновською тисячею постало у другій половині ХІІ ст. 
Саме через неї відбулося два військових зіткнення вже між самими Ольговичами. 

Адміністративне перепідпорядкування ряду волостей, в тому числі і Сновської ти-
сячі, чернігівському княжому престолу значно підірвало економічний потенціал нов-
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город-сіверських князів. Це призвело до того, що в політичному плані Новгород-Сівер-
ський втратив своє попереднє значення і в першій половині ХІІІ ст. перетворився на 
центр звичайного князівського уділу в Чернігово-Сіверській землі. Ретельний розгляд 
цих процесів саме і викладений у пропонованому дослідженні.

Ключові слова: Сновська тисяча, Чернігово-Сіверська земля, князь, володіння, кня-
жий престол, волость, Ольговичі, Давидовичі.

УДК 94 (477.51) «11/13»
Васюта О.О. Территориальные единицы Киевской Руси: владельческая при-

надлежность Сновской тысячи в XI-XIII ст. Как и средневековые страны Западной 
Европы, Киевская Русь также имела свои административное деление. Наибольшие ее 
составляющие назывались «землями». Со временем они стали владениями отдельных 
княжеских родов. В свою очередь, эти «земли» делились на более мелкие территори-
альные единицы. В составе Чернигово-Северской земли такой являлась Сновская ты-
сяча.

Войдя в состав владений новгород-северского князя Олега Святославича в 1097 г., 
Сновская тысяча до 40-х гг. XII в. являлась неотъемлемой частью домена новгород-се-
верского княжеского престола, поэтому не была отдельным предметом междукняже-
ских отношений в Чернигово-Северской земле. Однако передача ее Игорем Ольговичем 
своим двоюродным братьям в 1146 г. привела к тому, что в будущем противостоянии 
Давидовичей и Ольговичей Сновская тысяча вызвала больше всего споров и, соответ-
ственно, в течение 1146-1160 гг. несколько раз переходила от одних к другим. Преоб-
разование Сновской тысячи в княжеский удел сыновей Всеволода Ольговича внесло 
свои коррективы в отношения в самой семье Ольговичей. Из-за личных политических 
действий Святослав и Ярослав Всеволодовичи своим дядей были дважды лишены этих 
владений. Особенно остро вопрос контроля над Сновской тысячей встал во второй по-
ловине XII в. Именно из-за нее произошло два военных столкновения уже между самими 
Ольговичами.

Административное переподчинение ряда волостей, в том числе и Сновской ты-
сячи, черниговскому княжескому престолу значительно подорвало экономический по-
тенциал новгород-северских князей. Это привело к тому, что в политическом плане 
Новгород-Северский потерял свое прежнее значение и в первой половине XIII в. превра-
тился в центр обычного княжеского удела в Чернигово-Северской земли. Тщательное 
рассмотрение этих процессов как раз и изложен в предлагаемом исследовании.

Ключевые слова: Сновская тысяча, Чернигово-Северская земля, князь, владения, 
княжеский престол, волость, Ольговичи, Давидович.

UDC 94 (477.51) «11/13»
Oleh Vasiuta. Kyivan Rus’s Territorial Units: Proprietary Belonging Of The Snovsk’s 

Thousand In XI XIII Centuries. Like the medieval countries of Western Europe, Kyivan Rus’ 
also had its own administrative division. Its largest components were called “lands”. Over time, 
they became possessions of individual princely families. In turn, these “lands” were divided into 
smaller territorial units. In the composition of the Chernihiv-Siversk land, this was the Snovsk’s 
thousand.

Entering the possessions of the Novgorod-Siversk’s prince Oleg Sviatoslavych in 1097, the 
Snovsk’s thousand until the 40s XII century  was an integral part of the domain of the Novgorod-
Siversk’s princely throne; therefore, it was not a separate subject of inter-princely relations in 
the Chernihiv-Siversk land. However, its transfer by Igor Olhovych to his cousins in 1146 led to 
the fact that in the future confrontation between the Davydovychi and Olhovych, the Snovsk’s 
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thousand caused the most disputes and, accordingly, during 1146-1160 several times passed 
from one to another. The transformation of the Snovsk’s thousand into the princely inheritance 
of the sons of Vsevolod Olhovych also made adjustments to relations in the Olhovychi’s family 
itself. Because of personal political action of Sviatoslav and Yaroslav Vsevolodovychi, they were 
twice deprived of these possessions by their uncle. Particularly acute question of control over 
the Snovsk’s thousand arose in the second half of the XII century. Exactly because of her, there 
were two military clashes between the Olhovychi themselves.

The administrative re-subordination of a number of volosts, including the Snovsk’s thousand, 
to the Chernigov princely throne, significantly undermined the economic potential of the 
Novgorod-Siversk’s princes. This led to the fact that, in political terms, Novgorod-Siverskyi lost 
its former significance in the first half of the XIII century turned into the center of an ordinary 
princely inheritance in the Chernigov-Siversk land. A thorough review of these processes just set 
out in the proposed research.

Keywords: Snovsk’s thousand, Chernihiv-Siversk land, prince, princely throne, volost’ 
(province), Olhovychi, Davydovychi.
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