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CВІТОГЛЯДНІ ТА МИСТЕЦЬКІ ПАРАЛЕЛІ  

СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ І СУЧАСНОСТІ  

 

Мета дослідження полягає у виявленні споріднених світоглядних і 

мистецьких паралелей поміж розрізненими у часі епохами середньовіччя та 

сьогодення, а також визначенням форм взаємодії зазначених зв’язків. Методи 

дослідження. Вибір дослідницьких стратегій при вивченні особливостей 

суспільно-культурного устрою виокремлених періодів визначив застосування 

системного та комплексного підходів, що забезпечило встановлення ціннісних 

суспільно-культурних функційних  елементів в межах історичного розвитку 

людства. Використання порівняльного і евристичного методів дослідження 

сприяло виявленню структурних моделей і символів, що забезпечили цілісність і 

системність еволюції культури. В цьому контексті використовуємо також 

евристичний метод дослідження, що сприяє моделюванню структурних зв’язків 

в межах соціокультурного розвитку суспільства, а також відображає суспільні 

взаємини та культурно-мистецькі форми співдії різних цивілізаційних типів. 

Використання вказаних методів дослідження сприяло отриманню власних 

теоретичних результатів. Наукова новизна отриманих результатів полягає у 

формулюванні і розробці актуальної теми, яка в науковому вимірі не отримала 

всебічного й об’єктивного висвітлення та досліджується вперше. Обґрунтовано 

ідею, яка полягає у тому, що результати осмислення світоглядних та 

мистецьких форм взаємодії середньовіччя та сучасності є важливим чинником у 

формуванні цілісної історико-культурної моделі розвитку людства. Відзначено 

інтерпретативність середньовічних світоглядних імперативів у становленні 

ціннісних категорій сьогодення. Висновки. Розвиток культури людства 

задемонстрував присутність  виразних світоглядних та мистецьких паралелей 

поміж віддаленими в часі періодами середньовіччя та сьогодення. Зауважено, 

що зазначена подібність обумовлена наявністю внутрішніх механізмів, 

mailto:vvkarpoff@ukr.net
mailto:nsyrotynska@gmail.com


інспірованих ідеологічними особливостями християнського суспільства. 

Констатується, що результати осмислення зв'язку зазначених епох є важливим 

чинником у відображенні суспільних взаємин та культурно-мистецьких форм 

співдії різних цивілізаційних типів. В цьому контексті історико-культурна 

модель розвитку людства набуває структурної цілісності та прогностичності 

стосовно становлення ціннісних категорій майбутнього. 

Ключові слова:схоластика, ісихазм, середньовіччя, поетика, символізм, 

сакральна гимнографія. 
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МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ 

СРЕДНЕВЕКОВЬЯ И СОВРЕМЕННОСТИ 

 

Цель исследования заключается в выявлении родственных 

мировоззренческих и художественных параллелей между отделенными во 

времени эпохами средневековья и современности, а также определении форм 

взаимодействия указанных связей. Методы исследования. Выбор 

исследовательских стратегий при изучении особенностей общественно-

культурного строя выделенных периодов определил применение системного и 

комплексного подходов, обеспечило установление ценностных общественно-

культурных функциональных элементов на пути исторического развития 

человечества. Использование сравнительного и эвристического методов 

исследования способствовало выявлению структурных моделей и символов, 

которые обеспечили целостность и системность эволюции культуры. В этом 

контексте используем также эвристический метод исследования, который 

способствует моделированию структурных связей в рамках социокультурного 

развития общества, а также отражает общественные отношения и 

культурно-художественные формы совместных действий различных 

цивилизационных типов. Использование указанных методов исследования 

способствовало получению собственных теоретических результатов. Научная 

новизна исследования заключается в постановке и разработке актуальной 

темы, которая в научном измерении не получила всестороннего и объективного 
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освещения и исследуется впервые. Обоснованно идею, которая заключается в 

том, что результаты осмысления мировоззренческих и художественных форм 

взаимодействия средневековья и современности являются важным фактором в 

контексте построения целостной историко-культурной модели развития 

человечества. Отмечено интерпретативность средневековых 

мировоззренческих императивов в становлении ценностных категорий 

современности. Выводы. Развитие культуры человечества демонстрирует 

присутствие выразительных мировоззренческих и художественных параллелей 

между удаленными во времени периодами средневековья и современности. 

Показано, что указанное сходство обосновано наличием внутренних 

механизмов, инспирированных идеологическими особенностями христианского 

общества. Констатируется, что результаты осмысления связи указанных эпох 

является важным фактором в отражении общественных отношений и 

культурных форм содействия различных цивилизационных типов. В этом 

контексте историко-культурная модель развития человечества приобретает 

черты структурной целостности и прогнозируемости относительно 

становления ценностных категорий будущего. 

Ключевые слова: схоластика, исихазм, средневековье, поэтика, символизм, 

сакральная гимнография. 
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REFRACTORY AND ARTICULATED PARALLELS MEDIUM AND CURRENT 

 

The purpose of the study is to identify related philosophical and artistic 

parallels between time-honored epochs of the Middle Ages and the present, as well as 

defining the forms of interaction between these links. Research methods. The choice of 

research strategies in studying the peculiarities of the socio-cultural system of isolated 

periods determined the application of systemic and integrated approaches that 

ensured the establishment of valuable socio-cultural functional elements within the 

historical development of mankind. The use of comparative and heuristic methods of 
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research contributed to the identification of structural models and symbols that 

ensured the integrity and systemicity of the evolution of culture. In this context, we 

also use the heuristic method of research, which promotes the modeling of structural 

relationships within the sociocultural development of society, and also reflects the 

social relations and cultural and artistic forms of cooperation of various civilization 

types. The use of these methods of research contributed to obtaining their own 

theoretical results. The scientific novelty of the results obtained is the formulation and 

development of an actual topic, which in the scientific dimension has not received 

comprehensive and objective coverage and is being investigated for the first time. The 

idea is based on the fact that the results of comprehension of ideological and artistic 

forms of interaction of the Middle Ages and modernity are an important factor in the 

formation of a coherent historical and cultural model of human development. The 

interpretation of medieval philosophical imperatives in the formation of valuable 

categories of the present is noted. Conclusions The development of the culture of 

mankind has demonstrated the presence of distinct ideological and artistic parallels in 

the distant periods of the Middle Ages and the present. It is noted that this similarity is 

due to the presence of internal mechanisms inspired by the ideological peculiarities of 

Christian society. It is stated that the results of comprehension of the connection of the 

mentioned epochs are an important factor in reflecting the social relations and 

cultural-artistic forms of the cooperation of various civilizational types. In this context, 

the historical and cultural model of human development acquires structural integrity 

and predictability in relation to the formation of valuable categories of the future. 

Key words: scholasticism, isihasm, medieval, poetics, symbolism, sacral 

hymnography. 

 

Актуальність теми. Усвідомлення швидкості та різновекторності напрямів 

розвитку сучасної цивілізації змушує не лише критично оцінювати здобутки і 

потенційні можливості концептуальних культурних інновацій сьогодення, але 

також спрямовує до вивчення тих структурних елементів минулого, завдяки 

яким еволюційні процеси набувають цілісності і системності. Зазначене сприяє 

виявленню характерних культурно-мистецьких механізмів, що з’являються в 

процесі змінності епох в межах суттєво віддалених в часі періодів. Тож особливо 

актуальним вбачаємо застосування зазначеного напрямку дослідження на 

прикладі порівняння світоглядних та мистецьких характеристик середньовіччя з 

сучасними алгоритмами соціокультурного розвитку. 



Аналіз існуючих досліджень та публікацій. Виявлення різних форм 

взаємодії поміж розрізненими в часі епохами є важливим кроком на шляху до 

цілісного сприйняття історико-культурного поступу людства. Завдяки 

дослідженню відповідних механізмів, суспільний розвиток постає не лише у 

світлі економіко-цивілізаційних досягнень, але й в контексті міграції 

світоглядних ідей та успадкування рівня мислення, соціальних структур і 

суспільних зв’язків, а також пріоритетності гуманітарної напрямної впродовж 

століть. На цій основі в другій половині ХХ століття Клер Грейвс (Graves) [29] та 

його послідовники Кріс Коуен (Cowan), Дон Бек (Beck) і Кен Уїлбер (Wilber) 

розробили соціально-еволюційну теорію спіральної динаміки [27]. Вона 

базується на переконанні в тому, що людина як і суспільство в процесі еволюції 

проходить різні парадигми свідомості, які містять духовні традиції, культурні 

ідеї чи моральні засади суспільства, що на певних етапах змінюються і 

конструюють нові концептуальні моделі світу з урахуванням попереднього 

досвіду. Цій тезі суголосним є твердження Ганса-Ґеорга Гадамера, який не лише 

буквально вивів герменевтику за межі «спілкування з текстами», але й визначив 

її універсальне завдання у відновленні зв’язків поміж епохами. Гадамер вважав, 

що окремі покоління, як і люди, втрачають взаєморозуміння. Тож постає потреба 

у необхідності пошуків спільних ознак чи спільної мети, що відновить втрачений 

діалог, в основі якого лежить непроста реконструкція суджень, переконань та 

уявлень минулих епох [8]. У цьому напрямку вагомий внесок зробили такі 

дослідники як Фернан Бродель [5], Жак ле Гофф [9], Хейзінга [21], Умберто Еко 

[10, 26, 28], а також Сергій Кримський[13], Юрій Аввакумов [1], Богдана Криса 

[14]. 

Особливо переконливо щодо необхідності віднови таких символічних 

мостів висловився Хосе Ортега-і-Гассет: «Найрадикальніший розрив минулого з 

теперішнім є тим фактом, який сумарно характеризує наш час…Зникли останні 

залишки духу спадкоємності, традиції. Моделі, норми і правила нам більше не 
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служать. Ми змушені вирішувати свої проблеми без активної допомоги 

минулого, в абсолютному актуалізмі, чи це стосується проблем мистецтва, науки 

чи політики. Європеєць загубив власну тінь» [23, 308]. Нині ми є свідками 

втрати Україною «власної тіні». Зазначена проблема актуалізувала також і 

виклики сучасного виміру глобалізації світу, в якому все виразніше відчувається 

домінування економічних важелів. На зміну культурі приходить культурна 

індустрія, на зміну індивідуальному – уніфікація, стандартизація, масова 

свідомість, яка, як відомо, нічого не створює і позбавлена орієнтирів, що 

інспірує керовані процеси культурної універсалізації в умовах бурхливого 

зростання соціокультурних взаємодій [22]. В таких умовах відновлення образу 

«загубленої тіні» набуває не лише змісту історико-культурного дослідження, але 

й прогностичної функції еволюціонування сучасного техногенного суспільства. 

Мета дослідження полягає у виявленні споріднених світоглядних і 

мистецьких паралелей поміж розрізненими у часі епохами середньовіччя та 

сьогодення, а також визначення форм взаємодії зазначених зв’язків. 

Виклад основного матеріалу. Найпереконливіші докази глибокого 

закорінення сучасного суспільства у середньовіччі належать Умберто Еко. Він 

був впевнений, що саме цей період є ключем до пізнання культури ХХ-ХХІ 

століть, а також і розуміння сьогоднішніх проблем [20, c. 26]. Властиво, Умберто 

Еко як філософ, лінгвіст, літературний критик, спеціаліст із семіотики, а, 

головне, авторитетний медієвіст, особливо докладно визначив характерні 

культурні ознаки, за якими можна провести виразні паралелі поміж віддаленими 

в часі епохами. В цьому контексті доречно згадати також Жака ле Гоффа, який 

під впливом теорії Фернана Броделя щодо «часу великої тривалості» (la longue 

duree) [5], запропонував і обґрунтував концепцію «довгого Середньовіччя» [9]. 

Українські медієвісти о. д-р Юрій Аввакумов [1, c. 12] та Богдана Криса [14, c. 3] 

у своїх працях застосували цю тезу до особливостей української культури, 

відзначивши її тісний зв’язок із християнством та, відповідно, унікальним і 



тривалим процесом оперування християнською літературною та мистецькою 

спадщиною в Україні. У такій спадкоємності епох вповні відобразилася 

висловлена українським філософом Сергієм Кримським думка про існування 

«поліфонії часу» або «метачасу культури» завдяки наскрізним образам: «Життя 

культури не є адекватне зміні старого на нове, минулого на прийдешнє, воно не 

підпадає взагалі під стрілу часу, бо акумулює потенціал всіх часів» [13, c. 692]. 

Усвідомлення тяглості середньовіччя є невід’ємним від пізнання духу цієї 

епохи, її світоглядних пріоритетів і мистецьких досягнень, що сукупно 

поєднувалися в межах єдиної християнського віровчення. Проте історичний 

контекст поруч із певними ідеологічними відмінностями Західної та Східної 

церков, зумовили відчутне розмежування світоглядів католицької Європи та 

греко-візантійської імперії, що особливо виразно простежується в пізній період 

зазначеної доби.  

У Західній Європі в клерикальному середовищі, що дало світу Августина 

Блаженного, Ансельма Кентерберійського, Тому Аквінського, Абеляра та 

багатьох інших філософів і теологів, розвивається потужна філософська думка, 

формується інтелектуальна традиція, що інспірувала схоластику і весь 

подальший європейський раціоналізм.  

Епоха Високої Схоластики поруч із усталенням педагогічних засад та 

формуванням університетів, тяжіла до узагальнення існуючих знань, що привело 

до появи енциклопедій, «summae», гербаріїв, бестіаріїв, лапідаріїв тощо. Всі ці 

жанри наукового «накопичення» вирізняються претензією на всеохопність та 

універсальність, що суголосне сучасним глобалізаційним процесам, суттєво 

пришвидшеним завдяки технічним інноваціям. Універсалізм схоластичних 

текстів демонстрував також суголосне нам відчуття єдності і завершеності світу, 

а форма і впорядкованість енциклопедизму опиралися на техніку інвентаризації 

та каталогізації, що в сьогоденні максимально спрощене завдяки інтернет-

ресурсу та пошуковим системам. Зокрема, такі послуги надають Google, 



YouTube, Blogger, Wikipedia, Facebook, Independent academia та інші чисельні 

сервіси, що не лише зберігають, але й миттєво поширюють інформацію.  

Певним передбаченням такого технологічного вибуху стало знакове 

визначення Всесвіту як вселенської Бібліотеки, що запропонував відомий 

інтелектуал і письменник ХХ століття Хорхе-Луїс Борхес. На його думку 

Вселенська Бібліотека є місцем збереження всіх можливих книжок, що 

розкривають світ минулого, теперішнього і майбутнього. В цьому контексті 

знаковим є визнання самого Творця Універсальною Книгою або каталогом 

каталогів [3]. В такий спосіб Борхес апелює до середньовічних пріоритетів, що 

проявляється також і в наслідуванні збірок інших жанрів. Показовою у цьому 

відношенні є «Книга вигаданих істот», яка написана в формі енциклопедії і є 

аналогом середньовічного бестіарію [4]. 

Важливо відзначити, що вдосконалення методів пізнання довколишнього 

світу та його відображення в формі синкретичної енциклопедії стало не просто 

важливим досягненням християнської цивілізації середньовічного Заходу. 

Зібрання та узагальнення безконечних ланок взаємозалежних подій, визначених 

схоластичною філософією, базувалося на утвердженні ідеї безконечного 

впорядкування, що укладало міцний каркас вселенського Порядку, в основі 

якого лежала довершеність небесної ієрархії. На цій основі Умберто Еко 

проводить виразну аналогію поміж схоластикою, особливо томістською 

formamentis та структуралізмом ХХ століття, критикуючи його надмірну 

сегментацію та класифікацію [10]. На думку Еко, аналогічно до схоластики, 

структуралізм претендує на значення універсальної логіки, проте закритість 

системи поступово підміняє реальність схемою, що перетворює метод пізнання 

на консервативну ідеологію.  

Важливо, що вже у середньовіччі віднаходимо певне протиставлення 

схоластичному раціоналізмові Заходу. Мова йде про візантійське християнство, 

зосереджене довкола містичного богослов’я та аскетичних практик як засобів 

https://uk.wikipedia.org/wiki/YouTube
https://uk.wikipedia.org/wiki/Blogger


морального вдосконалення. Кульмінацією стала поява духовної практики 

ісихазму, сформованої на основі  богослов’я св. Григорія Палами (1296–1359), 

вчення якого виявляє синергетичні погляди на світ і людину, людину і суспільство, 

людину у собі [11]. «Людина, – писав Палама, – цей великий світ, вміщений в 

малому, є зосередженням воєдино всього існуючого і вершиною Божих творінь» 

[12, c. 342].Таке вчення надає твердої богословської основи справжньому 

гуманізму і виявляє великий інтерес епохи до людини та її відчутів. Палама 

стверджує, що безпристрасність полягає не у відмиранні пристрасної частини 

душі, а навпаки – в єднанні людини з Богом пристрасні сили душі змінюються та 

освячуються. На цій основі сформувався особливий мистецький стиль другої 

половини ХІІІ–ХV століть, який отримав назву «калофонічний» (з гр. 

прекраснозвучний), а в історичному контексті визначений як доба 

Палеологового Відродження [25]. В цей період греко-візантійська музика 

втрачає свою колишню простоту, увага приділяється досконалому виконанню 

складних мелізматичних розспівів, виникають нові типи книг для спеціального 

навчання співаків, вдосконалюється нотація, формуються композиторські школи 

тощо. В такий спосіб пізньовізантійський період став основою формування 

передгуманістичних тенденцій [17], а поруч західна схоластика впорядкувала 

Універсум із місцем в ньому Людини як частини світового Порядку.  

Одним із способів взаємодії Універсуму та Людини було мистецтво та 

розуміння Краси. Зокрема, Умберто Еко відзначав, що саме естетичні практики 

демонструють нам бачення світу. Вчений наголошував, що світ є хаотичним, тож 

якщо в ньому простежується певна видимість порядку, то це відбувається 

завдяки мистецтву, яке й організовує світ за допомогою своїх концептуальних 

моделей [26]. Прикладом такої організації, інспірованої сучасним відчуттям 

хаосу і кризи, є нова мистецька модель, притаманна поетиці Джойса. У. Еко 

простежує шлях відомого ірландця від єзуїтського коледжу із пріоритетністю 



пізньої схоластики до руйнування мови і створення нової форми Всесвіту, що 

перебуває у розширенні.  

Середньовічний спадок, актуальний і для Джойса і для сучасної культури в 

цілому, віднаходиться на більш глибокому рівні – як драма розімкнутої 

свідомості, що пробує інтегруватися та віднайти нові правила, водночас 

ностальгуючи за втраченим порядком минулого. У цьому контексті Джойс 

творить один з найскладніших літературних звукообразів світу, його звукову 

картину, що виявляє себе на всіх рівнях у „Поминках за Фіннеганом” – 

фонетичному, метрико-ритмічному, образному і мотивному. Письменник 

переробляє слова за принципом звучання, вибудовує ритмічно організовані 

послідовності, які на відміну від традиційної граматично-смислової організації 

тексту на перший план висувають гармонію звучання. Поєднувальні функції 

виконують звукові рефрени, співпадіння наголосів, фонетична рима, різновиди 

звукової алітерації та варіативність інтонаційного порядку, що сукупно 

набувають у тексті наскрізного характеру і лежать в основі формування 

смислових блоків. В такий спосіб активізується звукове сприйняття читача, в 

якому співвідношення звуку зі смислом не лише творить власну художню 

реальність, практично незнану в літературі, а водночас актуалізує необхідний 

для цього контекст – сучасну людину і світ, що її оточує [2].  

Вплив поетики Джойса позначився на творі визначного австрійського 

письменника XX ст. Германа Броха «Смерть Верґілія», що містить розповідь про 

останні вісімнадцять годин життя смертельно хворого автора «Енеїди» [7]. 

Верґілій проводить ніч і частину дня у роздумах та спогадах, що їх змінюють 

напівмарення та видіння: «Світло більше, аніж земля, земля більша, аніж 

людина, й людині ніколи не жити, якщо вона не вдихатиме пахощів рідної землі, 

якщо не повертатиметься до рідної землі, якщо, повертаючись до рідної землі, 

по-земному не прийматиме світла, якщо її, людину, лише завдяки землі не 

прийме світло, - завдяки землі, що стає світлом. І ніколи земля не буває 



ближчою, ріднішою світлу, а світло – ближчим, прихильнішим до землі, аніж у 

надвечірніх та передсвітанкових сутінках» [7, c. 13]. 

Подібний стиль викладу із визначенням «плетенія словес» [16] характерний 

і для християнської гимнографії – середньовічних літургійних співаних текстів: 

Я же прежде неплодная страна, 

Землю плодовиту раждаєт: 

І от неплодной утроби плод свят давши, млеком питаєтся. 

Чудо страшноє, питательница жизни нашея: 

Я же небесний хлеб в чреве приємши, 

Млеком от сосцу питаєтся. 

Стихира на Господи воззвах, Різдво Богородиці 

 

 Своїм походженням «плетеніє словес» сягає високого риторичного стилю 

візантійської гомілетики та агіографії і спостерігається вже у Києворуський 

період у творах Кирила Туровського (ХІІ). Надалі розвиток поетичної форми 

віршування пов’язано з особою Константинопольського патріарха Філофея 

Коккіна (біля 1300‒1379) – учня і послідовника св. Григорія Палами [18]. 

Поетичний стиль християнської гимнографії можна співвіднести з засадами 

моделі «відкритого твору» Умберто Еко, зокрема, з такими аспектами як 

знаковість та метафоричність із перманентністю двозначності і великої кількості 

потенційних значень, відчитування яких залежить від рівня інтелекту, володіння 

мовою і культурного кругозору читача. В цьому контексті характерними є також 

буквально відкриті тексти, незавершеність яких пов’язана не з формою, а з 

безконечністю інтерпретацій. В такий спосіб структура твору, на думку Еко, 

перетворюється на дзеркало космосу [28], натомість сакральні тексти і є 

дзеркалом небесного світу, осягнення якого криється у глибокій символіці.   

Символізм особливо сприяв інтерпретативності середньовічного мислення, 

що створювало простір для незліченного різноманіття співвідношень. Творився 

містичний зв'язок і відбувалося специфічне поєднання різних речей та кодування 

канонічних сюжетів  з подальшою інтерпретацією. В цьому контексті 



мистецький твір набував множинності значень та інспірував до віднайдення 

глибинного змісту, що інспірувало розвиток середньовічної екзегетики, яка в ХХ 

столітті проявилася в формі герменевтичного тлумачення.  

Цікавий зв'язок середньовіччя та ХХ століття Умберто Еко віднаходить у 

сучасній масовій культурі, що задекларувала перехід на стадію «цивілізації 

бачення» або ж візуального інформування. Подібне характерне для 

середньовічної культури, оскільки населення було неграмотним і потребувало 

максимальної візуалізації постулатів християнського віровчення. Так з’явилася 

«Біблія бідних» (Biblia pauperum), в якій щедро ілюструвалися сюжети Святого 

Письма. Від початку ХІІІ ст. ця книга пройшла тривалий етап рукописного 

відтворення, поте найбільш широке розповсюдження отримала в другій половині  

XV століття, коли публікувалася у вигляді ксилографічних книг та 

інкунабул. Подібний вигляд отримали й комікси ХХ століття і різниця полягала 

лише у змісті зображуваного. 

 

  

Іл.1. Сторінка «Біблії бідних»  Іл.2. Приклад коміксу ХХ століття 

 

Аналогічну просвітницьку функцію засобами візуального мистецтва 

відігравали й середньовічні собори з численними скульптурами, барельєфами, 



мозаїками, вітражами.  Саме собори з їх візуальною логікою заміняли для 

більшості християн літургійні книги, були засобами комунікації та катехизації, 

що дозволило Умберто Еко співставити їх функцію з сучасними масс-медіа [20, 

c. 50]. Проте, на відміну від сучасних інформаційних джерел, середньовічний 

храм символізував універсальну модель світу з беззаперечним авторитетом його 

Творця. В цьому й полягає основна відмінність паралельних проекцій 

середньовічного християнського світогляду та світських орієнтирів сучасного 

суспільства, для якого, за відомим висловом Ніцше «Бог вмер».  

Натомість Богом себе визнала Людина, що привело до кардинальної зміни 

пріоритетів та знецінення духовних мотивацій. В цьому контексті доречним буде 

переадресувати назву книги Фердинанта Зайбта «Блиск і вбогість середньовіччя» 

[12] до сьогодення з його інноваційними технічними надможливостями і як 

ніколи актуальною проблемою самотності людини у світі безконечних 

інформаційних мереж [19]. В певний спосіб сучасна цивілізація буквально 

ототожнила середньовічний енциклопедичний універсум з метафоричною ідеєю 

всесвітнього лабіринту, проявленого на глибинних рівнях людської психіки, 

беззмістовно блукаючої у безконечності електронного Всесвіту. У мистецтві світ 

рухається від нейроестетики до нейроарту [30], в якому людина усамітнюється у 

своїх художніх уявленнях і образах, а завдяки збереженню середньовічних 

категорій і концептів, створює свій власний Всесвіт.  

Висновок. Розвиток культури людства задемонстрував присутність  

виразних світоглядних та мистецьких паралелей поміж віддаленими в часі 

періодами середньовіччя та сьогодення. Зауважено, що зазначена подібність 

обумовлена наявністю внутрішніх механізмів, інспірованих ідеологічними 

особливостями християнського суспільства. Констатується, що результати 

осмислення зв'язку зазначених епох є важливим чинником у відображенні 

суспільних взаємин та культурно-мистецьких форм співдії  різних 

цивілізаційних типів. В цьому контексті історико-культурна модель розвитку 



людства набуває структурної цілісності та прогностичності стосовно 

становлення ціннісних категорій майбутнього.  
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