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positions between two or many religions.
All, that is known about of common in the different faiths continues to be the
subject of discussion and in nowadays.
Most «convergences processes» are used in religious studies for many years,
but here we are connecting them only with the «acceleration, actualization of
social doctrines, actualization of eschatology, rationalization of cult’s practice, growth of inclusivizm, unification of exteriorization, egosintezation,
exoteriorization». In spite of the fact that each of them have own essence, they,
at first, they are together confirm the actually presence of «convergence» in
religious life of our time, and secondly, stimulate existence of each other,
influence and correlate between itself.
Keywords: religion, convergent’s processes, acceleration, rationalization of
cult’s practice, growth of inclusivizm, unification of exteriorization,
egosintezation, unification of exoteriorization.
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ТРАНСЦИСЦИПЛІНАРНА ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ
УНІВЕРСАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЇ КОНЦЕПЦІЇ
ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНОЇ СЕМІОТИКИ
(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
Змістом статті є огляд робіт, в яких була зужиткована авторська
концепція екзистенціальної семіотики з метою демонстрації її
трансдисциплінарної універсальності і загальнонаукової значимості.
Оскільки концепція евристично застосовувалася у таких областях знання,
як філософська антропологія, культурологія, теорія і філософія культури,
літературознавство, фольклор, міфологічні студії, соціальні теорії,
педагогіка, релігієзнавство, археологія, соціологія, театрознавство,
музикознавство, правознавство, соціальна робота, теорія управління,
соціальна комунікація, теорія спорту тощо, то її трансдисциплінарність
можна вважати очевидною.
Ключові слова: екзистенціалізм, семіотика культури, універсалії
культури, трансдисциплінарність
Будь-яка концепція, котра довела свою спроможність при її застосуванні
до деякого обмеженого предмету дослідження, не може вважатися
повноцінною, якщо не підтверджено її загальні евристичні можливості.
Відповідно до розробленої автором концепції екзистенціальної семіотики
(далі – «концепція») глибинну структуру всіх культурних форм (як текстів)
утворюють КГП – категорії граничних підстав (народження, життя, смерть
та безсмертя) в їхній формульній зв’язці (ствердження життя, подолання
смерті, прагнення до безсмертя) та світоглядні коди (аліментарний,
еротичний, агресивний та інформаційний), котрі утворюють своєрідну
знакову систему культури і є її універсаліями [64]. Ця концепція, що у цілому
відповідає напрямку досліджень Тартусько-Московської школи семіотики
(«вторинні моделюючі системи»), продемонструвала свою пізнавальну
результативність на доволі широкому матеріалі, проте проблема, яку можна
сформулювати так: «Наскільки універсальною є екзистенціально-семіотична
концепція універсалій культури, тобто, чи має вона якійсь методологічноевристичний потенціал поза власне семіотикою»? залишається. Метою статті
є огляд робіт з різних дисциплін, де було застосовано концепцію, з кінцевим
завданням вирішити зазначену проблему через наведення даних про її
(концепції) трансдисциплінарне функціонування як форми пізнання.
Для виконання міждисциплінарних функцій концепція має мати певні
властивості. Говорити про них самому її автору без того, щоб це не виглядало
саморекламою, доволі незручно, і тому я наведу оцінку, котру дала їй колега,
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світлої пам’яті Неллі Іванова-Георгієвська. Вона зазначає, що, відповідно до
концепції, КГП-структури текстів культури треба розглядати як динамічну
категоріальну сітку, котра відтворює цілісну картину образів та задає певну
логіку розгортання всього дискурсу. Щасливим наслідком такого
філософського відкриття стає можливість «почувати себе вдома» у всіх
культурних явищах, бо вони одержали неспростовне обґрунтування [23].
Сама ж Н. Іванова-Георгієвська, як і деякі інші «товариші по цеху», зокрема,
Олена Колесник [31] та О. Бондар [4] показали у своїх роботах передусім
інтерпретативно-герменевтичні можливості даної концепції.
І дійсно, всі ті тексти, які мною досліджувалися – міф, новела, казка,
епос, поетичні та релігійні тексти (Біблія та Коран) національно-політична
свідомість, світоглядні уяви про соціокультурний простір (космос, місто,
хату), обряди (календарні та життєвого циклу) і звичаї (кумівство), дитячі
забавлянки, народна демонологія, біографії та долі письменників тощо у
процесі їхнього КГП-аналізу «розкрили» свій глибинний структурний
інваріант, а саме – універсально-культурну знакову структуру, повною
мірою. Тим не менш, розмаїття досліджуваних текстів ще не свідчить про
реальну трансдисциплінарність концепції та її методу, оскільки всі ці тексти
у своїх специфічних предметностях розглядались, власно кажучи, у контексті
однієї дисципліни – семіотики, а точніше – її екзистенціальної гілки.
Слід сказати, що наведену вище оцінку концепції, на мій погляд, слід
розуміти як констатацію можливості плідного її використання у межах
усього корпусу філософських, соціальних та гуманітарних наук та дисциплін,
тим більше, що вона у такій якості вже проявила себе настільки, що про це
прямо говорять фахівці. Зокрема, Ольга Турган пише: «Останнім часом
сформувався специфічний метод інтердисциплінарних (курсив мій – О.
К.) досліджень, що має своїм предметом функціонування універсальних
категорій у житті людини (як на онтогенетичному, так і на філогенетичному
рівнях), у соціальних процесах, художній творчості. Зокрема, об’єктом
спеціалізованого філософського дослідження універсальні структури
обрали одеські науковці на чолі з О. Кирилюком» [57, с. 148]. Аналогічної
думки дотримується Ольга Федько, зазначаючи, що «сталі, неперехідні
елементи має кожна окрема національна культура, частина з них має
загальнолюдський характер (наприклад, такі категорії, як життя-смерть,
добро-зло …). О. Кирилюк наголошує на доцільності й ефективності аналізу
цих констант. … Тісний взаємозв’язок літератури й культури, своєю чергою,
спричинив посилення уваги літературознавців до реалізації її
найрізноманітніших аспектів у художніх текстах. У сучасному
літературознавстві існує тенденція до використання інтердисциплінарних
(курсив мій – О. К.) підходів для глибшого розуміння всіх рівнів художніх
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текстів – психологічного, філософського, культурологічного тощо. Вивчення
останнього передбачає виокремлення в літературному творі вже згаданих
культурних констант та їх аналіз. ... Тобто, маємо на увазі пошук у тексті
універсальних категорій культури, за словами О. Кирилюка, «сталих
елементів, що мають місце в будь-якій конкретній формі культури і що
постають як її інваріантні складові», … уведення яких до тексту (свідоме чи
несвідоме), відображає культурософські погляди самого письменника,
специфіку світоглядних констант, притаманних його народу, а також
загальнолюдських універсалій» [58, с. 129]. Красномовним свідченням
трансциплінарного значення концепції є її використання у доповідях на
Всеукраїнському міждисциплінарному семінарі (Шевченківських читаннях)
у березні 2014 року в Чернігові (С. Тоцька та інші).
Слід сказати, що й сама концепція екзистенціальної семіотики та
універсально-культурного структуралізму у низці робіт отримала певний
подальший розвиток. Так, структуралістську складову концепції
розбирала у своїх дослідженнях Світлана Повторєва [46], відмічаючи, що
«аналізуючи мовні структури казок та обрядів, О. Кирилюк виявляє клітинку
структурного аналізу і фундаментальне структуротвірне відношення».
Оцінку підходу до архаїчної казки у світлі структуралізму висвітлював Роман
Бондарчук [5]. Екзистенціальну складову концепції як методу стосовно
сучасної свідомості детально проаналізувала Ольга Лозова [37]. Вона
поставила за мету дослідити семантичні поля понять-універсалій «життя»,
«свобода» та «любов» у свідомості сучасників, у зв’язку з чим нею були
сформульовані такі експериментальні завдання, як аналіз специфіки
екзистенціальної семантики вказаних понять за допомогою КГП та «аналізу
асоціативних рядів цих понять». У результаті вона дійшла висновку, що
«…формула кодифікування КГП фіксує розгалуженість семантики поняття –
від біологічного до ідеального». Аналіз національної свідомості в
антропологічно-екзистенціальному вимірі у деяких роботах супроводжується
виявленням концептуально-методологічних засад пошуку універсальних
вимірів культури (І. Кутняк) [35].
Оскільки КГП є універсаліями культури, то цілком логічно, що
культурологічна складова концепції отримала своє подовження у межах
власне культурології. Це роботи таких дослідників, як Олена Афоніна [2],
Інна Голубович [14], Олександр Гужва [17], Іван Карпенко [26], Олена
Петриківська [44], Тетяна Пуларія [47], Валентина Тихонова [55] та інші, що
дозволяє говорити про певний внутрішньо-дисциплінарний потенціал цілої
концепції.
Що стосується інших праць, де концепція була застосована чи,
принаймні, певним чином допомогла рішенню дослідницьких задач, то їх
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можна поділити на дві групи. До першої відносяться ті, де в межах різних
дисциплін та під їхнім власним кутом зору вивчалися ті типи текстів, котрі
вже були предметом мого розгляду. До другої – ті, де відбулося її
перенесення як методу пізнання на такі галузі знання, котрі ще не були
предметом уваги її розробника, і котрі відкрили цілком самостійну
дисциплінарну область застосування концепції. Розглянемо обидві ці
варіанти її імплементації.
Серед робіт першої групи у першу чергу слід назвати праці Олени
Пашник. Спираючись на універсально-культурну концепцію, вона
спрямувала її метод «на вивчення універсалій у літературознавчих
дослідженнях». У розвиток даного методу вона запропонувала власне
бачення класифікації універсалій [43]. Літературознавче студіювання
творчості І. Тургенєва із використанням концепції реалізувала Валентина
Мусій [40].
Евристичні можливості методики розкриття універсально-культурних
аспектів української національної екзистенції у літературних творах
було використано у роботі С. Гоч, присвяченої однойменним романам
«Земля» О. Кобилянської та Е. Золя [16]. Універсально-культурний розгляд у
моїх працях символу Світового Дерева став основою для аналізу жанрової
специфіки та поетики у романах Жана Жене Ольгою Семенець [50]. Завдяки
перенесенню методу реконструкції глибинної структури новели на твори
Ю. Федьковича Наталя Мафтин дійшла висновку, що «глибинну структуру»
його прози «значною мірою визначають категорії граничних основин і
еросно-танатосна парадигма базисних культурних установок,
конфігурованих відповідно до засад поетики романтизму» [39]. До
аналогічних висновків при пошуках місця новели в українській прозі на
підставі концепції прийшла Олена Бровко [6].
У розвиток моїх розвідок з КГП-структури міфу написано роботу
Айжаркин Кожобекової, яка зазначає, що у міфах, котрі прагнуть пояснити
виникнення смерті, з’являється ідея безсмертя як динамічного процесу [29].
На концептуальні засади пошуку універсальних вимірів культури
орієнтується у своїх трудах Поліна Герчанівська, котра підкреслює, що
запропонований у концепції «інваріантний комплекс, який обумовлює
циклічність людського буття, виявляє себе у різних формах народної
свідомості (міфологічній, релігійній, філософській, художній, естетичній,
моральній), визначаючи специфіку ритуальних дій та обрядів, народне
художньо-образне бачення світу і детермінуючи схему поведінки та
орієнтування людини в її практичних справах» [13].
До біблійного дискурсу у поетичному тексті звертається Юлія НабокБабенко, констатуючи, маючи на увазі концепцію, що «філософська
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антропологія концентрує свою увагу на інваріантних (у даному випадку
загальнолюдських), стійких природних, антропокультурних і особистих
якостях людини, взятих у суспільно-історичній плинності, специфічності
стосовно певної епохи» [41].
Творчий потенціал універсально-структурного методу виявлення
будови казки отримав подальший розвиток у розвідках з казкознавства.
Зокрема, С. Карпенко, детально переказуючи зміст моєї статті, написаної
на узагальнення концепції «Пролегомени до універсально-культурного
покажчика фольклорних та літературних мотивів», виснує, що українське
казкознавство стоїть на порозі нових відкриттів і від наполегливості вчених
залежить реалізація розголошеного проекту покажчика [27]. До праць, які
деякою мірою реалізують ці перспективи, можна віднести роботи Олени
Колесник [30], Наталії Пилипенко-Фрицак [45], Лариси Тараненко [52],
Оксани Тиховської [54] та Володимира Шабліовського [61]. Як і праці з
культурології, кожне з цих досліджень мало власну мету, проте всіх їх поєднує
використання для її досягнення концепції, що обертається на метод наукового
аналізу.
Студії з казкознавства доповнюються роботами з проблематики, тісно
пов’язаною з вивченням структури казки, а саме – з аналізом структури
обрядів. Вивченню ритуалів з елементами універсально-структурного
методу присвятили свої роботи Леся Горошко [15] та Андрій Корнєв [32].
На перетині обрядознавства та археології написано роботу Г. Вертієнко
[9], де на археологічному матеріалі було підтверджено ключове положення
концепції про те, що будь-який закінчений структурований світогляднокультурний текст, у тому колі й погреб небіжчика, у різних народів
осмислюється однаково – як перехід від смерті до життя, як відродження.
Аналогічний підхід до моделювання курганного простору, в котрому як у
своєрідному коді культурної картини світу репрезентовані категорії
граничних підстав народження, життя, смерті та безсмертя, реалізувала
Світлана Іванова [24]. При визначенні категоріальної сутності теорії обряду
Анна Ткач [56] звертається до проблеми методологічного забезпечення
дослідження, зазначаючи, що «…світоглядна опозиція смерть/народження
є ключовою висхідною проблемою культурологічного компоненту
конотацій образу жінки в народній обрядовості».
Відтворення власне картини світу з елементами універсальноструктурного екзистенціального методу демонструють роботи Руслана
Васильченка [8] та Світлани Власенко [10]. Наталія Анашкіна [1] і Ольга
Черниш [60] конкретизували цей підхід через вивчення «життєвого світу»
байки та мовної картини світу англійських віршів. Хоча моє застосування
концепції щодо театрального мистецтва торкалося лише народного вертепу,
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тим не менш, і цей напрямок отримав подальший розвиток у
театрознавстві, зокрема, при вивченні сучасної української драматургії
(О. В. Когут) [28].
У відповідності до універсально-культурних аспектів соціальної
спаціальності (українська хата) написано роботу Віри Даренської [18].
Семіотику міста у творах Ганни Осадчук із застосуванням концепції
досліджувала Надія Гаврилюк [11]. Про соціологічні аспекти вивчення дому
як приватного соціокультурного простору з посиланням на концепцію
можна дізнатися з роботи О. Ручки та Л. Скокової [49]. О. Георгієва розгляд
сучасного дизайну середовища заломила крізь призму універсальнокультурних екзистенціальних значень народного житла українців [12].
Міждисциплінарне дослідження на стику казкознавства та семіотики
соціального простору (міста) з використанням моєї статті на цю тему
здійснила О. Деркачова [19]. Утілення еротичного коду в образі міста в
творчості Юрія Андруховича стало предметом дослідження Н. Опришко
[42]. У якості засадничих у дослідженні Мар“яною Штогрин образу міста як
тексту-міфу використані часопрострові концепції М. Бахтіна, Ю. Лотмана,
В. Топорова та О. Кирилюка [63]. Х. Крамарчук поєднала виявлений у роботі
з казки універсально-культурний зміст метафор первісної свідомості О.
Фрейденберг із своїм аналітичним методом пошуку органічної метафори
у дизайні [34].
Перейдемо тепер до другого напрямку трансдисциплінарного
застосування концепції через перенесення її на нові предметні поля. Автор
концепції, зокрема, майже не розглядав таку область, як музикознавство
(хіба що структуру лібрето «Аїди» та анотацію до твору Л. Бетховена). Тим
не менш запропонований мною метод отримав застосування і в цій гілці
знання. Марія Ємельяненко, аналізуючи симфонічний стиль у музичній
культурі, відмічає, що ноологічне (або ноетічне, у термінології В. Франкла)
відношення припускає безмежність художніх смислів з одночасним зв’язком
з категоріями «граничних підстав культури» (термін О. Кирилюка) [20].
Теоретичною основою музикознавчих розвідок Валерії Марік стали, поряд
з іншим, деякі аспекти проблеми універсалій та універсальних образів,
викладені у роботах О. Кирилюка [38]. Максим Тимошенко зазначає, що
головним завданням своїх розвідок він вважає формування такого
дослідницького підходу до творчості українських майстрів, котрий
засновується на особливостях смислового змісту та засобів його вираження
у музичному тексті. Такий підхід є вмотивованим з боку смислових інтенцій
культури, наприклад, з боку, «категорій граничних засад (О. Кирилюк)» [53].
З погляду Тетяни Калімуліної, феномен композитора Кшиштофа
Пендерецького виявляється тісно пов’язаним з явищем культурних
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універсалій (у понятійному відношенні – з категоріями граничних основ
культури, у термінології О. Кирилюка). Реалізуючись у відмінних сферах
людської діяльності, модифікуючись у різних видах мистецтва,
еволюціонуючи в несхожих історичних жанрових формах, універсалії, як
такі культурні форми, що завжди мають загальне значення засад людської
творчості (життя як творчого процесу), зберігають зв’язок з єдиним
механізмом культури – з базовими структурами культурної свідомості,
культурної семантики [25].
Новаційним є також застосування концепції і в такій галузі знання, як
правознавство, де в цьому напрямку особливо плідно працює Людмила
Запорожцева. Базуючись на «семіотичній теорії міфу Олександра
Кирилюка», вона прагне з’ясувати, чи не властиві виявлені в цій теорії ознаки
міфу також і правовій міфології. Зрештою, вчена дійшла висновку, що моя
теорія виявилася плідною для її дослідження, оскільки за її допомогою можна
побачити, як суто міфологічні інваріанти проявляються у правовому
наративі, ба більше, у правовій реальності. Вона дозволяє розглянути
сукупність етапів будь-якої урочистої обрядовості (ритуальності) у правовій
реальності як вияві масової культури, з котрою пов’язане поетапне
подолання трьох категорій граничних підстав, як міфему ініціації, тобто
сукупність етапів «перетворення» правового статусу суб’єкта. Цю міфему
можна знайти майже в усіх героїчних міфах або казках, де герой вже не
може існувати у первісному образі (вітальна КГП), він має подолати певний
етап, що є ідентичним смерті (мортальна КГП), задля того, щоб відновити
свій статус або народитися знову (іммортальна КГП) [21].
І вже зовсім неочікуваним для автора концепції було те, що елементи
його підходу в найбільш значущих моментах його методологічного
функціонування стали у нагоді такій дисципліні, як «Cоціальна робота».
Наприклад, Володимир Личковах заявляє, що в якості методологічного і
змістового наповнення пропонованої проблематики ним використовуються
праці, серед багатьох інших, О. Кирилюка, оскільки у соціальній роботі
велике значення має опертя на універсалії української культурної
ментальності [36]. Анатолій Фурман та Лідія Пелих також вважають, що
категорії як межові, найбільш загальні поняття відіграють роль світоглядних
універсалій як найдосконаліших мисленнєвих інструментів роботи
соціального працівника, вирізняючись смисловим наповненням, котре
зорганізується у вигляді своєрідних кластерів, створюючи пізнавальний
образ світу певної епохи, спільності, окремої людини (О. С. Кирилюк та ін)
[59].
Окрім цього, концепція знайшла своє використання у дослідженнях з
ряду інших дисциплін, зокрема, у теоріях управління (Л. В. Смєтанкіна)
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[51] та інформаційних комунікацій з констатацією того факту, що
«можливість комунікації … відбувається тоді, коли … світоглядні форми
універсалій культури об’єднують людей, дозволяють зрозуміти один одного.
Якщо проаналізувати ці категорії, то можна дійти висновку, що в принципі
їх можна звести до таких понять, як народження, життя, смерть та безсмертя»,
котрі О. Кирилюк вважає універсаліями культури – пише Ніна Зражевська
[22]. Зустрічаються посилання на вказаний метод також у роботах з
педагогіки та освіти взагалі (Володимир Варенко [7]; Олег Пунченко [48];
Анатолій Швидкий [62]) включно з дослідженням формування культурних
засад становлення цілісної особистості у світі спорту як творчої, яскравої,
автономної, здорової, фізично і духовно загартованої людини, котрі
утворюють інваріанти спортивної культури та її універсалії в контексті
категорій граничного буття концепції О. Кирилюка (Влада Білогур) [3].
Підводячи підсумки, відмічу, що щойно показане на прикладі далеко
не всіх відомих мені робіт такого напрямку доволі широке застосування
концепції як пізнавального методу в різних дисциплінах визначається
реальною інваріантністю категорій граничних підстав, що утворюють
автентичне підґрунтя всіх закінчених текстів. Набутий багатьма
дослідниками досвід концептуального аналізу відмінних світоглядних текстів
однаковим методом у різних дисциплінах дає всі підстави твердити, що
коректно застосований аналітичний інструментарій концепції дозволяє
виявити не тільки явно виражені світоглядні інваріанти (народження, життя,
смерть на безсмертя), але й їх поняттєві маніфестації, слабкі та замасковані
форми прояву.
Наостанок зазначу, що мене як автора концепції розраджує, що вона
стала у нагоді багатьом дослідникам з різних дисциплінарних напрямків
знання, чим підтвердились мої припущення, що екзистенціально-семіотична
концепція універсалій культури сама є універсальною, має
трансдисциплінарне застосування та володіє загальнонауковою
евристичною значущістю.
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Александр Кирилюк
ТРАНСЦИСЦИПЛИНАРНАЯ ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ УНИВЕРСАЛЬНОКУЛЬТУРНОЙ КОНЦЕПЦИИ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ СЕМИОТИКИ
(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)
Содержанием статьи является обзор работ по различным дисциплинам,
где была применена концепция экзистенциальной семиотики с целью
демонстрации ее трансдисциплинарной универсальности и общенаучной
значимости. Поскольку применение концепции реализовалось в самых
различных областях знания, то ее трансдисциплиную роль можно
считать очевидной.
Ключевые слова: семиотика культуры, универсалии культуры,
трансдисциплінарность.
Olexander Kyrylyuk
TRANSDISCIPLINARYAPPLICATION OF UNIVERSAL-CULTURAL
CONCEPT OF EXISTENTIAL SEMIOTICS (REVIEW)
The article deals with the use of the author’s original concept of existential
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semotics in various branches of knowledge. According to this concept, the
deep structure of cultural discourses constitute the categories of ultimate
bases, such as Birth, Life, Death, and Immortality in their formulaic
conjunction «affirmation of life, overcoming death and the desire for
immortality», as well the world view codes – Alimentary, Erotic, Aggressive
and Informative ones in their strong and weak aspects. By his concept, the
author examined the myths, literary works, rituals, religious and folklore
texts, the structure of mental forms, and proved that these elements of the
structure are the basis for the construction of these texts and at the same time
they are the universals of culture. As a result, the entire culture appeared as
a special sign system with the same in all its forms invariant (meaning-matrix).
But the one important question remained unanswered: «Can we apply the
existential-semiotic concept of universals of culture in other areas of
knowledge, not only in the semiotics»? The aim of the article is to review the
various disciplines’ works, where the conception has been applied, with the
author’s researching task to prove its transdisciplinary versatility and overall
value, and thus to get the answer to this question. A positive answer to this
question we have already seen in some articles, which have recognized
interdisciplinarity of the concept. Some research papers developed the
concept itself, but most of the works applied the concept as a method for
solving their own problems. Since the application of the concept realized in
the very different fields of knowledge, such as the philosophical anthropology,
cultural studies, theory and philosophy of culture, literature, folklore studies
(the study of fairy tales and rites), the myth theory, social theory, pedagogy,
religious studies, archaeology, sociology, theatre studies, musicology, law,
social work, management theory, social communication, sports and so on,
transdisciplinarity of the concept of existential semiotics is evident and clear.
Keywords: existentialism, semiotics of culture, culture universals,
transdisciplinarity
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