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ЦІННІСТЬ ФЕНОМЕНУ «КНИГИ» 
(РОМАН РОБЕРТА М. ЗОННТАҐА 

«СКАНЕРИ») 
 

Криворучко С.К., Разуменко І.В. (Харків) 
 

Ціннісні орієнтири відображують суб’єктивні 

сприйняття індивіда, який вимушений здійснювати 

комунікацію на рівні різних соціальних інституцій: освіта, економіка, мистецтво, 

медицина, юриспруденція, релігія, дозвілля. Ціннісні 

орієнтири індивіда формуються під впливом реального 

повсякдення і метафізичного енергетичного простору, в які 

поглинута сучасна людина ХХІ ст. Цінності змінюються в 

історичній еволюції. У художній літературі 

віддзеркалюються ціннісні орієнтири на рівні ідей, 

конфліктів, проблем у персонажах, а соціальні інституції 

впливають на формування картини світу художнього твору, 

в який цей герой вписаний. Література ХХІ ст. має 

критичну спрямованість, тут герой перебуває у конфлікті з 

соціальними системами. Письменники використовують цей 

прийом для того, щоб пізнати сучасність та передати власну версію читачеві. 

Феномен «книги» є перетином метафізичних пластів: індивіда (автора, читача) та 

соціальних систем (освіти, мистецтва, дозвілля). 

Феномен «книги» формується разом із утворенням системи письма та бере 

своє джерело ще в цивілізації Давнього Єгипту. У діахронії змінюється форма 

«книги»: листя рослин, кора дерев, полотно, шовк, глиняні таблички, шкіра, 

папірус, воскові таблички, пергамент, шкіряні книги, паперові книги, електронні 

книги. Зміна форми «книги» не впливає на незмінність її призначення у діахронії – 

нести знання, інформацію, передавати досвід від одного покоління до іншого, 

бути знаком освіти та просвітництва. У синхронії поч. ХХІ ст. ми знаходимось у 

переході форм книги: від паперової до електронної версії. Інтелектуальна 

значущість «книги» не змінюється від її форми. 

Сучасний німецький письменник Роберт М. Зоннтаґ (псевдонім автора 

Мартіна Шойбле, 1978 р. н.) у романі «Сканери» 2013 р. феномен «книги» робить 

знаком людських цінностей. У картині світу «Сканерів» Роберт М. Зоннтаґ 

зображує перехід від паперової книги до її електронної версії. Однак у центрі 

уваги письменника є людина ХХІ ст. – її ціннісні ідеали, орієнтири, на які 

впливають варіанти сучасних соціальних інститутів: робота, освіта, родина, 

дружба, кохання. У романі зображено різні соціальні прошарки, дистанційні 
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способи комунікації між закоханими, порушено проблеми батьків / дітей, 

письменника / читача, начальника / підлеглого. Комфортабельна побутова система 

сучасності у романі призначена знищити гуманістичні цінності, інституцію 

письменництва (читача / автора), систему освіти, особистісне спілкування та 

людину як індивіда взагалі, зробивши її рабом сучасних технологій, якому 

заборонено мати і відчувати щось природнє. 

Топоси картини світу «Сканерів» розподіляються на зони: А, В, С. Зона А – 

найкомфортабельніша, заснована на побутовості найсучасніших технологій, які 

полегшують життя індивіда. Зона С – це зображення правдоподібного 

матеріального рівня, який сьогодні маємо ми, однак у романі вона представлена як 

неефективна, застаріла, в якій індивід мусить страждати. Герой перебуває в зоні А. 

Він має найсучаснішу роботу – сканер, який мусить перевести всю літературу із 

паперової форми в електронну. Він виконує велику місію – змінює світ на краще, 

робить інформацію доступною для всіх. Провідною тезою сьогодення роману є 

безкоштовні знання. Безкоштовні знання скасовують соціальні інституції: школи, 

університети, письменництво, видавництво. Школи й університети не потрібні 

тому, що можна вчитися самостійно та безкоштовно, отже професія вчителя та 

професора стає непотрібною, оскільки знищується учень і студент, який тепер 

самостійно оволодіває знаннями. Також робляться непотрібними письменники й 

видавці, тому що їхню роботу ніхто не буде оплачувати, оскільки цивілізація вже 

випрацювала великий обсяг літератури, яку можна читати, однак, її вже ніхто не 

читає, оскільки зі зникненням сучасного письменника припиняє своє існування 

сучасний читач, тому що давня література без учителя та професора, яких немає, 

йому незрозуміла. 
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1. Зоннтаґ Р.М. Сканери / Переклад з німецької Люби-Параскевії Стринадюк. 

Брустурів: Дискурсус, 2018. 192 с. 

 

 

ВІДОБРАЖЕННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТИРІВ 
ПЕРСОНАЖІВ У ПОВІСТІ А.Н. РИБАКОВА 

«ПОСТРІЛ» 
 

Кузнецова О.С. (Харків) 
 

Література для дітей, з її підвищеною увагою до 

повчального змісту художнього твору  в більшості випадків 

створює персонажів, які могли б слугувати стійким взірцем 

для наслідування юними читачами. При цьому ціннісні 


