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Маковацький А Ж , Сидоренко М Ж , Галайко ОТ.

Співвідношення біологічного та соціального в 

духовно-інтелектуальному розвитку людини

Співвідношення біологічного та соціального з людині е однією з ключових проблем 

філософії, психології, генетики та інших гуманітарних і природничих наук. Саме 

радикальний поворот до природи людини, бачення її не просто як виду Homo sapiens, в 

Homo sapiens et humanus - людини мудрої і гуманної характеризує прогресивні концепції \ 

напрями сучасної науки.

У своєму конкретному змісті біологічне й соціальне проявляються як характеристики і 

окремої людини, і людства в цілому (як умови і фактори їх розвитку, компоненти системи.
і

рівні структурної організації людини, два види субстрату).

Біологічне й соціальне розглядаються як генетично спадкові впастивості і як набуте 

досвідом, як компоненти природного й соціального середовища і т.Ін, Навіть наведені 

аспекти визначення основних понять проблеми, що аналізується* свідчать про ЇЇ 

складність, багатоаспектність та актуальність.

У людини, як бачимо, органічно поєднується біологічне й соціальне. Абсолютизація 

Пріоритету соціальності приводить до руйнування уявлення про гармонію розвитку 

людини, ситемного зв'язку її фізичної природи й духовності. Зокрема, це проявилося в 

недостатній увазі до фізичного розвитку дітей, що призвело до погіршення їх здоров’я, 

зростання дитячої смертності. Враховуючи ту обставину, що здоров'я - категорія не тільки 

фізична, а й соціальна, неувага до фізичного й фізіологічного розвитку обертається 

багатьма негативними грищами. Більше того, доведено, що фізичне та фізіологічне 

(особливо в ранньому віці) детермінує майбутні соціальні характеристики людини. В 

даному випадку пріоритет соціального призводить до того, що недостатньо розвинутими у 

фізичному плані є мільйони дітей. Дослідники вважають, що гальмування інтелектуального 

та чуттєво-емоційного розвитку особистості спричиняється не лише погіршенням 

оціальних умов та недоліками у вихованні, а й причинами біологічного порядку, наприклад, 

порушенням координації рухів тіла.
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Отже, духовно-інтелектуальний розвиток людини с наслідком взаємодії, ковволюції 

біологічного та с.оціа . ного. Важливим завданням сьогоднішньо* науки є пошук тих 

реальних способів взаємодії соціального та біологічного, які б не ототожнювались і не 

відокремлювались один від одного. Зважаючи на попередній досвід, не повинні 

повторюватись помилки дйз'юктивного дуалізму, біологізатсрства чи соціологізаторства, 

спотвореного монізму.

Дослідження індивідуального інтелекту людини розпочалися ще в минулому столітті. 

Услід за фундаментальною працею В. Келера поширилися за допомогою розроблеої ним 

методики багаточисельні дослідження на дітях, які дозволили виділити й описати процеси 

наочно-дійового мислення у дітей різного віку. Наступні досліження, зокрема А. Валлона і 

Ж. Піаже. підтвердили наукову гіпотезу, згідно з якою словесно-логічне мислення 

розвивається з практичних операцій шг • л їх інтеріоризації, тобто переходу зовнішніх 

предметних дій у внутрішні, розумові. Даний процес здійснюється при спілкуванні дитини з 

оточуючими її людьми і у зв'язку з розвитком її мови.

Значна частина науковців дотримується точки зору, згідно з якою інтелект людини має 

спадковий характер. За словами М.П. Дубініна. ці вчені керуються генеологічними 

методами дослідження, що базуються на чотирьох видах доказів:

• і. на кореляції відмінностей між батьками та дітьми:

2 визначенні ступеня співпадання інтелекту у монозиготних близнюків у порівнянні з 

дизиготними;

3 вивченні відмінностей між рідними та названими дітьми;

4. дослідженні впливу родинних Подружніх пар [6. с. 334]. На основі названих та інших 

досліджень зроблено Висновок про спадкову природу інтелекту. Так, А. Дженксен 

стверджує, що спадковий характер інтелекту становить 80%, а середовище 20%; у Л. 

Ерленмейер - Кімплінга спадковий фактор у розвитку інтелекту людини становить 75 %.

У процесі подальших досліджень наукова думка зазнала радикальних змін. Особливо 

цікаві дослідження на монозиготних близнюках, які характеризуються ідентичними 

генотипами. Доведено, що в процесі онтогенезу роль .середовища в мінливості і 

детермінації психічного розвитку людини зростає. З цього приводу цікаві дані наводить

Н.С. Кантоністова (1980 р.) при дослідженні ролі соціального фактора в становленні 

людського інтелекту. Було констатовано падіння ролі генотипу і поруч з цим зростання 

ролі соціального середовища. Причому, роль зовнішніх факторів у посиленні
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інтелектуальної діяльності людини збільшується з її віком. Так. обся- 

детермінованих генотипом, падає з 60. б % у групі дітей віком 7-10 років де 25 % у дитячій 

групі віком 14-16 років. (6, с. 335-336]

Виходячи з аналізу темпів падіння ролі генотипу в інтелектуальній діяльності людини 

в різні ВІКОВІ періоди ЇЇ ЖИ їТЯ. можна зробити припущення що у дорослих ЦЯ РСЛЬ ЗОВСІМ 

незначна. Тому ідея про необмежений генетичний контроль, яка була досить популярною 

на Заході у 60-70 - х роках нашого століття (П Рамсей. Дж. Ледеберг, К. Дапьберг та ін.), 

здається сьогодні безглуздою лише з одного погляду на те. що робота над рсзщисгровкою 

генетичного коду людини активно ведеться водночас у багатьох країнах світу Крім того, 

залишається відкритим питання про взаємодію генів. За словами одного з засновників 

соціобіологїі. американського вченого Едварда Уілсона, "ні гени, ні культура окремо взяті 

не можуть породити людського розуму Він є результатом компактного поєднання 

генетичної еволюції і культурної історії’. {9, С. 114].

Особливе місце при впливі соціального на біологічні особливості людини займає 

розвиток мозку. Принципова різниця в роботі головного мозку тварин і людини Пов'язана з 

наявністю у людини другої сигнальної системи. Саме на фоні першої сигнальної системи 

була закладена можливість появи в майбутньому здатності до аналізу та синтезу 

Безумовно, Шо мозок, як система, має свою гечетичну детермінанту, яка з часу появи 

Homo sapiens і до наших днів практично не змінилася. Однак його потенція як органу 

мислення зростає від покоління до покоління Крім того, свідомість, мислення, 

відображення являють собою функцію матеріальної ситеми в її найвищій формі розвитку, 

якою є людський мозок. Складність становлення функціональної системи мозку полягає 

саме в тому, що спадковість близька до нуля

Інтелектуальний розвиток - складний індивідуальний процес, до якого залучаються

різні властивості і здібності людини. Розвиток людської індивідуальності проявляється вже
о

в ранньому дитинстві, він є безперервним і складається з різних стадій, які змінюють одна 

одну. "Людина живе в соціальному оточенні, яке має тенденцію до постійного розширення. 

Спочатку це вузьке коло оточуючих її людей і предметів, взаємодія з ними, їх чуттєве 

сприйняття і засвоєння їх значення, але потім розпочинає відкриватися дійсність, що 

лежить далеко за межами її практичної діяльності і навчання: розсуваються горизонти 

світу, що пізнається людиною" [11, с. 200, 210).



Відправним пунктом у Шололчн'й еволюції живи* істот, з якого розпочинається 

походження людини, б ^акв перетворення тілесної організації, і насамперед мозку, при 

якому виявляться нова кора (неокоротекс) з її розвинутою гістологічною структурою, 

диференціацією клітинного складу і з загальною високою пластичністю. Поява нового виду 

мозку співпала з такою зміною навколишнього середовища, в результаті якої виникала 

необхідність у переході наших далеких предків - передлюдей до активної діяльності. Це 

можна було зробили тільки за допомогою цілеспрямованої праці, яка сприяла 

формуванню інформаційно - програмуючих функцій мозку Останні поступово 

перетворилися а людський інтелект, основу і сутність якого становить абстарактне 

мислення Тому вихідним пунктом появи на планеті людини с Твнетично обумовлена 

тріада, що виникла еволюційним шляхом: мозок нової формації - праця - людський 

інтелект (абстрактне мислення)” [ї5. с. 229-230].

Подібної точки зору дотримується також відомий німецький психолог Ф. Клікс, який 

виникнення інтелекту як соціального феномену пов'язує з суспільними формами життя. 

Первинні поняття у нашого далекого предка розпочали формуватися .в процесах 

практичної сенсомоторної діяльності. З іншого боку, незалежно від цього відбувалася 

диференціація звукових сигналів як засобу спілкування у передлюдей. З ровитком 

суспільного розподілу праці виникла нова соціальна потреба - обмінюватися інформацією 

з приводу тих чи Інших ситуацій і конкретних речей. Само нв цьому етапі природної 

еволюції понятійні утворення розпочинають отримувати специфічні позначення. Спочатку 

когнітивні (понятійні) та комунікативні (звукові) компоненти пам’яті вступали у взаємодію, 

утворюючи основу тих процесів, Які появилися разом з мовою. Зв'язок мови і мислення 

стає нерозривним [10, с. 267-269].

Отже, інтелект як основв духовного світу людини формується в практичній діяльності і 

спілкуванні людей один із одним. Дія визначає також і хід мислення. Всім розумовим 

процесам притаманне щось загальне. В- постійних зіткнення тварин, а потім і людини з 

природним оточенням когнітивні процеси, що Ьабепечували прийняття рішення в складних 

ситуаціях, здобувають нове значення. Передбачити природні процеси і тим самим 

контролювати їх - ось біологічний, соціальний та індивідуальний мотиви розвитку 

інтелектуальної діяльності.

Є потреба такоЖ у ретельному аналізі питання про функціональні зміни в корі великих 

півкуль людського мозку при вирішенні індивідом серйозних інтелектуальних операцій,
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проведенні якихось значних практичних дій чи прийнято відповідального ркшмм* Адже 

людина при цьому переживав зламне інтвле гуальмв напруження. а «ноді и стрес чегг 

спостерігається за нормальних умов н житоед.яльмосгп Дослідження вчених свідчать про 

та. ідо при стрес-реакціях виділяється велика ктьюсть гормон« ям активне впливають ча 

клітини організму та генетичний апарат Це може призвести до негативних хвегчдев 

психічного характеру

Недостатньо дослідженим в питання про формування творчого мислення людини 

Можна навести багато прикладів, коли видати» люди домагалися творчих успіхів що 

набагато випереджали їх епоху Згадаймо хоча би видатного давньогрецького астронома 

Арістарха Самоського, який приблизно у 280 р до р н в представив грвцыей науковій 

громадськості дссить чітку геліоцентричну картину світу. Сміливість астрономічних 

розрахунків Аркггарха викликала навіть звинувачення його в боговідступництві в резутвт 

чого він змушений був залишити Афіни Разом з іменем Коперника Арістарх Самоський 

символізує для нас одне з найвищих досягнень пюдсьного духу.

Як же все-таки виникло творче мислення ?

Незаперечним є те, що шлях від примітивного мислення наших далеких предків до 

творчого досить тривалий і складний. Ось як пояснює даний процес Ф. Кліко Архаїчне 

мислення, на його думку.було цілісним і наочно-конпіним.Зміст пам'яті на цьому етапі 

визначався виключно перцелтнрними процесами. Яскравість і стійкість уявлень.у свою 

чергу, сильно залежали від відповідних афектних переживань первісної людини. Можна 

припустити, пише 9ін. що ця своєрідна форма збереження інформації сформувалася ще в 

філогенезі і ,такмм чином, є природженою

Поступово в людській пам'яті з'явились абстрактні поняття множинності. Наслідком 

цього стала гнучке класифікація одного й того ж об'єкта. Могутнім стимулом розвитку' 

логікп-понятійного мислення послужила можливість підрахунку різноманітних кількісних
О

співвідношень Проте це ще не все: множинна класифікація будь-яких об'єктів може бути 

перенесена на самі поняття як носії певних властивостей. Так, додавання десяти 

однакових чисел можна замінити однією операцією множення, а останню підвести до 

певного ступення і т. ін.

Необхідно зауважити, що розумовий розвиток полягає не тільки в збільшенні 

інформації та поглибленні пізнання, а й у такій якісній зміні інтелекту, яка пов"язана з 

позицією пізнаючого суб’ єкта по відношенню до світу - соціального і природного.
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Спочатку аж до 6-7-річного віку, дитина згоцвнтрична, Я власна позиція є для неї центром 

селу і лише перехід до олврашонального мислення (8-11 років) .що співпадає з 

оволодінням конкретними, в потім і формальними операціями, -забезпечує подолання 

егоцентризму і формування самосвідомості та Індивідуального Інтелекту

Названі зміни Ж. Піаже пов"язує із соціальною персоналізвціею дитини. Шлях 

проходження Фаз розвитку інтелекту пов"язаний, з одного боку, з ходом дозрівання, з 

іншого- з впливом мічоосервдовиша в малій соціальній групі (в сім'ї, дошкільному 

дитячому заклад І. шкільному класі). Узагальнюючи свої роздуми з цього питання, Ж. Піаже 

вказує на ті соціальні фактори, які детермінують внутрішній розвиток індивіда в плані його 

розумового удосконалення До числа таких факторів він відносить, по-перше, певні 

взаємодії дорослих, по-друге - мову, по-третє - систему цінностей, по-четверте - обов’язки 

.що покладаються на дитину суспільством [13. с. 10-19).

Зупинимось докладніше на питанні про роль мови в розвитку духовності людини, 

оскільки мова є однією з її родових якостей, що відрізняють Homo sapiens від тварин. Поки

що немає єдиної думки щодо виникнення людської мови. Так відомий російський психолог 

К К. Платоноа вважає, що здатність до мови є природженою, хоча мова в історичному 

процесі виникає як продукт соціального розвитку, однак для сучасної новонародженої 

дитини здатність до оволодіння мовою є, на його думку, природженою [ 14, с. 144].

Цю думку поділяв І видатний фізіолог П.К. Айохін, який стверджував.що вже при 

народженні людина володіє суспільними, а не тваринними формами поведінки Це 

обумовлено тим, "що мозок людини в усіх деталях... пристосований до мовних І 

розумових операцій. Іеакша кажучи, біологія людини - це не біологія взагалі, як наприклад, 

у мавпи. Це специфічно людська бІологія"[16. с.301).

Про наявність у людей внутрішніх механізмів, що обумовлюють певний ступінь 

розвитку їх мови, а на цій основі - і всього внутрішнього духовного світу людини, свідчать 

дані про існування "автономної мови", яка в деяких випадках має місце між близнятами. 

Йдеться про створення ними власної Мови, якої іноді не розуміє навіть їх мама [12. с.69). 

Наведений приклад акцентує увагу на відсутності безпосередньої залежності розвитку 

мови у дітей від Мови дорослих і дозволяє зробити припущення про спадкову схильність 

щодо появи людської мови. Про це свідчать факти початку лепету у дітей п'яти-шести 

МІСЯЦІВ як таких, Що чують мову дорослих, так І у Дітей глухонімих від народження, які 

ніколи не чули людської Мови.
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Розвиток розумових здібностей індивіда за нинішніх умов геоедбана* теош м  аса 

подолання консерватизму і однобічності мис ення Досить цінною тестю особи а а«к-на 

бути достатньо мобільною 1 незалежною лон оцінках соціальних явиш і подій та 

формування власного погляду і стійкої світоглядної позиції Пошук, ►юеатооство дискусія 

діалог, плюралізм думок - ось далеко не повний пврел.* основних термінів т  

характеризують багатомісне і багатофакгорне мислення На відміну від традиційного 

даний тип мислення ^Цілісно диференційований, багатоваріантний Активізація роаумоеоі 

діяльності проявляється в творчому ставленні до теорії яка узагальнює накопичений 

досвід, в не в банальних висловлюваннях про добре відомі рані

Розвиткові інтелекту сприяє спеціальне тренування з метою постановки проблемних 

запитань і завдань, які активізують розумову діяльність людини, розвивають у неї 

прагнення до оновлення своїх знань. Справжнє, творче мислення виникає, як правило, в 

проблемній ситуації і направлено на її вирішення Саме напружена робота людського 

мислення, раціонально і правильно організована в процесі повсякденної діяльності 

індивіда, є важливою передумовою його розумового самоудосконалення

Розвиток індивідуальних здібностей людини в значній мірі залежить від її духовних 

потреб та Інтересів загальної моральної культури. А це вимагає від людини 

самокритичності, яка повинна супроводжуватися повагою до інших людей. Чим людина 

розумніше, тим більше орипнального І цінно То аонц знаходить а інших людях, і навпаки, 

люди посередні і обмежені бачать життя, як правило, тільки е сірих Ві/Щінках

Отже, інтелектуальне в людині тісно пов'язане з моральним. Цей взаємозв'язок тонко 

підмітив у св.й час А.П. Чехов, який підкреслював, що чим вище стоїть людина за своїм 

розуморим і моральним рівнем, тим вільніше вона себе почуває, тим більше задоволення 

отримує від життя Подібної точки зору дотримувався таКО* видатний вітчизняний вчений 

В ! Зернадський. коли писав: "І художня насолода, і високі форми любові, дружби,
Сґ

служіння свободі - все це пов’язано з розумовою діяльнісТю"(2, с. 390).

Інтелектуальний розвиток людини найефективніше здійснюється при її "небайдужому 

мисленнГ(М.М Бахтин). За допомогою небайдужо * практичного Мислення усвідомлюється 

внутрішнє розуміння унікального вчинку, здійснюється його морально-етичне 

виправдання.Через даний тип мислення передасться відчуття "силової напруженості", 

реального опору, складності і бапзтоваріанТноЬті людського ЬутТя.
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Небайдуже мислення, у свою пергу, найпродуктивніше проявляється в науці, в 

науково- пізнавальній діяльності, де людина в щонайбільшій мірі реалізує свої розумові 

здібності. Наука і духовний розвиток особистості, як свідчать багаточисельні приклади, 

нерозривні Тільки за такої соціологічної установки наукові істини можуть сприяти 

самовизначенню пізнаючого субм єкта як ученого, а наука буде здобувати осмислену 

цінність та індивідуально- субиєктивне її переживання, "рсобистість у науковій сфері 

проявляється лише у того. - писав Макс Вебер,- хто служить якійсь одній справі" (5,с 132].

А щоб займатися наукою, потрібен певний рівень теоретичних знань, які людина може 

здобути тільки о процесі освіти та самоосвіти, особливо у вищій школі Саме тут 

відбувається найінтенсивніший розвиток мислення дорослої людини. Гіри цьому студенти 

лоиродничих факультетів та інженерних спеціальностей мають більш високий рівень 

розвитку таких властивостей інтелекту, як уміння працювати з цифровим матеріалом, 

жвавість розуму, концентрація уваги. Студенти гуманітарних спеціальностей 

характеризуються більш високим рівнем художньо-образрого мислення і мовного 

розвитку [7. с. 26-28].

Слабкою ланкою в системі знань про індивідуальний інтелект є питання щодо його 

класифікації, майже не проводяться сьогодні в Україні експериментальні дослідження з 

цієї проблеми. Виходячи з наявних у нас матеріалів та власних спостережень, можна 

запропонувати приблизну класифікацію різних типів індивідуального інтелекту, 

наповнивши її конкретним змістом.*

Перший тип індивідуального мислення-невисокий інтелект (життєво - практичне 

мислення). Це, як правило, мислення людей з низьким загальноосвітнім рівнем 

(початкова, іноді незакінчена середня і навіть повйа середня освіта). Діти даного типу 

мислення навчаються в школі нерівномірно, оцінки у них невисокі, ці учні повинні 

знаходитись під постійним контролем учителя та їхніх батьків. Іноді виступають 

ініціаторами різних заходів * як Позитивних, так і негативних.

У дорослих людей з названим типом мислення направленність життя чисто 

практична, духовні Інтереси обмежені.

* Ми не включаємо в нашу класифікацію людей з надзвичайно низьким інтелектом, 
рівень мислення яких у МедйЦИНі ( Та і при соціальному спілкуванні людей) прийнято 
називати напівдебільНИМ І Навіть дебільним. За Даними ВОЗ (Всесвітня організація 
охорони здороййЯ) щбріЧНЬ на зйМній кулі Народжується приблизно 2,5-3 % дітей .які 
стають людьми з названим типом мислення .
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Але вони володіють і певними позитивними якостями поацелюбством с‘г*оанн»стю 

добросовісністю тощо Проте притаманна нг ваному типу індивіда природня зам^угсть 

і відчуженність призводять у певних соціальних умовах до невелико' суспільну віддачу 9 

колективі цей ТИП особистості ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ низькою активністю, невмінням спілкуватися з 

людьми, відсутністю ініціативи

За темпераментом людина даного типу - найчастіше меланхолік або Флегматик. Для 

неї характерна незначна різноманітність емоційних переживань, вона як правило 

замкнута, нетовариська, образлива, недовірлива Схильна до азартних ігор та 

вживання алкогольних напоїв

Д ругий тип індивідуального інтелекту - середній інтелект (розумово- практичний тип 

особи). Це найпоширеніший тип людини, яка має середню, середню спеціальну, а іноді 

иезакінчену вищу і навіть вищу освггу.

Під час навчання в школі учні названого типу мислення часто стають 

неформальними лідерами. Бони самолюбиві, дружать з небагатьма, при виборі друзів 

намагаються займати лідерську позицію, а при виборі професії вирішують цю 

проблему в більшості випадків самостійно, без допомоги дорослих.

Найважливішими якостями Індивідів із середнім інтелектом є працелюбство, 

наполегливість, воля, акуратність. На виробництві це акуратний працівник з високим 

почуттям відповідальності, для нього притаманні як практичне, так І теоретичне 

мислення, сфера діяльності - праця фізична і розумова. Така людина наділена 

значною активністю і оптимізмом, що особлива добре проявляється в бізнесі, 

комерційній та інших видах діяльності.

Третій тип індивідуального мислення - високий інтелект (інтуїтивно-розумовий ТИП 

особи). Люди Даного типу мислення мають, як правило, вищу, незакінчену вищу або 

середню спеціальну освіту, володіють різноманітними духовними інтересами, розвинутою
с-

ерудицією.

У шкільні роки життя діти високого інтелекту навчаються добре та відмінно, вони 

допитливі, люблять читати книжки, легко знаходять друзів. їх інтереси і схильності стійкі і 

рідко коли міняються, а обираючи свій життєвий шлях, свою майбутню професію, вони 

постійно в ній удосконалюються і стають хорошими фахівцями. Багато учнів названого 

рівня мислення в майбутньому працюють у галузі науки і мистецтва, у сфері управління, 

займаючи досить високі керівні посади.
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Четвертий тип індивідуального іктслкєкгу - дуже високий інтелект, на рівні генія** 

(теоретико-інтуїтивне мислення)

Подібні люди зустрічаються нечасто, вони володіють хорошими природними 

задатками і здібностями.

Під час навчання в загальноосвітній школі учень даного типу мислення проявляє здібності 

до природничих чи гуманітаоних наук, стійкий інтерес де майбутнього, в плані якого і 

формується його наступна діяльність

Людина названого рівня мислення має стійкий світогляд, досить високі моральні 

якості багато творчих можливостей, працелюбство. Такі люди, як правило, є твориями 

нових, оригінальних ідей, здатні до створення окремих напрямів у науці, шедеврів у галузі 

мистецтва Сфера їх діяльності - найчастіше духовна, пізнавальні процеси у них 

характеризуються сильно розвинутим теоретичним мисленням або художньою 

образністю. Зовнішньо це люди життєрадісні і товариські хоча вони не знаходять 

задоволення в постійному спілкуванні з іншими людьми і часто відчувають потребу 

залишатися наодинці зі своїм.' думками.***

Проте, щоб інтелект людини міг проявитися на третьому і особливо четвертому рівнях, 

індилід повинен володіти певними природними задатками І здібностями. Це питання ще 

недостатньо вивчене як у вітчизняній ,так І у світовій науковій літературі, хоча було 

поставлене ще Арітотелем ( у його вченні про "практичний розум"), який вважав, що 

вищою здібністю людини є "теоретичний розум"[1,с.365].

Уже тривалий час у науковій літературі дискутується питання про природні здібності 

людини.Не вдаючись у його Історію, але опираючись на результати досліджень,

** В "Толковом словаре" В. Даля читаємо такі поняття генія і геніальності: геній - 
самобутній творчий дар у Людини, це вищий творчий розум, творча здатність, 
самобутність винахідливого розуму і т.ін.; геніальність - якість, властивість генія / Даль В 
Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. - М., 1989. - Т. I - С. 348

*** При виділенні основних соціальних типів індивідуального інтелекту і визнг іенні їх 
параметрів частково використана характеристика соціально-.психологічниу портретів 
двадцяти типів особи, що була зд1йсненё вченими Інституту соціологічних досліджень АН 
СРСР на початку 80-х років II ДИВ.: Методические рекомендации по изучению личности 
І личчосный комплексный социометрический тест/. - В 3 кн.- М.. 1983 - Кн. 2 - С. 12-13.
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проведених як у колишньому Радянському Союзі, ^ак в західних щмінех і Б V Тепло*

A. ф Лазурський, О. *Л. Леонтьев. Л.С. Виготсвкий і т . Фролов З о  Саожантов 

В Плеоь, Ф Клікс, Н.С Зароен та ік . ), можна зробити висновок, ще природженими можуть 

бути лише анатомо-Фізюлопчні особливості, тобто задатки ще лежать в основ; розвитку 

здібностей, а останні є результатом цілеспрямовано.' І постійної розумово-практично* 

діяльності. Задатки, у свою черру. є анатомо-фізіологічними особливостями людини 

пов'язаними з відповідним розміщенням нейронів у великих півкулях людського мозку 

(звідси так зване нматематичне" > "художнє" мислення), а здібності як психологічна і 

соціологічна категорія на думку більшості вчених, взагалі не існують до початку "дійового 

мислення" аза людською діяльністю.

Однією з найважливіших особливостей людсько' психіки є можливість широкої 

компенсації одних індивідуальних якостей іншими, внаслідок чого незначні прояви тієї чи 

іншої здібності людини компенсуються іншими видами діяльності. Наприклад, своєрідною 

музичною здібністю людини є так званий абсолютний слух, який проявляється в здатності 

розпізнавати висоту окремих звуків без порівняння їх з іншими звуками, ви тгч яких 

відома. На думку багатьох дослідників, у феномені абсолютного слуху ми маємо справу з 

природженою здібністю, в основі якої - природні задатки. Здібності не є регулятором 

поведінки людини, вони нерозривно пов'язані з діяльністю і служатР для реалізації 

людських потреб. Відкритим залишається питання про "гіперздібності", що 

характеризуються злиттям різноманітних сфер чутливості (наприклад, "кольоровий слух" у 

А М.Скрябіна та М.А. Римського-Корсакова. "музичний живопис" у М.К. Чюрльоніса та ін.)

Досить розповсюдженим на Заході є визначення у людей різного віку і різних професій 

коефіцієнта інтелектуальності за допомогою тестів.’ ""* Так, американські вчені Р Терман і

B. Оден ще на початку 70-х років провели обстеження 750 дорослих, у яких в дитинстві 

була виявлена висока обдарованість Через 20 років після перших тестів, тобто на початку 

90-х років, при повторному тестуванні тих самих людей вони виділили вже дві групи 

респондентів одні досягли значних успіхів, а інші ніяких. У чому ж причина?

**** Ідея кількісного визначення рівня інтелектуальності дітей за допомогою тестів була 
розроблена французьким психологом А. Біне ще в 1903 р., а методика застосування тестів 
під час експериментальних досліджень - австрійським психологом В.Штерном у 1911 р
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Справа в тому, що у людей першої групи проявлявся значно більший Інтерес до своєї 

роботи вони мали такі якості, як наполегливість, цілеспрямованість, добре усвідомлювали 

своє власне "Я" Друга група осіб цих якостей не мала, чим і пояснюється відсутність у 

них якихось успіхів. [15, с. 274].

Необхідно зауважити, що окремі здібності не просто співіснують. Кожна здібність 

змінюється набуваючи якісно іншого характеру в залежності від наявності І ступеня 

розвитку інших здібностей.

Поєднання багатьох здібностей створює обдарованість, від якої залежить досягнення 

значних успіхів при виконанні тієї чи іншої роботи

При цьому немає обдарованості взагалі; можна говорити (і це підтверджується реальною 

дійсністю) про обдарованого письменника, художника, педагога тощо. Сукупність 

різноманітних здібностей І обдарувань, поєднаних з напруженою і цілеспрямованою 

діяльністю людини, в процесі Якої вона отримує нові результати, утворює нову якість 

індивіда, яку прийнято називати талантом. Проте, для прояву таланту та його практичної 

реалізації необхідні відповідні соціальні умови, тобто "соціальне замовлення даної епохи", 

за словами Б.М. Кедрова. [4, с. 243].

В ієрархії перерахованих людських якостей найпочесніше місце посідає геніальність, 

про яку частково вже йшлося в статті. Ще від античності існує думка щодо геніальності як 

виду ірраціонального, або навіть божественного натхнення (Платон. неоплатонізм) 

Розпочинаючи з еПохи Відродження (Ленардо да Вінчі, Дж Вазарі та ін.), отримуй 

розповсюдження культ генія як творчої індивідуальності. В деяких концепціях, собливо Ч 

Ломброзо, утверджується зв'язок між геніальністю та психічним захворюванням, що (за 

рідким виключенням) не знаходить свого підтвердження на практиці.

Цьому питанню приділяли велику увагу І. Кант. Гегель та інші видатні філософи На 

думку Канта, геніальність є вищим ступенем обдарованості людини і вона можлива лише в 

мистецтві, а не в науці, і тим більше не в практичній діяльності виробничого характеру. А 

геній - це природжені задатки душі, через які природа дає мистецтву певне правило; це 

талант створювати те, для чого не може бути ніякого правила. Першою властивістю генія 

є оригінальність [в.с.322-324]

Сьогодні соціальні науки (філософія, соціологія, педагогіка, психологія тощо) 

трактують геніальність людей як найвищий ступінь прояву творчих сил людини. 

Припускаючи природжені задатки і здібності до продуктивної діяльності в тій чи іншій
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галу», геній, на відміну від талановитої людини адатний створювати щось таке.чого нмоли 

не було раніше, робити наукові відкриття і передбачення Діяльність генія реалізується в 

певному історичному контексті життя людського суспільства, з якого він черпав матеріал 

для своєї творчості.
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Табачксшський В .Г
і

З Історії розробки духовності у В ІТ Ч И З Н Я Н ІЙ  філософії

Кризовість нашого сьогоднішнього життя чи не найбільшою мірою відчутна у царині 

загальносвітоглядних орієнтацій масового індивіда, ціннісних регулятивіе діяльності, її 

духовного, І особливо морального забезпечення. Така ситуація не є випадковою з огляду 

на те. що впродовж кількох десятиліть масова свідомість була немовби розітнута навпіл. З 

одного боку, в неї внаджувалась "державницька Ідеологема" щодо первинності 

матеріального й вторинності духовного та класової специфіки моралі. З іншого ж боку, за 

будь-якого нвгаразду в суспільнім житті (а негараздів було більше ніж достатньо) одразу ж 

лунали апеляції саме до свідомості та до моральних імперативів. До того ж періоди 

"державницької аморальності" чергувалися зі спалахами її офіційного осуду, які. за всієї їх 

мімікрійності, все ж западали в Масову свідомість. Та й у буденнім житті кожен з нас міг 

переконатися, Що Моральність - далебі не фікція. Окреслене роздвоєння, та навіть 

"розтроєння" свідомості не Могло Не обернутися духовною ерозією, долати яку 

доведеться, мабуть, Ще не одному поколінню.

Саме за таких уМов І форМуЬТЬСй сучасна українська філософія, розпочинаючи з 

шістдесятих років наШої Д06И, коЛИ МатерІШІІзм дедалі активніше набував ознак 

антропоцентричності. Справді, вже саме по собі зміщення епіцентру філософських 

розмірковувань з Традиційної дихотомії "буття - свідомість" на іншу "людина - світ" знімало 

гносеологічну Гостроту першої. Питання про субординацію (що первинне, що вторинне) 

тіснилося питанням про координацію. "Олюднення" предмета філософії не могло не 

спричинити тенденції "одухотворення".

Окресленій тенденції сприяли ще дві обставини, про які варто сказати Перша 

стосується особливостей того типу філрсофської культури, для формування якого на цей 

час вже з’явилися передумови на філософському факультеті Київського університету 

Йдеться, передусім, про зануреність у німецьку класичну філософію, де феномен
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духовності постав у своїй "космічн'й7 значущості. Йдеться також поо зростаючий потяг до 

новітньої зарубіжної філософії, котра свої вболівання щодо духовності поєднувала з 

критичним ставленням до класичних, сособливо гегелевих її витлумачень зокрема до 

властивого їм знеособленя, монолопзму тощо

Друга обставина пов'язана з тим. що Київська філософсько-світоглядна школа, котра 

була осереддям антролрлогічного повороту в українській філософії шістпесятих- 

вісімдесятих років, започаткувалась як спроба пов'язати розмірковування про сутнісні 

ознаки людського способу буття з філософсько-соціологічним осмисленням науково- 

технічної революції. Отже, поставало питання, якого типу індивіда потребують ті зрушення 

в суспільному виробництві, котрі несе з собою новітнє науково-технічне переоснащення І 

кожному було зрозуміло, що йдеться про людину з високорозвинутою духовністю.

Звичайно, за подібних соціальних умов філософські розмови про людину, особистість, 

духовність були, мабуть, свого роду інтелектуальною сублімацією, але їхній зміст у тій 

своїй частині, котра стосувалась не ідеологем, а реальних Механізмів людського 

світосприйняття, був і, мені здається, залишається евристично продуктивним, що, 

зауважу, не могло не справляти зворотного впливу на ставлення до багатьох Ідеологам

Наведу один приклад. Обгрунтування світоглядно-антропологічної переорієнтації 

філософії містило, зокрема, тезу про те, що будучи теоретичним уявленнягСпро світ, вона 

органічно включає до свого змісту формулювання певної аксіологічної позиції, оскільки 

розкриває перед людиною навколишній світ як світ людської діяльності, котра реалізує 

уявлення про належне буття Філософський образ світу постає тут як специфічне 

утворення, покликане дати людині розуміння сенсу її буття [6. с. 59-61].

А ось принциповий висновок, який отримано з наведеної тези. Він стосується таких 

понять, як мета, засіб та результат. Слід зауважити, що цей висновок "розмивав" уже 

названу ідеологему про винятково класовий характер моралі. Так. розглядаючи питання 

про етичну забезпеченість доцільної діяльності, Олександр Яценко обстоює важливу 

застережну тезу європейського гуманізму про те, що ніяка, навіть найшляхетніша мета, не 

виправдову є аморальних засобів Якщо ж вона вдається для свого здійснення до таких 

засобів, то аморальним є її справжній зміст, а шляхетні шати - або свідомий обман, або 

заблудження суб'єкта діяльності (коли йдеться про індивіда - про певний "зсув" психіки, що 

його психологи іменують "захисним мотивом"). Отже, питання про моральність засобів 

підмінюється питанням про моральнісну вивіреність самої мети. Обстоюючи першість
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моральнісної мети щодо засобів, цитований автор акцентує на тій обставині, що якою б 

надскладною не була певна моральна проблема в найзвплутанішій ситуації, її сумлінне 

осмислення чеоез різноманітні опосередковуючі ланки приведе суб'єкта діяльності до 

простих норм моральності, котрі вже не вимагають для себе ніяких критеріїв. Можна 

погодитись, ш перед нами - розкриття взаємозв’язку Між світоглядно-філософською 

рефлексією та одвічним народним уявленням про правду і кривду, справедливість і 

несправедливість тощо. Саме такі прості норми моральності і справедливості мають 

отати, на думку філософа, непооушними орієнтирами в стосунках Як між окремими 

людьми, так І між країнами (7. с.237-238).

Або, скажімо, вже наведене тлумачення філософського о'бразу світу містить тезу про 

те, що цей образ не обмежується лише рефлексивними виявами, він є не тільки 

світорозумінням,а й світовідчуванням. Цим самим було дано поштовх намаганням 

співвіднести образ світу у свідомості та життєвий світ людини (те. що в гуссерпевській 

феноменології отримало наіменуВання "і є Ьєрзі/уєіП . Такий підхід зумовив введення до 

розумового арсеналу низки понять, немислимих для "знелюдненоГ філософії Маємо на 

увазі передусім філософське переосмислення релігійного уявлення щодо "подвоєння" 

світу (на світ наявного та належного буття), про ціннісну природу такого подвоєння та про 

виняткову значущість у людськім світовідношенні духовних почуттів (віри, надії, любові), 

які націлюють на вищі цінності.

І знову пошлемося на те, До яких висновків спонукало подальше розгортання 

окресленого підходу. Досліджуючи особливості світоглядної культури особистості, Вадим 

Іванов наголошує на тім, що життя особистості сягає дійсної повноти і справді людського 

змісту, коли воно "рефлектується" в Духовній сфері, яка не зводиться до функцій 

свідомості, оскільки духовне життя охоплює всю "конструкцію" людського світопорядку. 

постаючи як своєрідна "внутрішня дійсність." Наявність духовного світу кваліфікується як 

така, що створює Парадоксальну ситуацію: особистість володіє усім цим світом як 

внутрішнім надбанням, змістом власного "Я" й водночас вона може входити в цей світ як в 

об'єктивну реальність. Бути ж при собі й поза собою водночас - означає володіти 

здатністю надемпіричноґО діяння, тобто універсальністю. Духовний світ кваліфікується як 

свого роду власний Всесвіт особистості, духовний планетарій, у якому можна 

моделювати будь-які варіанти ствітопорядку й свого життя. У цім світі можливе й 

неможливе набувають плоті, як наче б це було саме життя. Найвищим же рівнем
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рефлективної здатності людської самосвідомості, котра реалізується у вчуто.^ньому 

духовному світі особистості, є, за твердженням цитованого автора, сл^віднесеня себе з 

абсолютним моральним взірцем [3].

А чого варте було зміщення акценту з виключно відображувальних функцій с в ід о м о с т і  

на духовно-регулятивні: адже якщо свідомість творить світ уявного, належного буття, то 

виходить, що людина у своїй життєдіяльності керується передусім духовними почуттями 

Ось вам І вторинність свідомості. Ж.-П. Сартр сказав би, що тут "вторинність", котра 

"первинніша від первинності".

Мені вже не раз доводилося відстоювати думку про те, що "антропоцентричний 

матеріалізм" українських філосс - шістдесятників був досить специфічним, оскільки аж 

ніяк не підпадав під канони офіціозної філософи і був с зріднений з отією традицією 

вітчизняного філософствування, витоки якої сягають П.Юркевича, Г.Сковороди та його 

попередників і котра є виявом прадавньої світоглядної ментальності українців. 

Підтвердженням наведеої думки є той факт, що названий тип матеріалізму стосується 

націленості творчої спадщини нашого земляка, який працював з Українському Вільному 

Університеті - Олександра Кульчицького. столітній ювілей якого відзначали в 1995 році 

Дозволяю собі навести деякі паралелі зі світоглядно-антропологічних уболівань цього 

вченого і тими творчими намаганнями, котрі мали місце на його батьківщи^

Хочу привернути увагу передусім ось до якої обставини. Фундаментальна праця О. 

Кульчицького "Основи філософії і філософічних наук" з'явился на правах рукопису ще в 

1949 році [1]. Друге його підсумкове дослідження "Введення у філософічну антропологію", 

також видруковане на правах рукопису Українським Університетом у Мюнхені в 1973 році 

Якщо перша зі згаданих праць з'явилася тоді, коли на батьківщині О. Кульчицького майже 

безроздільно панувала горезвісна "катехизіхсно-філософська" ідеологія "Короткого курсу 

історії ВКГ1 ІбГ, то друга застала в Україні вже іншу ситуацію. В 1968 році, після 

тридцятилітньої перерви, поновив видання філософський журнал, і перші сторінки його 

відкривалися обгрунтуванням світоглядно-антропологічної переорієнтації філософії 

(програмна стаття В.І. Шинкарука).

Звичайно, то був "легальний антропологізм", який здійснювався насаперед через 

повернення від катехизіхчого до справжнього марксизму. У статті "Неомарксизм" ми 

знаходимо ознаки одного з двох відгалужень неомарксизму: незгода з об’єктивістсько- 

натуралістичними тлумаченнями діалектичного й історичного матеріалізму та прагнення
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постввиги у центр філософії людину як суб’єкти історичної дії. намагання пов’язати 

діялекти:>у з суб'єкт-об’ентним відношенням, зорієнтувати філософію на суспільство, 

історію >а культуру і розглядати природу крізь призму пізнавального й практичного 

ставлення до неї людини, апеляція до ранніх праць К.іУІаркса, де наріжною є проблема 

відчуження, нарешті - використання ідей нвомарксистської філософи Франкфуртської 

школи тощо (4. с "5 99]. Отже за всіма згаданими ознаками те, що задавало тон и 

українській філософії шістдесятих років, належало саме до неомар^сизму, а не лише до 

"аутентичного марксизму". Світоглядно антропологічна переорієнтація філософії за 

багатьма своїми овальними м ожливостями сприяла "розмиванню" тоталітарного 

світорозуміння, котре насаджувалося офіційною ідеологією.

Чи не показово, що приблизно водночас і в Києві, і в Мюнхені виникає погляд на 

філософію як світоглядне знання, спрямоване на Цілісність буття, і таке уявлення щодо 

філософії І там, І тут виявилося пов'язаним з переосмисленням раціоналістичної 

спадщини, заснованої на декартовому "Думаю, отж* Існую". Акцент зміщувався з 

розумова7 здатності (як передумови людського існування) на саму людську екзистенцію, 

на існування людини.

Представники Київської світоглядно-антропологічної школи в цей же час інтенсивно 

досліджують розмаїття спроб західних філософів "екзистенціалізувати" розумову 

діяльніст до якої агіепював класичний раціоналізм. Аналізуючи тенденцію, 

репрезентовану Різними Е. Гуссерлем. Ж.-П. Сартром. Е. Мунье, Ж. Лякруа та іншими 

вченими, вони показують, що світова філософія рухається від з'ясування особливостей не 

менш важливої сфери - переживання та розуміння світу в його значущості для людської 

особистості. Відповідно, світ людини розглядається як наслідокїї оціночного бажання [5. с 

18, 29. 78-80]

Беззаперечною заслугою Київської школи став докладний аналіз того,яким чином 

одвічні світоглядні питання, котрі є передумовою виникнення філософії, отримують у ній 

теоретичне обгрунтування. Цьому присвячені, зокрема, тодішні праці Володимира 

Шинкарука. Вадима Іванова, Олександра Яценка та інших авторів.

Значна спільність світоглядно-актрогіологічних роздумів Олександра Кульчицького та 

представників Київської школи також у тому, що розглядаючи особливості людського 

світовідношення, вони зміщують акценти зі свідомості на самосвідомість. Остання, 

зазначає О Кульчицький, в найважливішою відмінністю особи в ; зв'язку зі світом поза
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нею та з власними психічним життям (2, с. 37] Описуючи структуру самосвідомо-..- баз

огляду на якість ідеологічних “табу’ О. Ку, ьчицький, звичайно, виграє в пор.йч-»*»« зі

своїми київськими колегами, оскільки послідовно акцентує ча органічній взаємод ї дао*

шарів психічного життя людини - свідомого та несвідомого, залучаючи при осмислений

останнього тьору спадщину 3. Фрейда, Ф. Адлера, К Юнга.

Щось подібне відбувалося і в українській філософії, зокрема при вивченні структури

психічного життя. Якщо О. Кульчицький доводив співвідношення свідомого й несвідомого

до розкриття особливостей взаємодії так званої "персональної надбудови" {обсяг думання

й свідомого хотіння) та "ендотимної підвалини" (обсяг почуттів, "тонових прагнень” ТОЩО),

то представники Київської школи почали розглядати світогляд через такі структурні рівні,

як світовідчуття, світоуявлення та світорозуміння, роблячи особливий наголос на

першому. Згодом ми зосередили увагу на вивченні такого своєрідного явища, як

світоглядна установка, залучивши для зіставлення її несвідомого й несвідомого праці

грузинської школи Д. Узнадзе та його послідовників. У книжці "Еврестичні функції

світогл^уїної свідомості” ми вже наполягали на тому, що саме так слід розглядати

стереотипну тезу про те, що буття визначає свідомість і дійшли висновку, що образові

світу в людській свідомості передує його неусвідомлений прообраз

Отже, можна зазначити, що в Київській світоглядно-антропологічній школі не згасало,

а зростало критичне ставлення до "раціоцептристських" уявлень про людське

світовідношення. Останнє розглядалося крізь призму взаєМодГї таких сутнісних сил

людини, як розум, почуття, воля і пріоритет надавався саме почуттєвій ссЬері. Тому нам

особливо близька позиція О. Кульчицького, коли він, відштовхуючись від В. Дільтвя,

твердить, що саме "з почуттєвих реакцій людини постають відповідні цінносТі"(2, с.ЗО].

Подібних порівнянь можна зробити багато. Усі вони свідчать про те, що навіть за

докопінно відмінних ідеологічних та політичних умов у розвиткові української філософської 
&

думки новітньої доби з'являлося багато в чому подібних концепцій, які сьогодні 

культурологи називають національною ментальністю.

Особливо це стосується явища, яке дослідники кваліфікують як "український 

персоналізм". Справді, смисловим осередком філософсько-антропологіних уболівань О 

Кульчицького стало поняття персони або персонального "Я” , шо отримує сферу 

застосування набагато ширшу від тієї, яка традиційно переважала до останнього часу
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Мається на увазі плідна спроба розглядати на особистісному рівні не тільки індивідуальне 

"Я", але також і "Я" колективне, зокоема етнічне, національне

Тяжіння до пеосоналізації філософсько-антропологічних розмірковувань було 

притаманним і представникам Київської школи. Щоправда, в шютедесяті роки та в наступи' 

десятиліття доперебудовної доби такі спооби не могли бути легально доведені до 

теоретичного осмислення персонального як етнонаціонального. Вони замикалися 

переважно на індизідуально-особистіснім "Я".

"Персоналістичний синдром" був серед нас зовсім не випадковим. Він відображав 

типову реакцію гуманітаріїв на знеособлюючі тенденції тоталітарного соціалізму й 

"офіційного" марксизму, а втім - не тільки його. Адже "молодомарксизм" також містив у 

собі нерозв’язану в його рамках колізію: надмірні сподівання щодс "родової сутності" 

людини як зібрання самих лишень чеснот, і ця родова сутність мислилась як безособово- 

суспільна. На противагу такому безособово-родовому баченню людини не міг виникнути 

потяг до бачення особистісно-родового. Чи не тому вже на початку антропологічного 

повороту шістдесятих років у руслі пошуків Київської школи спеціально досліджується таке 

філософське явище, як французький персоналізм?

З огляду на щойно сказане, досить важливим є акцентування українських філософів- 

шістдесятників на діяльнісному началі в людськім ставленні до світу. Не менш 

прискіпливої уваги заслуговує також націленість вітчизняних філософів на вивчення 

взаємозумовленості діяльності та свідомості, духовності в широкому значенні цього 

слова

Звичайно, осмислюючи назване вища поняття, не слід недооцінювати тих "темних 

підвалин" людської психіки, котрі позначаються на реалізації діяльнісного начала. Тим 

більше, що світова Інтелектуальна скарбниця містить чимало нагірацювань, які роблять ті 

підвалини більш зрозумілими. А ми сьогодні активно залучаємось до більш повного 

освоєння цієї скарбниці.

Виразно вимальовується ще одна складність, котра стосується оцінки антропологічно 

зорієнтованої філософії шістдесятників, та не тільки їх. Однією лише орієнтацією на 

західну філософію питання Про піднесення інтелектуальної культури України не розв'яжеш 

- доводиться дослухатися і до власної ментальності: "І чужому научатись, і свого не 

цуратись". Воеляє оптимізм наявність у нас досить стійкого потягу до філософського
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осмислення феномену духовності, з це в ід ко и м с  певні перспективи щодо подальших 

досліджень вітчизняних Ф ілософів
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Вовк С.М.

Науковий потенціал українського суспільства як важливий 

фактор Його духовного розвитку

XX століття характеризується Інтенсивним розвитком науки, яка пронизує всі галузі 

людської культури. Вчені з великою ймовірністю передбачають швидкий вступ людства в 

еру інформаційної цивілізації. Наука, органічно з'єднана з комп'ютерною технікою та 

інформаціними технологіями, істотно змінить обличчя суспільства, наявні способи 

людського життя та спілкуваннг., характер і зміст людської Праці. Саме соціально-культурні 

витоки і джерела забезпечують невпйннИй рух науки і наукЬео-технічнсго прогресу

Перехід науки до пізнання сутності світу, негІіМІйНЙХ яВиф, процесів і систем 

характеризується різким поглибленНЙМ МіЖДйсЦИПЙіИарнагЬ синтезу науки, техніки і 

технології і на цій основі інТенсиВНИМ фбрМубёЙНЙ; 4сйчйбї багатофакторної

парадигми [1, с. 24-27]. І ф'пософія тут виступає Не просте мгтлёксне викладення для
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людей фундаментальних проблем науково-пізнавального та предметно-практичного 

характеру, а як вчителька життя. Становлення людино-машинної картини світу адекватно 

відображає новизну сучасного рівня єдності екперименту й раціональної теорії, детермінує 

розвиток багатофакторної свідомості і докорінну зміну наукових уявлень про світ.

Загальна зміна людського буття, що визріла в результаті розпаду колишнього СРСР 

виявила граничну однобічність - суцільний обман ідеологічного світу науки Водночас 

декларовані цінності й ідеали, етичні норми й соціально-психологічні настанови почали 

швидко меокнути. особливо у зв'язку з діяльністю здеформованої "одномірної’ людини- 

гвинтика Подібна людина, ставши на наукову стезю, намагається насамперед будь-якими 

способами (відкидаючи при цьому високу наукову чесність, порядність, принциповість, 

творчі задатки тощо) відвоювувати "місце під сонцем" Як наслідок - істотне зниження 

національного наукового потенціалу, обвальна девальвація цінностей та орієнтацій. 

Наукова сірість і бездарність, непорядність і бездуховність заповнили науковий і життєвий 

простір держави, яка переживає період свого становлення. Талановиті вчені є, але вони 

"не роблять погоди" в державній науці України.

Створення громадських об’єднань вчених - яскраве свідчення об'єктивної потреби в 

глибокій реформі науки на шляху конструктивної руйнації наукової номенклатруи, 

"одномірного" стилю мислення і на цій основі зміцнення інтелектуального й духовного 

потенціалу українського * суспільства. Чергове обрання академіка Бориса Патона 

Президентом Національної Академії Наук України переконливо свідчить: номенклатура 

всіма засобами нівелює специфіку наукової діяльності.вводячи її в поле стероотипів, догм 

та ідеалів одержавленої наукової ідеології [3, с.15-17).

Ефективне й плідне переборення цієї тенденції можливе на шляху розробки й 

застосування якісно нового багатосЬакторного підходу (БГ1) в цілісній системі "філософія- 

наука-культура” . Результатом такого застосування є розробка предметних 

багагофакторних моделей люд-іни-особи. Суть БП - в предметному переході від 

об'єктивної до суб'єктно-об'єктної орієнтації в організації життя суспільства. Саме в 

гносеолоічній струю урі загальносоціологічної теорії найповніше відображається 

діалектика об’єктних і суб'єктних факторів, формується багатомісний теоретичний аналог 

реального буття, здатний виконувати функції реалізації і прогнозу соціальної 

життєдіяльності.
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На відміну від сучасного нормативного підходу, в якому теорія слабо й однобмио 

пов'язується з життям, багатофаткорний підлід дає новий імпульс дослідницькій діяльності 

суспільствознавців, пробуджує до глибокого й вільного проникнення в реальні суспшьч* 

явища і процеси. При застосуванні багатофакторного підходу методологія Формування 

багатомірного теоретичного аналогу базується на реальному зв'язку біологічного, 

психічного й соціального як структурних елементів у складі єдиного цілого Дане 

положення суперечить концепції пюдини як "атому", яка в кінцевому рахунку націлена на 

руйнацію людства як соціальної системи.

Філософсько-методологічний статус і гносеологічна цінність БП яскраво проявляються 

в предметному врахуванні динаміки взаємозв’язку розумового, ідейно-теоретичного 

морального, естетичного і фізичного розвитку людини-особи в усіх галузях життя 

суспільства, множинності джерел знання та якісної різноманітності реального життя На 

відміну від класичного однофакторного підходу (ОП). багатофактооний підхід відкриває 

якісно нові можливості дпя розвитку наукового потенціалу, створює сприятливі умови для 

багатофакторного "підключення" сукупної ерудиції, професійного й життєвого досвіду 

щодо інтелектуального птенціалу народу. Загальносоціопогічна теорія пов’язується з 

світом людської жил є діяльності і культури через призму нового гносеологічного образу 

світобудуваї •'Вітогпяднич ідей і принципів Це дозволяє досліднику: 1 предметно 

враховувати альтернативні тенденції в системі пограб і мотивів діяльності особи; 2 

посилити дискусійний елемент в суспільствознавстві; 3 розширити і оптимально 

реалізувати концептуальне попе співставлений різних підходів, тенденцій, точок зору, 

альтернативного розв’язання проблем, які хвилюють людей. Завдяки цьому можлива 

цілссрямована інтенсифікація творчого потенціалу людини і суспільства в усіх галузях їх 

життєдіяльності. За змінами в методологічній парадигмі в напрямках думки ховається 

Дійсна концептуальна мутація, органічно пов’язана з "ноосферним світоглядом". 

Конструктивні м о ж л и в о с т і мислення багатг мірно з'єднуються з культурною еволюцією 

норм раціональності 3 цих позицій 5П - загальнонауковий інструмент, засіб пізнання 

творчих здібностей, реалізації багатомірного відношення до світу в біопсйхосоціШіьний 

цілісності. Наприклад У структурі суспільного знання цей підхід дозволяє виділити окремі 

його рівні й представники їх як ієрархію концептуальних систем в такій блок-схемс

пізнавальна система л . система цінносте^ ^ розум У процесі застосуваня

&П вона предедметно конкретизується в тріаді; інтелектуальне оточення сучасної науки -



ідея раціональності - філософські основи культури. В ній творчість розглядається як 

цілеспрямована діяльність людини по створенню нових матеріальних і духовних 

цінностей. Тому інтелектуальний потенціал особи І суспільства - один з найважливіших 

засобів досягнення якісно нового рівня освіченості й культури, професійної підготовки і 

соціальної активності, Духовний розвиток суспільства, відродження державності України 

здійснюється в руслі розгортання комп'ютерної революції..істотного розширення границь 

людського пізнання, особливо чуттєвого, шляхом радикальної зміни наших уявлень про 

сутність "олюдненої" природи. Екранна культура, що формується на основі машинної 

графіки, наповнює якісно новим змістом усю гамму людських переживань. Причому 

людина починає сприймати як частину власного життя все те. що раніше вона могла лише 

абстрактно мислити. І на цьому фундаменті по-новому усвідомлювати безплідність 

"одномірних життєвих реформ". Комп'ютерно-математичний підхід у поєднанні з 

машинним імітаційним експерементом - принципово нове джерело розвитку своєрідного 

раціоналізованого почуття в специфічному імітаційному світі. Накопичення досіду 

застосування БП в різних галузях життя і діяльності суспільства супроводжується 

виробленням нової теоретико-методог.огічної установки, своєрідного імперативу щодо 

розгляду діалектики взаємозв'язку комплексу проблем, пов'язаних з особистісним в 

людині, з сукупністю безпосередньо даних форм і явищ, гармонійно співрозмірних їй.

З цієї точки зору духовний розвиток вимагає істотної зміни одномірних уявлень про 

взаємозв'язок природи, культури, суспільства і людини, тобто переносу акценту на 

створення багатомірного й гуманного людського буття в рамках досягнутої людино- 

машинної картини світу. Конструктивне й плідне розв'язання цього надзавдання потребує 

різностороннього врахування особистісних якостей при ціннісних орієнтаціях людини.

Органічна цілісність фізичної і духовної еволюції вимагає рішуче відкинути Ілюзорність 

того переконання, ідо будь-яке зміцнення влади є безумовний прогрес. В дійсності влада 

над сущим (речами І людьми) є чимось багатозначним і багатомірчим у загальному 

зекторі духовного розвитку народу. Вона може Приводити як до прогресивного, так і 

регресивного, доброго І злого, людського і нелюдського, може будувати, а може і 

знищувати. Сучасна людина ще не осмислила в повному обсязі природу, характер і зміст 

того факту, ідо поле Можливостей зловживання владою в певній системі чинників і умов 

зростає або сПаДав, безперервно змінюючись. Що ж таке влада? Чи доросла сучасна 

людина до ЛрШййлЬнбго кирНс+уВання механізмами влади? Правильної відповіді на
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поставлені запитання ми, на жаль не маємо Більше того, нині відсутня наука пре 

природу, зміст, функції й механізми використання влади

На мій погляд, на сучасному рівні цивілізації влада - це щось інтуїтивно ясне 

зрозуміле й загальнозначиме. Але в дійсності це своєрідна й одномірна (в основному 

вольова) концентрація інтелектуального і духовного потенціалу людини і суспільства, ях» 

адекватно відображається в посиленні проблематичності людини. Саме в цій площині 

найгостріше відчувається відсутність наукової розробки розумної І діючої етики 

користування владою. Не існує і відповідного їй виховання - як для аел'гги,\  так і для всіх 

людей взагалі. Корені цього явиша - в становленні і розвитку науки Нового часу Вже 

Френсіс Бекон у праці “Велике Відновлення Наук“ аналізує три галузі суспільно- 

культурного й політичного життя, найнебозпечніших, на його думку, для розвитку науки, ицо 

народжувалась, а саме- релігії, етики, державної влади. Як методолог і ідеолог науки, він 

акцентує увагу не невтручанні в діяльність владних структур та інститутів. Зокрема, етичні 

питання для Ф Бекона не є професійною прерогативою нової науки. Більше того, сама 

наука піднімає авторитет тієї влади, яка забезпечує її розвиток. Як важливий фактор 

духовного розвитку суспільства, сучасна наука, набираючи нової якості, повинна 

розвиватися в контексті широкого руху за соціальні реформи шляхом докорінної зміни 

культурного й політичного конформізму та нейтралізму ‘'чистої" науки.

Фундаментальними поняттями і принципами сучасної науки повинні стати “цінність 

особи", "взаємна повага і підтримка", "єдність добра та істини" і Т.ін. Об’єктивною основою 

духовного мистецтва управління, як© в змозі конструктивно здійснити владу над владою, є 

безпосередня моральна сприйнятність. Тому серйозним гарантом духовного розвитку 

суспільства стає здатність визнати "Ти" В іншій людині І в цьому набути своє "Я", а не 

просто декларувати претензію на особу і світ, особистих ціностей в багатонаціональній 

державі. Необхідно рішуче відкинути Ілюзорний висновок Про одержання впади від народу 

сучасною державою. Своєрідне освячення влади здійснюється так, що волевиявлення 

народу - остання Інстанція, яка визначає хід державного І суспільного розвитку. Ця Ілюзія 

базується на тому припущенні, що людське життя - це послідовність змліричних причин і 

наслідків, які можна передбачити і направити (включаючи примушення і насильство) в 

потрібне русло. Але протягом останніх двох тисячоліть цього припущення ще ніхто не 

обгрунтував. Виникає ряд гострих запитань: а хто може чітко (а тим більше однозначно) 

визначити, куди потрібно йти людині, суспільству, людству? Чи є єдина відповідь на це?
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Наскільки це вірно. істинно? Чи правомірна вирішувати ці та інші проблеми від імені 

не роду та ініціативна група, яка зосередила управління у своїх руках? Універсальної, а тим 

більше однозначної відповіді на ці запитання ми не можемо отримати і на шляху 

багатомісного синтезу науки.філософії І культури.

У багатомірному зв'язку людини зі світом критерієм цінності життя.мінімізації дії 

своєрідних "ножиць".які виникають у динамічній структурі взаємостосунків держави і 

суспільства.є пюдина-особа.ГІри побудові предметних багатофакторних моделей 

останньої слід враховувати те. що: 'І) самостійний і вільний суб'єкт обгрунтовує зміст 

духовного життя; 2) об'єктивно добре та істинне повинне різнобічно поєднуватися з 

"дійсністю" й цілісністю" суб'єктивності індивіда, з творчою єдністю особи В цьому 

випадку БП стане визначальним засобом створення нового життєвого простору »уія 

людини,яка плідно реалізує свою самість.Це дозволить зробити новий крок на шляху 

пізнання сутності людини як специфічного і своєрідного мікрокосму,а не "частинки 

природи".

Духовний розвиток-це реалізація "людяності" в широкому значенні слова, яка не 

зводиться ні до її біологічної, психологічної, соціальної чи Іншої різновидності. Саме 

активно діючий принцип всього здійснюваного, вірність рідній мові та культурі направляє 

духовний вектор на те, щоб не дозволити людині приносити себе в жертву ілюзорним 

абсолютам. Творення незалежної держави повинно здійонюватися так, щоб людина 

забезпечувала себе тілесно й духовно. Відповідно свобода творчості - багатомірне 

єднання істини й добра при розкритті сутності людини. Безумовно, що центральною в 

духовному розвитку суспільства повинна бути Ідея творчої особистості. яка 

саморозвивається і самоудосконалюетьсй. Поступова у неї пробудиться бажання жити за 

власною ініціативою в багатомірному просторі економічної, політичної й духовної свободи, 

істинного обмеження йлади анонімної держави. Свобода індивідуального розвитку і 

творчості кожної людини - це той фундамент на якому буде створений надійний заслін 

зловживанню ёладою. При конструктивному знятті "Ножиць" між державою і суспільством 

перша повинна бути готовою до здійснення якісної зміни простору свободи для розвитку 

особи. З допомогою БП наука буде плідно враховувати увесь, спекгр ціностей особи і 

культури через призму людини як біопсихосоціальної цілісності. Його теоретична 

структура - це "матрична" структура свідомості людини, бачення концептуальної моделі 

сучасної міждисциплінарної науки і шляхів формування інформаційного суспільства.
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Розробка банку предметних бгатофакторних моделей людини потоебує докорінної їм н* я* 

філософської концепції, так і методологічних ПІДХОДІВ у синтез» науки, ф.лософ культуру 

Джерелом цієї зміни стає багатофакторний синтез особистюного а людині -а правильного 

використаний влади. Глибина і маштаб пізнаності "махапамів'’ особливостей, 

закономірностей, способів, умов і ціннісних орієнтацій цьс'с синтезу - -нссеалопун?» 

основа становлення і розвитку предмета розумової і дієт- етики користування владою

історія України переконливо доводить що сила була і залишається поки що єдиним 

засобом розв'язання життєво важливих проблем На жаль неправильне використання 

влади стає норм ою . Руйнівний потенціал цієї норми повинен нейтралізуватися духовним 

розвитком суспільства, який спирається на : 1. духовне мистецтво управління владою і 

всією життєдіяльністю людини, 2. свободу, яка означає не можливість виживати, а 

здатність людини приймати самостійні рішення, бути господарем 1 суддею свого вчинку. В 

цьому випадку безпосередня моральна сприйнятливість, критична й багвтомірнв 

самооцінка стануть об’єктивною основою духовного мистецтва управління, здатного 

здійснювати владу над владою шляхом створення якісно нового життєвого і трудового 

простору для людини, яка усвідомлює свою сутність і своє майбутнє в багатомірному і 

гуманному бутті.

Основою творення цього буття є "вплзвлення” моральної творчості в^нтелекгуапьчий 

потенціал суспільства. Саме БП дозволяє найповніше враховувати характер ціннісної 

детермінації' науковго знання, розпізнати різницю між реальними цінностями, ціннісними 

орієнтаціями і їх відображеннями в етичних, філософських та інших вченнях 

багатофакторний гносеологічний синтез органічно з'єднується з соціокультурними 

орієнтирами, а ціннісні етичні настанови логічно "вплавляються'' в багатомірну структуру 

знання. Багатофакторна методологія не підмінює загальносоціологічну теорію, а виступає 

-»агальнонауковим засобом теоретичного аналізу дійсності. Суспільні науки входять у цей 

надзвичайно складний проблемний простір так, що нині мало хто із суспільствознавців 

ризикує застосовувати запропоновані ним підходи і способи дослідження проблем, 

пов'язаних з інтелектуальним та загальнлдуховним розвиток людини і суспільства

Інтелектуальний потенціал суспільства найповніше відображається в динамічній 

Цілісності цивілізації і культури. Феномен культури - це багагомірний внутрішній 

інтелектуальний опір, з якому свобода творчості виступає як внутрішня структур« 

біопсихосоціальної цілісності Предметна реалізація поіениіалу її можливостей с



динамічна стійкість структур, що корегують багатофаткорні зв'язки матерії І духу в 

людському бутті Саме динамічна стійкість - вирішальна умова фізичної І духовної 

еволюції 0 будь-якому варіанті історичного процесу необхідним е органічне поєднання 

національного ( загальнолюдського в багатомісній структурі взаємозв'язків і 

взаємовідносин між людиною, державою і суспільством Тут спрацьовує принцип єдності 

істини і добра, свободи і творчості, що власне і складає концептуальне ядро єдності 

системи "Наукв - філософія - культура". Тому структура національних духовних цінностей 

(як цілісне історичне поле) не може бути випалена вщент, бо складає "безпосередній 

грунт народу, його моральне життя, всі його звички та втіхи"[2, с. 115].

Духовний розвиток суспільства неможливий без глибокої й свідомої поваги до 

національних традицій і символів з широким і сміливим радикалізмом суспільно- 

політичних, соціально-економічних, етико-релігійних. філософсько-культурних вимог. Іх 

концептуальна цілісність - у багатомірному використанні інтелектуального потенціалу 

народу в економічному й духовному розвитку суспільства. Це - практична основа 

програми життя як суспільства в цілому, так і кожної людини зокрема. Названа основа 

може бути реалізована Шляхом використання багатоФакторного підходу до створення 

громадянського демократичного суспільства, розвинутих національних культур, 

осмислення таємниць життя.
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Карась А.Ф.

Національна освіта в духовному відродженні України

Відродження України - це передусім створення умов для самооеалізацГі людини, 

досягнення нею свого духовного потенціалу і застосування його в суспільно корисних т і  

своїх власних цілях. А найважливішу роль у духовному відроженні відіграє освіта, яка 

покликана скеровувати людину до соціальних та духовних цінностей і власної гідності. 

Вона має залишатися тим світочем, який освітлює навколишню дійсність, виявляючи в ній. 

за словами Г. Сковороди, два світи - внутрішній і зовнішній. При цьому освіта не може 

бути ізольованою або байдужою до національної культури і життя народу. У цьому 

контексті освіта завжди має національний вимір, бо покликана нести пошану до конкретної 

людини.

Як свідчать історичні факти, висока кульутра України ррзлочаРася з прийняття 

християнства, але під впг:*вом Візантії. З одного боку, з християнством в українське 

світосприйняття прийшла "александрійсько-біблійна" традиція звеличення цінностей 

життєвої правди і праведної поведінки Усвідомлювалася недостатність абстрактно- 

логічного пошуку істини, опрацьованого ще в античності і вираженого платонівською 

концепцією роздвоєння людини на тілесну та духовну

З часів Київської Русі українська просвічена думка сприймає християнське розуміння 

людини як єдності духу й тіла Однак, з другого боку, Київська Русь прийняла з Візамтк 

православний варіант державної ідеології, заснованої на універсальному розумінні 

держави та суспільства Коли західні народи, вживаючи латинь, сприймали з нею також 

здобутки греко-римської високої культури, православні орієнтири зі штучною мовою для 

масового вжитку вносили в оточення елементи "штучного універсалізму", відмежованого 

від реальної історичної дійсності. Цей універсалізм став однією із соціальних передумов 

бачення не тільки світу й життя, а й суспільного ладу. Через це мирська влада та ідея Бога 

більшістю людей сприймалася поза принципом "кесареві - кесареве, а Богові - Боже"

Секуляризація політичних інституцій в Україні розпочалася під впливом Європейського 

Відродження і пов’язана з іменами українських гуманістів XV- ХУІстолігь, які, до речі, 

залишили твори латинською мовою, поширювали латинь через освіту. Українські гуманісти

ЗІ



XV століття (Юрій Дрогбич. Павло Русин. Станіслав Орловський та їм.) одними з перших у 

європейській «філософській думці заперечували отожнення влади і держави з 

божественними канонами і виступали проти підпорядкування духовного життя світській 

владі і навпаки Це стало віхою в секуляризації політичного життя від релігійного і. 

водночас значним поштовхом до вивільнення філософсько-освітньої думки від 

візантійського типу універсалізму та розвитку освіти в Україні. Національні засади системи 

освіти закладаються в братських школах І поширюється через друкарні. Вони не були ні 

прямим перенесенням польського, ні латинського досвіду а іманентно випливали з 

народної душі в її поагнениі до світла освіти. Стверджувалась думка, висловлена в 

радикальній формі і Вишенським. про те. що знання самі по собі не можуть бути 

самоціллю, або ж єдиною дорогою до правди, а є скоріше умовою духовного 

самоудосконалення особи і суспільства.

Тому освіта - це нв просто нарощення знань, це передусім нарощення духовності в 

людині завдяки Пробудженню гідності її особистого "Я". У цьому значенні між знаннями і 

вірою Існує дещо сгіільне. Саме з цього випливає універсальний контекст освіти, 

зорієнтовнаий на конкретну людину, пробудження її хисту, здібностей і покликання 

Невід'ємним елвмені-ом цього контексту є пробудження в людині людського, формування 

її громадянських цінностей.

Аргументи щодо висловленої думки знаходимо також у тенденції гуманітаризації 

освіти, яка стала сьогодні загальним явищем у світі. Незважаючи на інтенсивний розвиток 

природничих наук, значення гуманістичних знань у сфері інтелектуального й соціального 

поступу людства є досить важливим фактором.

Розмежування гуманістичних цінностей окреслюється їх етнічною або національно- 

культурною системою. Тобто трансляція, скажімо, цінностей гідності, честі, обов’язку та ін 

досягається через конкретний чутТєво-емоційний текст життя в певній культурі. Через це 

неможливо, наприклад, прищг*пити людині однаковою мірою почуття любові до своєї і 

чужої матері або Батьківщини. Водночас, якщо в душі людини відсутнє "базове" почуття 

("текст життя"), то важко повірити, що його можна набути тільки з абстрактно-логічного 

тексту книги про глибину переживань героя античності чи сучасної Америки

Таким "текстом життя", без якого неможливе поширення і прирощення гуманістичних 

знань, є кульутра та освіта. Саме тут закпадються умови для творчої самореалізації і 

духовного розвитку народу. В основі названих сфер духовного життя лежить національна
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ідея Очевидно, саме тому середня освіта а США передбачає передусім засвоє— => з-ань з 

підручника "Наші Сполучені Штати", мата якого - допомогти дітям зрозуміти сфзи-іний 

людський світ з тим. щоб врони могли стати хорошими громадянами Америки Перший 

розділ підручника називається "Америка - прекрасна", а останній - “Сполучені Штати у XXI 

столітті" [ і ,  с 8]

Гюзанаціональний контекст освіти є неповноцінним з кількох причин. Головча з них - 

безупинне вимивання інтелектуальної еліти з народного середовища і перетворення 

останнього в культурну провінцію. Основна ознака провінції - усунення культурно- 

соціальних рівних можливостей для прояву свободи особи. У цей спосіб відбувається 

збідннення менталітету иаооду. послаблюється воля до життя, культура переходить у 

стан боротьби за виживання, в якій кращі народні таланти розтрачуються на політичне 

протистояння.

За умов позанаціональної системи освіти мета самореалізації людини переважно 

сприймається за самоціль з корислово-егоїстичними спонуканнями, неусвідомлено 

спрямованими до матеріально-речової шкали цінностей, яка передається сливами 

"Батьківщина там, де краще". У цьому випадку людина об’єктивно позбавляє себе 

онтологічної повноти свободи волі - вибирає не особа, вибирають особу. Збуваються 

застереження І. Канта: людина стає не метою свого духу, а засобом для С'.ети в діяльності 

іншої людини Це є шлях одномірної самореалізації, в якій індивід може не підозрювати про 

рівночасно надану йому свободу бути потрібним іншій людині - служити людині відданістю 

і вмінням

На відміну від якостей суто інтелектуальних, громадянські цінності пов'язані з 

формуваням почуття і здатності відповідальності, суспільної активності, людської 

мудрості. Власне з громадської активності визріває потреба зміни суспільних обставин 

життя, формується прагнення до особистої свободи. Складність проблеми національної 

освіти виходить за межі радянської спадщини в Україні, вона значно посилена вкоріненими 

освітянськими стереотип «ми. Панує с вітоглядна парадигма вторинності національних 

факторів і первинності міжнародних (інтернаціональних) норм освітянської і наукової 

діяльності Відповідно зорієнтована і педагогічна думка.

Звичайно, особистість може творчо сформуватися і навіть реалізуватися, освоївши 

суму загальнолюдських знань і цінностей. Але це не заперечує ролі національного 

менталітету, який створюється інтелектуальною працею за відповідних технологічних і



суспільних обставин Останні також творяться людьми і висп державні інституції

Тому, наприклад, Полікарп Кущ зміг зреалізуватися як Нобелівський лауреат в галузі 

фізики (1956 р.). будучи професором Іллінойського університету США, а не в Україні

Світоглядна парадигма "нейтральної реалізації', по суті, визначає принципи 

освітянської політики в більшості випадків, вона притаманна духові всієї сучасної 

цивілізації Така парадигма склалася з доби Просвітництва і цілком заснована на критеріях 

абстрктного раціоналізму, стихійного матеріалізму, підсилена наслідками прогресу наук 

про природу. Суть її полягає в намаганні підпорядкувати "безодню серця" до того, що 

теоретично-абстраний розум оголошує істиною. Однак витоки цієї парадигми фіксуємо ще 

в космополітизмі неоллатоніВсько-арістотелівського світобачення.

Так чи Інакше, даною парадигмою частково пояснюються симптоми духовного 

нівелювання людини в XX ст. Карп Яперс у праці "Духовна ситуація часу" дійшов 

висновку, що значну роль у духовному збідненні людини відіграє стан освіти, 

знівельований до рівня посередніх людських вимог корисливою "самореалізацією": "Не 

стає любові, а тільки користь... Окрема людина цінується як цікава, а не як сама по собі, 

як подразник; подразнення припиняється, як тільки вона більше не дивує Освіченим 

називається той, хто набув здатності до всього цього, проявляє себе інтелігентним і 

цікавим" [2, с. 360).

Отже, йдеться не просто про формування освітянської політики в Україні після тяжкої 

радянської спадщини, сьогодні ми маємо справу з переглядом освіти в цілому. Парадигма 

"нейтральної-саморвалізації' не задовольняє сучасні гуманістичні потреби повернення 

духовності саморганізації і любові. Мало людину навчити, справа полягає в тому, за 

словами Ґ.Сковороди, щоб розбудити її серце і видобути з нього голос віри Освіта 

повинна створити духовні умови для персоналізашї людини і перетворення індивіда в 

персону.

Під персоналізацією розуміємо набуття індивідом спорідненої з його духовним єством 

"дороги до правди" і відповідної до цібї правди самореапізації здібностей і талантів 

Персоналізація людини с формою і способом відображення в її душі гуманістичних 

цінностей. Тобто потреба і суть відродження є потребою і суттю духовного зміцнення 

душі, а національне відродження - це посилення значення духовності для кожного зокрема 

і для всіх разом
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Суспільно-політична < духовна ситуація ХХст остаточно переконує а тому ідо 

органічність колективного народного життя не утворюється штучно. Жодна оацюнельма 

схема організації життя без урахування ролі національного фактора виявилося 

недостатньою ДЛЯ успішного розвитку історичної' спадщини. Ні імперська, ні соціалістичне 

всезагальність не стали достатніми для самореалізації людського духу. Навпаки, штучне 

соціальна нормативність розкладає те, що існує як цілісність а системі кульутри, 

вихолощує вітальні цінності, зокрема через функціонування освітніх інституцій

Нація як цілісна ідентичність життєвої енергії народу, йога етнічної адаптації, 

менталітету, історичної долі, персональної відповідальності виражає духовну узгодженість 

цінностей культури. Відповідно, державна самоорганізація народного життя набуває 

життєдайної сили через цінності національні, а не абстрактно-теоретичні. Становлення 

держави і оновлення культури набуває значення національного відродження, тобто 

становлення органічної духовної цілісності.

Найважливіше завдання національної освіти в справі духовного відродження України 

полягає в забезпеченні засобами гуманістичних дисциплін теоретичних, методологічних, 

методичних І практичних засад формування громадянина українського суспільства, 

творця культури і свого оточення. Виходячи зі стратегічної мати формування національної 

інтелектуальної еліти України, необхідно докорінно переорієнтувати систему о св іт , її 

структуру і кадри в напрямі розвитку національної культури, її життєвих гуманістичних І 

соціонормативних цінностей. Отже, національний аспект освіти є об’єктивною 

передумовою як її іманентного розвитку, так і зв'язку з поступом народу та його духовними 

потребами відповідно до цінностей світової цивілізації.
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Сжеван М.А., Зорій Н.І.

Гуманізація та гуманітаризація освіти 

в контексті иекласичноТ парадигми наукової раціональності

т еоретичні системи класичної науки, побудовані на засадах безальтернативного 

реалізму, мають характер "Єдино Правильних Теорій". Такий стиль теоретизування 

пов'язаний з тенденціями до якомога повнішої "нейтралізації суб’єкта", коли досягають 

стану такої його "прозорості", щоб можна було бачити та описувати "чисті об'єкти" Взявши 

курс на таку "нейтралізацію” , класичне Природознавство поставило собі за мету 

дезантроломорфізацію природи, тобто Позбавлення її будь-яких моментів 

людиноподібності.

В епістемологічному смислі реалізм (платонізм) - це утвердження примату загального 

над одиничним. ЗагальнознаЧущі ідеалізовані об’єкти науки (конструкти) вважаються 

такими, що Існують самостійно, і, будучи відчуженими від суб'єкта, що їх породив, 

репрезентують трансцендентну реальність. Остання, на думку реалістів, відображена в 

мові науки. Реалізм ігнорує той факт, що конструкти - суть породження суб'єктивного 

розуму і поза його межами втрачають сенс.

Якщо у сфері природознавства реалізм не становить особливої загрози, то в 

соціогуманітарній офері, особливо ко/іи соціальну практику намагаються орієнтувати 

згідно з теоретичними постулатами, наслідками реалізму стають тоталітарна свідомість та 

агресивний утопізм. Такі людинознавчі пояснювальні схеми будуються за принципами: від 

буття - до свідомості, Від соціального - до індивідуального, від зовнішнього - до 

внуттрішнього. На практиці це оберталося повним ігноруванням усього індивідуального в 

людині, яка прирівнюється тише до "сукупності суспільних, відносин", а в освіті - 

дегуманізуючими тенденціями.

Будучи позасуб'єктивною за змістом своїх "текстів", класична наука набуває 

позаціннісний характер, чисту описовість, а тому ставить себе поза межами людської 

реальності. Проте, не будучи вільною від практично-духовних детермінант та 

соціокультурних контекстів, "класика" теж імпліцитно керується у своїх теоретичних 

побудовах ціннісними образами людини, тобто уявленням не про те. якою людина є
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насправді, а про тв. якою вона повинні? бути. - образами належного людського буття 

"Картини людини", що в практично-духовному значенні детермінують класичну иаулэв- 

теорію, альтернативно подвоєнні, оскільки тут юнує різка опозиція з одного боку - "чистого 

суб'єкта . а з іншого боку - -чистих об'єктів'. При цьому неможлива будь-яке їх 

взаєморозум.ння "співучасть". Відповідно, якщо в суб'єктивному ісуб’єкгному; вимш> 

гомогенно-знеосіблена (а отже, абстрактно-уявна) людина - це тотально - всеосяжне 

богоподібне все. то в інших, об'єктивних вимірах, людина, з точки зору класичної наукової 

раціональності, це чисте нішо, якому лише потенційно належить стати всім

Для лостнекпесичної науки храктерним є взаємоперехресне засвоєння парадигм 

науковості: в той час, як частина гуманітаріїв під впливом методології позитивістського 

натуралізаторстві робила сцроби "асимілювати1' класичну (природничо-наукову і 

парадигму, нвкпасичне природознавство засвоювало альтернативні соціогуманітарні 

парадигмзльні критерії - рефлективності, діалогічності, "методології співучасті", 

аксіологічності, антропоморфності. онтоЛогізму, поліваріантності тощо. Згодом вказані 

критерії опосередковано транслювалися у зворотному напрямі - у сферу гуманістики, що 

остаточно дискредитувало позитивістську методологію натуралістської редукції 

гуманістики, хоча й че вирішило остаточно проблему сумірності природничо-наукового та 

соціогуманітарного знання й осягнення ідеалу Єдиної Науки про природу та людину

Проте, суть радикально оновленої некласичної епістемології та методології складає нв 

просто наслідування пізнавальним нормам та цінностям гуманІотики.Якби це справді було 

так.то йшлося би усього-навсього про зворотній редукціонізги,- про антитезу "з точністю до 

навпаки” відомому псззитивіському проектові "поглинання" гуманістики 

природознавством Зміст некласичмого оновлення гносеології та методології полягає в 

пошуку регулятивних норм синтезу гуманістики та притаманних їй методів з тими 

методами, що були традиційно опрацьовані в межах орієнтованого на об'єктивне знання 

природознавства.

Постнектіасична або некласична, в розумінні М.К.Мамардзшвілі, раціональність 

повертає нас до античного взірця пізйання Як етично забарвпениї "гр?* э реальністю". Цв 

означає, що дослідницький процес якийР-Шїасика" тпуМачина в дусі бвзсуб’Єктивного 

позаціннісного реалізму, набуває теЛер вимірів гри, правила Якої жорстко не фіксовані і 

можуть довільно змінюватись її учасниками. Цей ігровий підхід до розуміння наукової 

тйорЧості і є природним "онтологічним гііДходоМ" (А. ФайН), бс він нє ігнсзрує людську
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онтологію, а навпаки, побудований на н свідомому врахуванні орієнтований на 

анутрішньолюдсью виміри знання, на "людську редукцію істини"

Сучасна 'постмодерністська1' методологія науки наполягає на необхідності подолання 

відокремленості суб'єкта та об'єкта, свідомості та матерії і вважає, що на місце класичного 

безальтернативного фаталізму новітня наука повинна поставити принципи 

поліваріантності. релятивізму, плюралізму і т.ін. а

Цю лостнекласичну парадигму позначають також як "еволюційний органіцизм" 

(А Уайтхед), "методологія співучості’їГ . Сколімовсью),

Краху аналітичної концепції безальтернативного реалізму значною мірою сприяло два 

концептуальних положення:

з і теза Дюгема-Куайна, згідно з якою наукові теорії не повністю детерміновані 

емпіричними даними, тобто будь-яка теорія не може в принципі бути спростована даними 

емпірії, оскільки теорію завжди можна модифікувати так. щоб зняти відповідні 

суперечності;

б) положення про теоретичну навантаженість даних спостереження, оскільки вони 

обов'язково спираються на певні теоретичні припущення і врешті-реїлгг сама теорія 

визначає те, що в матеріалі спостереження слід вважати "причетним до справи"

Отже, стосунки класичної теорії зі сферою емпірії тлумачились аналітиками - 

позитивістами явно неадекватно, бо подібні стосунки однозначного відображення 

теоретичних висновків теорем та "протокольних речень" мають місце хіба що в момент 

остаточної вичерпаності теорії, її "окостеніння". Для "живої" теорії так звана емпірична 

інтерпретація - це не результат оперування із своєрідним словником "правил 

відповідності" (Р. Карнап), а наслідок вельми складного і непередбачузаного процесу 

метафоризації. Остання ж і є, власне кажучи, "грою з реальністю".

Серйозну опозицію методології безальтернативного реалізму створили представники 

західної соціології науки ( когнітивної соціології та соціальної історії науки ), які переконливо 

довели, що різниця між точним, природничо-науковим та "неточним " соціогуманітарним 

знанням не стільки принципова, як це уявлялося в межах класичної науки, бо в обох 

випадках прийняття тих чи інших теорій визначається не лише емпіричними даними, але й 

соціокультурним контекстом. "Когнітивні соціологи" (Дж. Н. Гілберт, М. Малкей, К. Кнор- 

Цетіна та ін.), віддаючи належне опису суб'єктивних аспектів наукової істини,
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релятивізують останні і навіть складається враження що в субективном, во-и без 

залишку * розчиняють" все емпірично-об'єктивне

У класичному її тлумаченні істина мас позалюдський вщчужвно-об,ективний »араю-ер 

сприймається як щось "дароване зверху11 з не як процес сумісного пошуку, на я . 

результат діаЛогу. В сощогуманітарній сфері таке розуміння істини породжує конфліктну 1
У

тип взаємин між суб’єктами, що безроздільно "володіють" нею або повністю позбавлені 

права на неї. Відповідно виключаються ситуації співробітництва з носіями "Фальшивих 

істин", а насильство стає єдиною силою досягнення соціального порядку' та методом 

вирішення всіх соціальних проблем. У некпасичній науці істина набуває людиносумірності, 

тобто з її об’єктивними вимірами поєднуються виміри суб'єктивно-людські. У сфері 

соціальної практики це спричиняється до ствердження консенсусного типу регуляції 

взаємин, що грунтуються на усвідомленні принципової неповноти власних уявлень про 

істину, а сама вона виступає як процес пошуку та поступового добору найбільш доцільних 

та оптимальних форм соціальної організації. Плюралізм істини, з точки зору неклвсичної 

парадигми - це не тільки множинність уявлень про неї, але й сумісність, сумірність цих 

уявлень, яка регулюється єдиними принципами, що з ними рахуються всі учасники 

наукового або соціального процесу, в результаті чого досягається єдність у 

багатоманітності, не ліквідація суб'єктивних відмінностей, а управління ними. Подібні 

зрушення в епістемології спричинили активізацію уваги дослідників щодо етосу науки, її 

соціокультурних, практично-духовних засад.

Якщо в класичній науці практично-духовні презумпції пізнання та множинні образи 

людини залишалися "за дужками" результатів пізнавально-дослідницького процесу, 

входили до цих результатів ("істин науки") лише імпліцитно та неповно, то некпасична 

гносеолого-методологічна парадигма диктує необхідність рахуватися з гносеологічною 

ситуацією, де образам людини, тим чи іншим конкретно-множинним онтологіям 

відповідають множинні "потенційні світи" та результати пізнання, тобто різноманітні версії 

науково-'стинного знання.

Характерною ознакою класичної парадигми є феномен аксіологічного реалізму, що 

має місце там і тоді, де і коли людські цінності (сфера належного буття) вважаються 

"чистими об'єктами", існуючими позасуб'єктно, в позалюдський спосіб, а отже вважається, 

що лише соціогуманітарне знання, уподібнена до природознавства та здобуте за 

допомогою "наукових методів", вказує єдино правильний ішіях до розуміння таких
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цінностей. Аксюлогічний реалізм - це спотворений та неадекватний вираз того, що навіть в 

умовах взаємовідчуження та несумірності природознавства та світу людських цінностей 

відбувається їхнє взаємопроникнення і взаємодія. Наслідком та проявом аксіологічного 

реалізму е намагання редукувати приватні плюрастичні думки (гадки) суб'єктів, їхні 

переконання до загальнозначущої "Єдино Правильної Твори", що призводить до 

псевдонаукового виправдання безальтернативного тоталітаризму. Належне уявляється в 

цьому раз; не ссдерою вільного особистісного вибору, а наслідком примусово; 

"онаучовлено'Г соціальної нормативності.

На даному етапі характер некласичної наукової теорії можна окреслити лише в 

альтернативному плані, йдучи від зворотнього. Так. у некпасичній теорії на зміну засадам 

людиноцентризму - людинобожжя приходять засади людинокосмізму ("голографічна 

парадигма"), на зміну аксіологічному реалізму - ціннісно орієнтовані антропні принципи, а 

безальтернативному реалізму разом з концепцією "чистих об'єктів" протистоїть 

"природний онтологічний підхід". Практикується поєднання експірієнтального (досвідного) 

та експериментального методів пізнання.

За способами теоретизації обидві парадигми відрізняються тим, що в калсичній 

стверджуються монізм, монофундаменталізм, монотеоретизм, а у некласичній - 

плюралізм, поліфундаменталізм, політеоретизм. Суттєвим є також те. що елементаризму 

протистоїть інтегратизм у поєднанні з поліекранністю, іпостасністю уявлень про об’єкт 

Характерними ознаками некласичного підходу є також його орієнтація на принципи 

глобального еволюціонізму, коеволюції, синергетизму, нелінійності.

За всіма зазначеними критеріями ми можемо і повинні диференціювати також 

класичну маніпулятивну та некласичну особистісну антиманіпулятивну педагогіку. Отже, 

концепція гуманітаризації освіти в подібному контексті набуває чітко окреслених критеріїв.

Жорсткі суб'єкт-об'єктні опозиції в педагогіці підводять до маніпулювання об'єктом- 

вихованцем як тим же ніщо, з якого ще треба сформувати соціально придатне статусно- 

рольове все (відома концепція "чистої дошки", яку заповнюють "письмена педагога").

Рівнем і ступенем особистісно зорієнтованої освіти та самоосвіти визначається 

духовне здоров'я людини, в основі якого - рівень її філософської культури. Звідси 

знамените епікурівське твердження про те, що нічого не варта філософія, яка не зцілює 

людську душу. Більше того, можна категорично стверджувати, що цей найвищий рівень 

здоров'я - духовність - генерується лиШё тою мірою, якою людина зуміла стати на шлях
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реалізації себе як особистості. ! навпаки, тим. хто на цей шлях не вийшсі *ал лжуе 

бездуховність з усіма її негативними вплии ,ми на нижчі рівні здос .ц р  - псих.ц та 

фізичний. Хвоооба є відпаї іатою за нереалізовану особистість

У межах цього короткого повідомлення нвдоп:-чцс вказувати більш-менш ащом й 

досліджені сучасними Ф іл о с о ф іє ю  та  лсихололєю , лсихотвоапією і психосоматичною 

медициною конкретні механізми впливу духовності або бездуховності не душу і тіло 

людини. Зрозуміло одне : не в здоровому тілі - здоровий дух. а навпаки: в здоровому 

духові - здорове тіло. Достатньо зосередити увагу хоча б на "центрованій на клієнтові" 

терапії Карла Роджерса, психології самоактуалізації Абрахамса Маслоу, психології тіла 

Вільгельма Райха та гвштальт-терапії Фрвдеріка Пьорлса. До праць останнього ми ше 

звернемось, оскільки вони мають, на нашу думку, принципове значення для визначення 

сутності особистюно зорієнтованої гуманістичної педагогіки.

Педагогіка дошкільна й шкільна, а левною мірою - навіть "вищешкільна", мають 

маніпулятивний характер. Так, згідно з концепцією соціалізації Дж Міда, на всіх етапах ми 

можемо відслідкувати механізми імітації, рольової гри та ідентифікації. Неважко 

здогадатися, що висхідний спосіб - імітація - мас спорідненість з прикінцевим 

маніпулюванням шляхом внутрішнього наслідування - Ідентифікацією, тобто отожненням 

себе з Іншою особою, з якої слід "робити життя". Діалектика тут полягає в тому, що знайти 

себе, ідентифікувати власний "Его-цвнтр" людина нэ може без того, щоб переконатись: "Я 

- це не Ти". Маніпулятивне ототожнення переходить у свою протилежність - 

самоокресленмя, самовизначення

Входження дитини в статуси і ролі робить її лише індивідом, але не особистістю. 

Добра слухняна дитина, а згодом і студент, працівник і сім'янин навіть за умови, що їх 

поведінка отримає схвалення соціуму через винагороди - це ще не повна особистість Ми 

маєм'\ як небезпідставно вважає Ф Пьорлс, не лише пройти через наші ролі в соціумі, 

щоб вважати себе особистостями. Ми повинні також заповнити пустоти у своїй 

особистості, щоб досягти повноти і цілісності. Мова йде про особистісний ріст.

Соціум та культура з їх нормами та соціальнозначущигйи цінностями,законами І 

заборонами, правилами та звичаями, традиціями та ритуалами будуть завжди "тиснути" 

на особистість. Але ці, гак би мовити, відцентрові сили повинні Врівноважуватися ейлами 

доцентровими, тобто тими, що зумовлені самобутність прйрсіДженсії індивідуальності І 

працюють на згаданий "Его-центр".
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Цілком слушно зауважив відомий теоретик педагогіки Сергій Гессен :пТиск зовнішнього 

середовища повинен відповідати внутрішній пилі супротиву зростаючої особистості". І 

далі: 'Доцентрова сила в людині повинна завжди перевищувати відцентрові сили 

зовнішньої культури і навіть безпосередньо відчувати все зростаючий натиск. Між обома 

крайнощами - надломленої та збідненої особистості - повинно обережно провести свого 

вихованця мистецтво вихователяи(Гессен СИ. Осноры педагогики. Введение в 

прикладную ссилософию. - М., '995.- С.86)
%

Взявши до уваги мудре застереження Гессена, задумаємося над тим, який руйнівний 

вплив на становлення особистості можуть мати "благенькі наміои" тих новаторів від 

педагогіки, які вбачають запоруку успіху в пришвидшеному пресінгові на ще незрілу 

особистість з боку "периферій" культурно-наукових впливів, копи зовнішній матеріал до 

засвоєння переважає здатність до цього засвоєння. Що, окрім комплексів меншевартості. 

здатна прищепити така педагогіка? Причому не таким вже й важливим є предметний 

характер самого матеріалу "до ассиміляції". Це може бути навіть матеріал предметів 

гуманітарного циклу, хоча в дійсності маємо щось інше.

Звичайно, як уже зазначалося, численні маніпуляції неможливо цілковито усунути із 

педагогічного процесу, оскільки в поведінці людини переважна більшість дій І вчинків не є 

цілковито вільною. Якби кожен наш рух, жест, слово були вільними діями, тобто виражали 

наше неповторне "Я", то значно уповільнився би темп нашого життя. Тому зрозуміло, що 

ми імітаційно та маніпу/іятивно повторюємо вчинки інших, користуючись готовими 

механізмами. Але це свідчить лише про необхідність зосередження особистісних зусиль 

на тих небагатьох вільних вчинках, заради яких існують оті численні маніпулятивні дії. 

Отже, маніпуляції - засіб, вільна творчість, мета. А звідси висновок: доцентровий творчий 

рух до внутрішньої свободи здійснюється завдяки прищепленню вихованцям мистецтва 

філософствування І це є прикінцевою метою самого виховання. Все інше у вихованні та 

навчанні - лише засіб.

Розглянемо гуманізуючі та дегуманізуючі тенденції в освіті на прикладі медицини, що, 

здавалось би, через специфіку предметної сфери аж ніяк не може бути дегуманізованою. 

Однак це не зовсім так, бо медицину не обминула в класично-науковий період її розвитку 

згадана суперечливість. Вона позначилась у формах однобокого біологізаторства, а отже - 

й "біоінженерного" ухилу в підготовці фахівців - медиків
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Дж Ештон та Г. Сеймург зокрема, вказують на три фази в розвитку охорони здоров'я 

1 екологічно-санітарну (до 1870 р.); 2. індивідуально-профілактичну (до І940р) З 

терапевтичну (після 1940 р.). На думку аворів, якщо в перших двох фазах розвитку 

медицина мала чітко спрямований валеологізм. тобто віддавала пріоритет масовим
гО,

заходам здоровоохоронного змісту, то в третій - переважає патоцентризм

Такий ухил спричинився до технократизму та зростання нігілізму щодо гуманістики 

Певна річ. це не могло не позначитися І на ставленні до соціогуманітарних знань як нібито 

зайвих, надлишкових.

Вже на цьому прикладі ми відстежусмо зрушення в розумінні як на світовому, так і 

вітчизняному рівнях ролі та значення гуманістичного виховання І гуманітарної освіти. Не 

зміну латоцентризму приходить валеолопзм, а він. у свою чергу, ставить перед усіма 

ланками освітнього процесу завдання гуманізації та гуманітаризації.

Ткач Н.В.

Наукова творчість: творення, відображення чи виробництво?

ї ї

Проблему наукової творчості часто пов'язують з процесом творчого пізнання. Це 

доцільно, адже відкриття нового неможливе без відповідної бази знань, тобто без 

попередньою процесу пізнання. Творчість, у такому випадку, виступає обов'язковою 

умовою подальшого розвитку науки. Але, незважаючи на величезну кількість досліджень, 

найбільше суперечок точиться навколо механізмів творчого процесу, ролі та місця 

творчості в науці, суспільстві, а, крім того, ще й про співвідношення творчості та пізнання в 

процесі здобуття нових знань, а також при наукових відкриттях. Невиправдані надії на 

моделювання специфічно творчих елементів за допомогою комп’ютерного програмування 

лише піднесли у середині нашого століття рівень зацікавленості тими процесами 

творчості, які не можуть бути формалізовані. Остаточно підтверджено думку про те, що 

творчість (а, отже і творче пізнання) - процес за своєю суттю індивідуальний, тобто 

невіддільний від особистості творця. Тому вперше почали розглядати цей загадковий
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процес у комплексі з ціннісними оріентациями особистості, її життєвим шляхом, 

психологією та ф іло со ф ією  власного буття тошо.

Ось чому нині творчість розглядається як універсальний і неповторний комплекс 

кожної особистості, а тому деякі автори схильні вбачати її джерела у протяжності і 

повсюдності всесвітнього творчого розуму, який засвоюється, висловлюється чи 

реалізується за допомогою мистецтва, наукових відкриттів та життєтворчості [1, с.208) 

Саме це природне універсальне начало лежить в основі такого важливого компоненту 

т в о р ч о с т і  як несвідоме, а для творчого пізнання іта й для будь-якого іншого виду 

творчості, наукових відкриттів) важко переоцінити роль емпатії як здатності свідомо чи 

несвідомо отожнювати своє „“Я" з предметом творчого пошуку і творчого бачення 

навколишньої дійності. Це пов’язано, на думку Е. Фромма. з людською активністю: 

“Людина закинута в цей світ без її відома, згоди і попри її волі. У цьому відношенні вона не 

відрізняється від тварини, рослини чи неорганічної матерії. Але завдяки розуму й уяві вона 

не може задовольнятися пасивною роллю створі'*ія або гральної кістки. Нею рухає 

бажання вийти з цієї ролі, трансцедентувати випадковість і пасивність свого існування, 

ставши творцем (підкреслено мною - Н.Т.)"[7, с. 215]. Ці та інші вчені дотримуються думки, 

ідо саме усвідомлена творчість і здатність "олюднювати" світ відрізняють людину від 

тварини, у яких ці процеси відбуваються на рівні інстинктів і отримали назву "творчого 

автоматизму”. Це дао підотави розглядати людську творчість як усвідомлену взаємодію, в 

процесі Якої відбуваються взаємозміна, взаємозбагачення і розвиток систем світу, 

народжуються нові форми та якооті. Ці закони універсальні, а найважливішими 

передумовами будь-якого пізнавального акту сучасні вчені вважають інтуїцію, уяву І силу 

золі. Серед інших концепцій, присвячених проблемі наукової творчості, однією з 

найцікавіших о поширена на початку XX століття філософська теорія Анрі Бергсона. На 

його думку, є два протилежні центри пізнання та матерії: інтелект як засіб пізнання матерії, 

та інтуїція як засіб пізнання життя. Бергсон вважав, що життя, На відміну від предметного 

світу, не можна охопити іктелекгом і чистим мисленням. Для пізнання суті життя найкраще 

розчинитись у вирі власного буття, трансцедентувати його., А матерія, як предмет 

піданання, розглядається на рівні автоматизму беззмістовних рухів, подібних між собою 

часток. Його теорія позначила початок якісно нової суперечки щодо пізнання світу, яка 

тривав й до сьогодні. На Крайній позиції стоять представники школи, яка вибрала для себе 

назву МікрогісихЬана/іІзу. Її натхненник, італійський вчений Сільвіо Фанті вважає, що світ -
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це порожнеча, яку до кінця заповнити не здатен рух дрібних часток (дрібних у порівнянні із 

всесвггнім вакуумом, адже на космічному рівні цими '“частинками' виступають сонця 

планети, метеорити тощо, а на мікрорівні - складові часточки атома). Найбільший страх 

людини - перед цією неосяжною порожнечею, з якою вона стикається і на рівні чуттєвому, і 

на рівні раціонального мислення. Цікавим є те. що за двадцять років до створення цієї 

теорії, У 60-х роках український поет Григорій Чубай у поемі “Відшукування причетного” 

(звичайно, у символічній формі) висловив думку про страх перед світовою порожнечею та 

її пізнанням (8, с. 49].

Подібні думки висловлювали й інші вчені, письменники, поети, просто мислячі 

люди Про це свідчить хоча б той факт, що наприкінці 60-х - на початку 70-х років західні 

країни пережили масові студентські хвилювання, коли різко загострилась увага до 

соціально-політичних аспектів функціонування людства і державного ладу в різних країнах 

світу. На фоні різкої революціонізації свідомості так званої “творчої інтеліґенції” постали 

нові теорії творчого процесу, змінюється громадська думка щодо прогресу і ролі наукових 

відкриттів. Це питання пов'язане, по-перше, з оптимізмом чи песимізмом вибору життєвих 

переспектив, по-друге, з проблемою цілісної особистості. Недовіра до позитивних 

наслідків наукових відкриттів, у розум та можливості пізнання стала причиною постановки 

питання - чи було в історії людства таке явищв, як прогрес, ЧИ не є він бахСЧою ілюзією, чи 

наукові відкриття нв є лише технічним удосконаленням, а не рухом людства до омріяного 

ідеалу? Ці ідеї породжені суспільними кризами та світовими війнами, які Наука з видимим 

технічним благополуччям не змогла ані послабити, ані відвернути, а навпаки - сприяла 

знищенню мільйонів людей новітньо-садистськими методами, з використанням атомної 

зброї та зважаючи на екологічну катастрофу, поставила унікальність живого комплексу 

планети перед загрозою знищення. Вони сприяли перегляду більшості світоглядних, 

ціннісних та гносеологічних проблем, у тому числі про співвідношення та взаємозв'язок 

науки і творчості. Дане питання стало об'єктом особливої увагі різних наук (не лише 

філософії', психології, педагогіки чи мистецтвознавства, а й біології, математики, 

кібернетики, генної інженерії та інших). Тому наукову творчість, як уже вказувалося, почали 

розглядати спільно з художньою, у зв'язку з проблемою цілісної особистості. її життєвим 

вибором, зі змінами у бутті та свідомості. Відповідно, у природничі науки було привнесено 

деякі методи гуманітарних досліджень, що призвело до їх часткової гуманітаризації. 

Зміщення акцентів відбулося через розчарування в цінностях абстрактної істини,
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абсолютної правди та можливості розв’язання багатьох проблем людської життєдіяльності 

виключно інтелектуальним шляхом. Адже ще до кінця минулого століття метою пізнання 

була об’єктивне правда, вироблення загальних уявлень про світ-та місце людини в ньому. 

Процес здобуття нових знань, а також їх текстового оформлення, є абсолютно творчим. 

До середини нашого століття, в частково і сьогодні, наукове пізнання здебільшого 

орієнтувалося або орієнтується на технічні, формалізовані аспекти, а відкриття, як 

правило, відбувалися (і часто досі відбуваються) завдяки “мозковому штурмові" групи 

спеціалістів. У цьому представники гуманістичного напряму в філософії вбачають 

деіндивідуалізацію науки. її надмірну раціоналізацію. Едмунд Гуссерль вважає, що така 

наука нічого не може сказати нам про наші потреби. Вона принципово виключає саме ті 

питання, які найбільше хвилюють людину: про зміст чи беззмістовність людського 

буттяи[2, с.8]. В унісон Гуссерлю екзистеціалісти стверджують, що такою 

деіндивідуалізацією та деперсоналізацією наука обриває живі зв'язки з людською 

кульутрою, тому вона не осмислюється й не усвідомлюється більшістю індивідів. Тобто, 

наукове дослідження втрачає творчий характер і стає продуктом своєрідного виду 

виробництва При цьому особистість, якщо це не вузький професіонал, поруч з 

втіленням результатів наукових відкриттів почувається в найкращому випадку "юзером"’ . 

Відповідно, не може бути й мови про творчість, а бачимо лише споживання вже готової 

продукції. Ця проблема не була би настільки важливою, якби стосувалася певних рідкісних 

моментів, а не щоденного ділового й побутового життя мільйонів людей. Виробництво, а 

не створення нового в науці, надмірна ускладненість технічної сторони життя і 

деперсоналізація, уподібнення речей стали підставою до споживацького ставлення щодо 

матеріальних зручностей і духовних цінностей, до життя загалом. Американський 

письменник В.Оден говорить про те, що в середині XX століття був поширений лише один 

вид гворчості - кулінарний, але виробництво сьогодні поглинуло і його [5. с. 197).

А в колишньому Радянському Союзі;активна боротьба проти буржуазних теорій 

знаходила своє втілення у твердженні, що творчість базується виключно на відображенні, 

а нове створюється за допомогою тйорчого синтезу [6, с 21-22]. Майже повністю 

ігнорувалася роль інтуїції, особистості автора, особливо коли йшлося про творчі аспекти

І
Юзер -термін, запозичений з англійської, яким іноді називають людину, що здатна 

використовувати лише спеціальні, максимально спрощені операції (особливо при роботі з 
комп'ютерами всіх типів), однак не має найменшої уяви про особливості роботи складної 
техніки
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наукового пізнання. Відбувалося також відповідне зміщення щодо поняття уяви. Вона 

трактувалася пише як відображення та перекомпонування старого і щойно набутого 

досвіду - суттєвого чи раціонального В науковій літературі розповсюджується 

твердження, що “створення у сфері логічного мислення нових знань, понять може 

відбуватися і баз участі уяви"[4, с. 5].

Однак і інтуїція, і уява є необхідними компонентами творчого процесу. За 

Г.Уоллесом, уява особливо важлива на першому і другому етапах (задум, підготовка та 

збір інформації), а інтуїція - на третьому етапі творчості. Ця схема є загальною для всіх 

видів творчої діяльності. При цьому перші два етапи здійснюються на рівні підсвідомого як 

у науковій, так І в художній творчості. Заперечення цього положення призводить до 

деіндивідуалізації наукових відкриттів. Проте, якщо розглядати процес наукової творчості 

як відображення, то це, як і в художній творчості, стосуватиметься внутрішнього світу 

автора, його життєвого вибору, підсвідомих переживань при виборі теми, робочої гіпотези, 

методики дослідження, а не предметної реальності чи потреб суспільства. Класичним 

прикладом цього є технічні відкриття Леонардо да Вінчі задовго до можливості їх втілення 

в практичне життя, та деякі інші.

Способи трактувати творчість, особливо наукову, як відображення чи 

виробництво є не чим іншим, як прагненням ззовні контролювати в своїй Сенові плинний і 

непервдбачуваний процес та здобути від нього максимальну практичну користь В обох 

випадках враховується лише видима зручність, а не людські прагнення. Таким чином, 

пригнічується і вкладається в Прокрустове ложе суспільних потреб сама особистість. Це 

подібним чином відбувається і в іншому виді творчості - мистецтві. Теоретики 

найпоширенішої нині концепції постмодернізму вважають, що в сучасних творах яскраво 

простежується відчуття “кризи пізнавальних можливостей людини і сприйняття світу як 

хаосу" (3, с. 233]. В таку критичну епоху творці серйозних жанрів у мистецтві та справжні 

творці у науці почувають себе безробітними, що покірно очікують змін у свідомості 

громадян чи нової "культурної р олюціГ. А тим часом дедалі частіше спостерігаються 

розчарування в цивілізації та агресивне небажання відмовитись від тих видимих 

зручностей, які вона дає. Ціна цьому - особистісна залежність, тобто добровільне 

позбавлення себе свободи, яка у даному випадку рівнозначна творчості
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Лазорик Н.В.

Свобода наукового пошуку і відгювілальиість 

ученого за результати своїх досліджень

Розкриваючи тему свободи наукового пошуку, ми повинні насамперед вказати, 

що будь-які обмеження наукових досліджень не повинні суперечити свободі науки. Не 

існує жодного шляху розвитку наукових досліджень без творчого підходу вченого, його 

індивідуального погляду. На думку Є.Агацці,"атмосфера, позбавлена свободи і відчуття 

самоцінності, значення була б згубною для науки " [1, с.39] Подібну думку висловлює 

А.Ф.Плахотний, коли говорить, що "справжня наука завжди демократична "|4, с.80) І 

дійсно, нк неможливо виростити рослину у темній кімнаті, так і без свободи наука не може 

існувати і нормально розвиватися

Але підійдемо до проблеми з іншого боку, враховуючи інтереси негативно 

настроєних і переляканих розвитком науки верств суспільства. Саме їм наука повинна 

відшкодовувати збитки, які вони несуть у зв'язку розвитком наукової діяльності. Тобто



настав час, коли наука повинна прислухатися до інтересів суспільства і не суперечити їм 

Як сказав колись А. де Сент-Еююпері, "немає такої дії, яка б не зачіпала іншу людину 

Уособлених людей не існує. Той. хто відокремлює себе від суспільства, наносить йому 

збитки“[6. C.75J. Адже будь-який КРОК людини є ВИЯВОМ ЇЇ ВОЛІ. Тому, ПРОЯВЛЯЮЧИ і 

здійснюючи свою волю, особа стикається з волею інших людей, їх інтересами і намірами 

А інтереси Індивіда інтегрують у собі його творчі можливості, особисту ініціативу, 

критицизм і духовну свободу. Ось чому інтереси особи і суспільства повинні знаходитись 

у рамках розумної взаємозумовленості. Порушен <• цього принципу призводить до 

загострення суперечностей у суспільстві, що' негативно відображається на всіх сферах 

його життєдіяльності. У зв'язку з цим активізується проблема відповідальності кожної 

людини за свої дії і вчинки. Особливо це стосується вчених у галузі природничих наук, 

результати досліджень яких можуть нести людям не тільки добро, а й величезне зло

У цьому плані досить актуальними є сьогодні думки видатного вітчизняного 

вченого В.І. Вернадського Щодо всебічного розвитку морально-етичних і демократичних 

потенцій науки та про моральну Відповідальність учених за використання наукових 

відкриттів [2.с. 132-133,151]. При цьому необхідно підкреслити, що відповідальність науки 

повинна базуватися на свободі вибору.

Але, говорячи про будь-яке з понять свободи (свободу віросповідання, наукового 

пошуку, вибору праці тощо), слід пам'ятати, що свобода ніколи не буває абсолютною. В 

будь-якому випадку людина повинна володіти певною мірою свободи, яка в необхідною 

передумовою її моральності і гідності. В тих межах, в яких вона існує, і за тих умов, до яких 

вона пристосована, деякі цілі залишаються недосяжними, а результати здійснюваних 

цілей не завжди відповідають людськім бажанням Водночас не слід забувати й про те. 

що свобода - це відкритий шлях як уверх, так і вниз. "У свободі міститься можливість як 

найвищого добра, так і найнижчого зла. - писав М. Лоський. - Якщо ж якась істота вступила 

на шлях зла, то корені цього зла містяться в самій істоті і відповідальність за скоєне зло 

падає цілком на неї'[3,с.38]. Та саме цей аспект свободи і служить поштовхом до пізнання 

світу і практичної діяльності людини.

Люди дійсно виконують різні функції в суспільному житті. Проте вони 

відрізняються не тількуі за своїм місцем у суспільстві і характером виконання функцій, але 

й за ставленням до своїх суспільних обов'язків. Суспільство може лише тоді бути 

повноцінним і громадянським, якщо особа має реальні права на життя, свободу,
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задоволення своїх матеріальних І духовних потреб. У рамках локальних наукоби- 

дослідницьких або технологічних установ та інститутів часто нехтуються людські цінності, 

що негативно відображається на результатах людської діяльності та стосунках між 

людьми. Байдужість до світу є скрита ненависть до нього, вона являє собою втрату 

цінного змісту людського життя. Подолання байдужості повертає людині його ціннісний 

зміст, наповнює особисте життя відповідальністю. Байдужість є перша ступінь відчуження 

і безвідповідальності, тобто бвзя*»‘57и5Н6го існування. Система прямиу обернених 

зв'язків май в суспільстві соціальний, або, точніше сказати.- моральний характер. Тобто 

відповідальність є центральним нервом усього механізму людської діяльності. Як вказує 

А.Ф.Плахотний. "її об'єктивна наявність обумовлює комплекс здійснюваних особою 

свідомих і вольових дій а конкретній ситуацГГ [5,с. 116].

Потрібні надзвичайні зусилля, щоб регулятивне мислення стало нормою 

кожного, в межах Людства, не заради нас, а заради майбутніх поколінь. Але ці зусилля 

можуть с+ати плідними лише тоді, коли буде прийнято до уваги концепцію відповідальності 

особи. Відповідальність впливає на зміст діяльності, яка об’єктивується в соціальних 

ролях. Тобто в усіх видах діяльності особа виступає як об'єкт соціологічного впливу і як 

активний суб'єкт того процесу, в якому бере участь, тобто як відповідальна особа

Дійсно, сьогодні про відповідальність дуже мало говориться, наше життя 

підпорядковане "стандартам”, і тому, вирішуючи деякі завдання, ми іноді не відчуваємо 

відповідальності за свої дії. Гострота теми відповідальності вчених і в цілому науки перед 

суспільством залишається однією з найактуальніших. Вже сьогодні ми можемо говорити 

про проблеми людських комунікацій, спілкування, подолання відчуження людини від 

духовних цінностей. І Це далеко не увесь перелік тих проблем, які пов'язують з 

прискоренням науково-технічного прогресу. Сучасна наука дала можливість маніпулювати 

людською свідомістю і психікою, що досить небезпечно. В результаті виникають 

антисииентистські концепції, що покладають відповідальність на науку і навіть 

намагаються загальмувати науково-технічний прогрес. Але якщо зупинити процес 

розвитку науки і техніки, то це потягне за собою низку інших проблем, адже егоїзм людства 

відомий воно не здатне відмовитись від комфорту і матеріальних благ ( йдеться про його 

цивілізовану частину).

Тому, як підкреслює В С.Стьопін. "вихід не у відмові від науково-технічного 

прогресу, а в наданні йому гуманістичного внміру"[8, с 6). Постає необхідність створення
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гуманізованої науки, в якій людина є не тільки суб’єктом досліджень, але й основним йога 

об'єктом .

Взагалі, найважливіша функція науки - це задоволення основних соціальних потреб 

Переорієнтація науки на людину - одна в найважлив особливостей сунасноге 

наукового пізнання. Тобто завдання полягає в тому, щоб наукові дослідження були 

максимально зорієнтовані на прикладні цілі. Наш час породжує нові проблеми, і цілком 

зрозумілими тоді стають прагнення сучасних вчених спрямувати зусилля на розробку 

господарсько-практичних проблем (застосування безвідходної технології,зменшення 

забруднення навколишнього середовища, вирішення продовольчої проблеми і т.Ін.). Але 

це не повинно ні в якій мірі гальмувати науковий пошук і розвиток теоретичних досліджень 

з їх орієнтацією на майбутнє. Вчені самі повинні визначати напрями своїх досліджень, не 

забуваючи при цьому інтереси суспільства. Своєрідне ''олюднення" науки диктується 

часом і тими проблемами, які виникають у процесі подальшого прогресу людства.

Йдеться про те, що наукове співтовариство повинно всв більше втягуватися в 

обговорення і реалізацію соціально значущих проблем. Це стало стимулом для розпитку 

сучасної технології, в якій знаходять застосування досягнення науки. Таке 

співробітництво стало би прикладом для всього наукового світу, своєрідним закликом 

служити суспільним потребам. Але це звернення не тільки повинно п|Йктикуватися як 

формула обов'язку або соціальної повинності, примусовості. Воно повинно стати звкликом 

до відповідальності кожного вченого і наукового співтовариства в цілому. Історія науки вже 

має приклади негідного використання результатів великих наукових відкриттів І 

непідготовленості вчених до розв'язання соціальних і моральних проблем, пов'язаних з 

ними (наприклад, створення атомної бомби і її застосування в Хіросімі та Нагасакі).

І сьогодні, коли людство стоїть на межі тисячоліть, ми повинні з відвертістю сказати, 

що тільки вільна і розумна особа може' володіти почуттям обов'язку і відповідальності. 

Тобто в поняття відповідальності людини ми насамперед вкладаємо розуміння своїх 

обов’язків і готовність виконувати їх. Ступінь відповідальності залежить від уяви людини 

про саму себе та інших Аналіз відповідальності має принципове значення для пояснення 

людської поведінки і діяльності.За визначенням А.Г.Спіркіна, " відповідальність являє 

собою суттєву соціальну, моральну і психологічну якість людини, яка виступає у вигляді 

головної риси характеру'[7.с.256].
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Деякі професійні обов'язки вчених вже стали звичними. Головним чином це те, що 

прийнято називати "інтелектуальною гідністю." Але існує безліч інших, які не так легко 

сприймаються. Розуміння цих обов'язків дуже важливе, адже саме в цьому розумінні є 

гарантія, що люди збережуть довіру до науки і перестануть боятися її. В цьому неабияку 

роль можуть зіграти детальні розповіді про наукові дослідження і особливо про небезпечну 

їх частину. Повинно бути створене коло інформативних осіб, які б вели цілеспрямовану 

пропаганду всіма доступними засобами ( через радіо, телебачення, газети І журнали), що 

розрядило б, у свою чергу, атмосферу напруженості навколо цієї проблеми.Однією з 

причин тривоги є падіння в наш час у суспільстві поняття обов'язку і надмірний акцент на 

правах людини. Сьогодні значна кількість людей байдуже ставиться до суспільних потреб 

і веде паразитичний спосіб життя. Саме на грунті такої психології і формується 

безвідповідальне ставлення до життя. Тільки впевненість у виконанні свого обов'язку 

всіма членами суспільства зможе дати відчуття безпеки. Тобто, як пише Є. Агацці, “ 

необхідна саморегуляція наукових досліджень і технології. Але сама по собі саморегуляція 

наукового співтовариства практично недостатня і вразлива для критики... Потрібна деяка 

правова регуляція його діяльності"[1,с. 39-40].

Але керівництво наукою може бути ефективним лише тоді, коли воно 

підпорядковане суспільній владі. Правда, в цьому випадку наука вже б не 

підпорядковувалась суспільству, а була би залежною від політичних сил. Прикладом 

цього можуть служити тоталітарні режими. Успіх контролю над науковими дослідженнями 

створював неабиякі превілеї цим деспотичним державоутворенням. Обмеження свободи, 

придушення лемократичних процесів у суспільстві стали наслідками такого політичного 

контролю. Та й при демократичних режимах політичний контроль також призводив би до 

однобічності оцінок та ідеологічної спрямованості, втручанню в дослідницьку діяльність 

Таким чином, можна зробити висновок, - що в результаті подібного контролю наука 

перетворилась би в "служницю" політичних сил. Історична потреба нашого часу полягає 

саме в тому, щоб виробити основи розумної регуляції, спираючись при цьому на плідну, 

відповідальну участь у такій регуляції самих вчених Звичайно, потрібно з гнучкістю 

підходити до такої регуляції, не порушуючи при цьому особистого менталітету вченого, за 

винятком хіба ще небезпечних ситуацій, коли керівництво здійснюється за допомогою 

суспільночеруючого органу впади В інших випадках повинні спрацьовувати ціннісні 

кодекси і норми, що притаманні різним професіям.



Наукові дослідження і технологічні процеси вже зараз підпорядковані деяким 

регуляціям, тобто Існують певні стандарти в ряді країн діють закони, що регупюють 

продаж наркотичних препаратів, використання продуктів харчування ми зьюг.і -ат> у а 

також застосування пальних матеріалів на будівництві і т ім. Але ці регуляції надто 

специф ічні навряд чи з їх допомогою можна вирішити ту глобальну низку питань, що 

постали перед людством у зв'язку з проблемою контролю наукових досліджень. Такі 

регулятиви головним чином служитимуть захистом від небезпечних і небажаних ситуацй і 

вони не носять глобального характеру. Вплив на науку з боку суспільства повинен бути 

обережним, щоб не загальмувати ЇЇ інтелектуальні та практичні рвзугютати Тому 

напрошується такий висновок: щоб утримати науку під контролем, немає і не може бути 

кращого "контролера", ніж відповідальність кожного, хто причетний до науки та практичної 

реалізації її досліджень, за соціальні наслідки застосування: в суспільному виробництві, 

медицині, військовій техніці та інших сферах життя.
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Починок Б.В.

Феноменологія знання й освіти М. Шелера

Відомий німецький ф іл о с о ф  і соціолог Макс Шелер (18^4-1928) посідає чільна місце в 

історм сучасно! гуманітарної думки насамперед завдяки своїм новаторським працям у 

галузі соцюлолї знання, аксіології . ф ілософ ської антропології. Його ідейна еволюція 

відбувалася на ф о н і гострих соціальних колізій початку ХХст. і увібрала в себе 

інтелектуальні пошуки шляхів виходу з кризи європейської цивілізації. На його думку. 

Причиною цієї кризи є хвороба людського духу, всеосяжна жадоба до наживи Не 

приймаючи ні капіталізм, ні соціалізм, будучи вихованим на релігійних гардиціях. він 

пов'язує майбутній розвиток суспільства з духовним відродження людини. Розв’язанню 

цієї проблеми німецький мислитель підпорядковує аналіз знання й освіти, який 

здійснюється ним у руслі феноменологічної парадигми Перебуваючи під сильним 

впливом протилежності "раціоналізм - ірраціоналізм" і глибоко усвідомлюючи 

нерудукованість цих світоглядно-методологічних концепцій, він вбачав у 

феноменологічному підході засіб теоретичного узгодження інтелектуально-духовної І 

практично-життєвої сфер життєдіяльності людини, а в контексті проблеми знання й освіти - 

можливого синтезу гносеологічної та соціологічної, наукової й ціннісної компонентів 

пізнавально-освітнього процесу. За такого підходу знання і його функціонування у 

формах освіти розглядаються не за їх об’єктивними чи логіко-гносеологічними 

характеристиками, а в аспекті ціннісно-смислового універсуму людського буття, тобто як 

феномен буття людини у світі. В них суперечливо поєднуються детермінація 

матеріальними чинниками і характерна дгія духовної сфери логіка смислопокладання - 

процес, адекватне відтворення якого, на думку Шелера, можливе лише за допомогою 

феноменологічного методу.

Феноменологічний аналіз знання й освіти здійснюється Шелером у проблемному полі, 

окресленому дуалізмом реального та ідеального, "вітального" та інтелектуального в 

життєдіяльності людини і суспільства. Аргументація на засадах "життя"("вітального") була 

для нього не менш переконливою, ніж апеляція до розуму. Такою ж очевидною для нього 

була суспільно-історична взаємодія двох сфер буття - реальної (біологічні, географічні,
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економічні, політичні явища, що проявляються- у відповідних спонуканнях потягах 

інстинктах, підвладних долі з властивою їй "логікою4 наоодження й розквггу. стас ння й 

смерті та ін.). та ідеальної (царство істин, сукупність світоглядних ідеал«, оелігійних тв 

філософських ідей і таких екзистенційних якостей людини, як свобода, любов, відчай 

благоговіння, покаяння, підпорядкованих ієрархічному порядку цінностей). Відтак знання й 

освіта є також амбівалентними, хоча в акті інтенціональності вони с насамперед духовні 

феномени, що підпадають під логіку координації і субординації смислів. Генетично і 

функціонально вони несуть у собі такі атрибутивні ознаки людського духу, як його 

здатність до об'єктивного відображення сутності предметів, а також прагнення людини 

зберігати відносну свободу щодо вітальних потреб організму, кардинальна відмінність 

людського б>ття від тваринного існування, піднесеність людини в духовній сфері і, 

зрештою, міра божественного в людині.

Щоб розкрити названу вище ціннісну (та в значній мірі - і сутнісну) феноменологію 

знання й освіти, Шелер змушений був ввести в структуру духовності ЛЮДИНИ ВІДПОВІДНІ 

інтелектуальні акти, розгортання яких дозволило б виявити за випадково-емпіричною 

історією цих феноменів їх величезне значення в становленні людини як особистості. На 

його думку, існуючі визначення знання як осмисленого конструювання предметів за 

законами логіки (Марбурзька школа), формування суджень, що забезпечують успіх 

(прагматизм), чуттєвого вживання в предмет (Бергсон) неадекватно відображають цю 

сутнісну онтологію знання. У буттєвому значенні - це відношення "цілого" і "частини", така 

участь одного сущого в бутті іншого, за якої в останньому не відкривається ніяких 

фізичних змін, тобто це не казуальне відношення, а духовне. Таке широке тлумачення 

знання дозволяє Шелеру охопити цим терміном не лише логічно й пракгчно обгрунтовані 

наукові положення, але й усю сукупність Міфів і легенд, знань, що Містяться в природній 

мові, релігійні й філософські положення і т. ін. Проте освітню функцію виконує не будь-яке 

знання, а лише те, що сягає сутності предметів, тобто теоретичне знання.

Відтак і освіта розглядається Шелйром онтологічно як феномен буття людини. 

Звертаючись до ідеї людини як мікрокосму, він зауважує, ще незважаючи на відсутність 

ідентичності в плаНі буття між Предметністю буття і людиною, в сутнісному аспекті вони 

"солідарні", внаслідок чого "особистість є монархічно впорядкована структура духовних 

актів, що являє собою унікальну самоконцейтрацію єдиного безкінчеИого духу, в якому 

укорінена сутнісна структура об'єктивйс)го світу"(2,с.13). Процес осьіти постає як бутгєва
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участь, причаєність людини до всього, що є в природі і суспільстві. Освіта, що 

розглядається в аспекті становлення людини, постає як Форма її гуманізації і обожнення 

На думку Шелера. яку він розшиває в незавершеній праці "Становлення людини в 

космосі", людина в біологічному плані - це ’’глухий кут” природи і водночас - ідеально 

світлий і блискучий вихід .з тупика, істота, в якій першосуще починає усвідомлювати і 

пізнавати себе Знання й освіта І є ідеальними формами такого виходу Саме тому освіта 

розглядається мислителем не е її інструментальному значенні (як отримання знань 

підготовка люпини до професії тошо). а як процес формування духовності людини. її 

входження ”в дещо Цілісне І Справжнє, Свободне і Благородне, якщо вона вирішила стати 

освіченою [2, с. 33]. Знання стає остеітнім. на думку Шелера. пише в процесі духовної 

функціоналізації притаманного тільки людині сутнісного знання - процесу, в якому 

відбувається трансформація знання у форми самовизначення людини у світі. Таке знання 

відзначається глибокою освоєністю людиною, воно - знання досвітності і, як таке, є 

апоіорною формою категоризації світу. "Освітнє знання - це отримане на одному чи 

декількох добрих, точних зразках і включене в систему сутн: :не знання, яке стало формую 

і правилом схоплювання, "категорією" усіх чинників майбутнього досвіду, що мають Таку ж 

сутність" [2, с. 37]. Але такі форми і правила, згідно з Шелером, властиві не лише 

спогляданню і мисленню, як вважав І. Кант, але й емоціно-вольовій сфері, ціннісним 

відношенням, тому можна говорити про осіту серця, волі, характеру і т.ін.

Оригінал-оність шелерівського обгрунтування феноменологічних Процедур досягнення 

сутнісного або освітнього знання полягає ще й у тому, що воно здійснюється на 

моральних засадах. У зв'язку з цим Шелер звертається до Платона, Августіна і Паскаля, 

які розвивали Ідеї опосередкованості пізнання всією сукупністю чутгсво-емоційних станів 

людини. Вказуючи на гносеологічну обмеженість і формалізм кантівських апріорних форм 

споглядання І мислення, він у своїх працях "Любов І пізнання", "Огсіо атогіз" Та ін. 

розкриває ідею про існування матеріального апріорі, формуючи апріорні закони "порядку 

любові", що визначають її роль у пізнанні і освоєнні цінностей. Згідно з першим зоконом 

про примат, любові над ненаВиРтю, саме любов, її повнота і міра визначають духовно- 

творчИй, пізнавальний діапазон особистості, її ціннісний світ, можлйвосіі освоєння того чи 

Іншого об'єкта, конТакт зі Всесвітом. їй властиві іманентні, об'єктивні і апріорні 

закономірності, аналогічні звконам логіки й математики і адекватних тому божественному 

плану, за яким побудований світ. На думку Шелера, почуття людини - це хаос підсвідомих
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імпульсів та інстинктів; "порядок серця1* відзначається та«ою ж чіткістю і т^щ стю  

необхідністю та імперативністю, як положення дедуктивне'! логіки. Ненависть, навгйки 

створюючи ставлення людини до світу, негативно впливає на пізнавальний пооцае * 

досягнення істини. Згідно з другим законом про'примат любові над пізнанням, усі фооми 

чуттєвого 1 логічного пізнання, їх змістовність знаходяться під впливом зростаюче* 

зацікавленості і любові людини до предмета пізнання, а головне - в акті любові 

проявляється реакція-відповідь самого предмета пізнаючому суб’єктові, самооозчриття. 

самоодкровення світу людині, внаслідок чого світ набуває певної аутентичності і цінності 

Тому самі по собі мислення чи спостереження є, на думку Шелера. лише операції яю 

ведуть до знання, а повну визначеність знання та освіта набувають лише в ціннісно- 

смисловій перспективі. "У знання, як і у всього, ідо ми любимо і шукаємо, - лише Шелер - 

повинні бути цінність і кічечний онтичний смисл"(2, с. 41).

• При аналізі сфер реального та ідеального перед Швлером постало складне 

методологічне завдання - помазати, що залежить у знанні (освіті) від реальних 

соціологічних чинників, а що обумовлюється автономним саморозкриттям духу. 

Підкреслюючи взаємодоповнюваНість кожного з цих підходів, він не ставить питання про їх 

субординацію. Оскільки знання й освіта, як І будь-який інший феномен людського життя, 

являють собою єдність вітальних і духовних основ, остільки для Шелера найважливішим 

був той порядок, у якому ці реально-соціологічні та духовно-культурні фактори 

включаються в людську історію і специфічно проявляються в різних галузях знання. 

Критикуючи соціологізм Дюркгейма, Шелер вважає, Що не можна обгрунтувати 

соціологічно зміст і предметність знання; структурою суспільсва можна пояснити хіба Що 

вибір предметів знання і форми пізнавальних актів, саме ж знання несе в собі 

відображення всезагальних умов пізнання. "Реальні" чинники Шелер називає 

срівдетермінантами знання й освіти (як і всіх Інших духовних явищ) на Тій підставі. Що, 

слугуючи задоволенню вітальних потреб людини, еони уможливлюють предметно- 

практичне та соціально-історично існування знання і осТвіти, але змістовна сторона 

останніх визначається насамперед цілісністю духовної сфери люДської життєдіяльності, 

яка укорінена в усьому масиві культури суспільства. Тому, стверджує Шелер, між 

ідеальними і реальними факторами знання й освіти не існує ні координації, ні субординації, 

їх реальний порядок в історії пізнавагіьно-освітньаго пЬоцесу сПійВіДнесвний з порядком 

ідеальних сутностей, осягнутих феноменологічним способом. СаМе такий Підхід дозволяє
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виявити зя випадково-емпіричними явищами розвитку знання и освіти їх ціннісно- 

смислову компоненту, тобто усвідомити цей процес як прилучення ІНДИВІДІВ до цінностей 

Істини. Добра, Краси. Святості і т.ін., які є дійсно "апріорними" щодо різних Форм 

господарювання, політичного правління та вирішальними у формуванні духовності

особистосте.

Оскільки, згідно з тетерівською феноменологією разом з сутністю людиниа
проявляються й відповідні акти її самореалізації, що відзначаються певною послідовністю і 

узгодженістю, то освоєння цінностей супроводжується також виникненням ВІДПОВІДНИХ 

спонукань і дій. Тобто ці сутнісні акти і спонукання являють собою ціннісний порядок, в 

межах якого більш значущими людськими здатностями є ті. які щонайбільше відрізняють 

людину від тварини. Оскільки для Шелера найсуттєвішою ознакою людини є її орієнтація 

на світ духовних цінностей, то, у відповідності до цього, він відокремлює для 

соціокультурного аналізу ті духовні феномени, які найповніше, на його думку, виражають 

специфіку духовного світу індивіда - релігію, метафізику (філософію) і науку. Шелер 

намагається довести, що "принципова'’, точніше, "сутнісна" можливість (І необхідність) 

релігії, метафізики (філософії) і науки була основним чином "дана" разом із сутністю 

людини. І якщо в Історичній реальності вони утворилися в різний час І по-різному, то це 

позачилося на соціологічних факторах, необхідних для їх розвитку. Причому є певні 

відмінності в розвитку релігії, метафізики та науки. Прояви реально-соціологічних 

феноменів, що виникали в процесі людської історії, були сприятливими для розвитку 

одних видів знання (скажімо, релігійного й метафізичного), і несприятливими для інших 

(наприклад, для наукового знання) [1, с.265] У зв'язку з цим Шелер піддає критиці ті 

концепції, в яких релігія, філософія і наука розглядаються не як виражені сутності людини, 

а як послідовні стадії розвитку суспільної свідомості. Тому він виступає проти "закону 

трьох стадій" Конта, висновків Дільтея про відмирання метафізичного (філософського) 

знання, ідей Слінози, Геґеля, Шопенгауера та ін. мислителів про поступове стирання 

принципової відмінності між філософією і релігією. Згідно з Шелером, хоча ці три "вищі 

види знання" виникли з міфологічної свідомості, але за своєю сутністю вони являють 

собою суперечливий процес диференціації людського духу, що супроводжується зміною 

стосунків між цими галузями знання при збереженні їх відносної автономності і 

самоцінності.



На думку Шелеоа. кожний вид знання обумовлюємся відповідними е-ап»ц.«м* 

імпульсами, що супроводжуються певним спонукальним/, mcthbov. почу-тям* 

емоціями. Так, витоки 'релігійного знання" укорінені з нестримному прагненн г--;. ос 

спасіння, збереження СВОГО існування. ДО осягнення сточуючої Д ЙСгіОСТ: як иОгОСЬ 

"нездоланного і святого . Таке значня-спасіння міститься в "Crdo amors’, зоно 

спрямоване на з'ясування вищих цілей і сенсу людського буття, відображання абсолютно 

реальності, ідей вічного Логоса, що має значення одночасне і вищого дебра ■ 'снови 

всього існуючого. Метафізичне (філософське) знання Шелер пов'язує з 'більш 

інтелектуальним почуттям" людини - здивуванням, про що писав у свій час ще Платон. Це 

сутмісно або освітнє знання розробляється філософією спрямоване на оозв'язання 

світоглядних проблем, пошук "ідеальних структур сутності" світу та "побудову ймовірних 

гіпотез" відносно глибинних основ речей. Будучи відносно незалежним від чуттєвої Сфери, 

воно є апріорним щодо випадкових явищ і має значущість передусім для сущого як 

самого по собі. Сутнісне знання досягається через властиве лише людині умоглядне, 

розумове пізнання, об'єктом якого є вищий порядок цінностей, а його метою * формування 

мудрості людини. Філософія, пише Шелер, у досягненні сутнісного знання може 

всеосяжно оволодіти людиною і при розв'язанні окремих проблем індивід здатний 

філософствувати. Нарешті, третій вид знання - це знання заради панування. Воно 

обумовлене вродженим потягом людини до влади, панування над природою та іншими 

людьми і забезпечується розвитком конкретних ("позитивних") наук, які спрямовані на 

розкриття законів просторово-часового зв'язку явищ. Адже лише те, що закономірно 

повторюється, можна передбачити і успішно ним оволодіти.

Та незважаючи на величезні досягнення конкретних наук, у шелерівській ціннісній 

ієрархії "видів знання" наука займає останнє місце. Шелер підкреслює, що лише 

пізнавальні засоби релігії та метафізики (філософії) є монополією людини як "Ното 

sapiens", у той час як все, що пов'язане з наукою і технікою, є лише поступовим розвитком 

властивого вже тваринам практично-технічного інтелекту. Э даному випадку мислитель 

фіксує досить очевидну в тогочасних умовах роздвоєність "нау:с про дух" і ''наук про 

природу", що негативно впливало на гуманітарну сферу суспільства. Водночас він вказує 

на більшу значущість філософії і релігії у Формуванні духовності людини, їх вищу цінність і 

гуманістичний потенціал порівняно з науковим знанням, підпорядкованим у його 

сцієнтистсько-позитивістський імтерпрітації головному раціоналізму І практицизму.
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В ціннісно-смисловій перспективі Шелер підпорядковує знання трьом найвищим цілям 

становлення по-перше, становленню і всебічному розвитку особистості, що 

забезмечується "освітнім" знанням; по-друге, становленню світу на божественній основі 

чому відповідає "спасительна" знання; по-третє - становленню практичного панування над 

природою на основі досягнень конкретних наук. Між цими трьома вищими цілями 

становлення, яким слугує знання, існує чітка ціннісна ієрархія: від знання як засобу
О

успішного підкорення природи шлях веде до "освітнього" знання, за допомогою якого 

відбувається формування духовності особистості, її наближення до сутнісної тотальності 

світу, і далі - до "спасительного" знання, завдяки якому реалізується причетність людини 

до божественної основи світу, єдиного процесу світостановлвння. Але'ці три види знання 

є самоцінними. вони не можуть взаємозамінювати один одного без порушення єдності і 

гармонії духовного життя людини. І якщо раніше різні регіони "спеціалізувалися" на 

розвитку якогось одного виду знання; Індія - спасительного, Греція, Китай - оствітнього, 

Західна Європа - трудового (практичного), то "сьогодні в усьому світі настав час, коли 

треба прокласти шлях до урівнювання, і в той же час взаємодогювнення цих однобічних 

напрямків духу” [2, с. 47].

Отже, незважаючи на те, що Шелер не зміг дати послідовну моністичну інтерпретацію 

пізнавально-освітнього процесу, оскільки сама методологічна основа його аналізу - 

дуалістичне розуміння людини І суспільства - була вкрай суперечливою, все ж йому 

вдалося виявити за допомогою феноменологічного підходу низку важливих проблем 

розвитку знання й освіти, що стосуються їх гуманістичних вимірів І цивілізаційної 

значущості.
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°оманенко В.В.

Творчий пошук у математичному доведенні та його 

пізнавальний характер

При розгляді питання щодо природи наукової творчості ми наштовхуємося на 

суперечність між пізнанням як процесом і його моментом - готовим знанням. Даний вид 

знання і процес його формування - явища не тотожні: одна справа процес, рух мислення з 

усіма притамамнними йому суперечностями, інша - результат, де ці супе -  чності хоча до 

деякої міри й зберігаються, але вже у неявному вигляді, виступаючи Інколи назовні і тим 

самим стаючи новим стимулом щодо подальшого вдосконалення науки. Визначення ж 

науки як системи, тобто як цілісної множини логічно взаємопов'язаних елементів, ше не 

відображає її сутності, якщо на. сказати словами, С.Г. Струміліна, що воно "зовсім не 

правильне, бо ототожнює усю науку як процес пізнання, з його’продуктом - сукупністю 

знань." [9, с.232].

Звичайно, з формально-логічного погляду знання, що сформувався в систему, 

викликає найбільший інтерес, адже тут логічні закономірності виявляються чіткіше, ніж при 

конкретно-історичному аналізі наукової проблеми чи індивідуального мислення вченого. 

Однак зміст пізнавального процесу в науці не обмежується тільки тим, що увійшло в 

систему: "муки” творчості, як правило, залишаються поза системою. Тому ані сама 

система, ані її аналіз не в змозі відтворити всю багатогранність творчого, пошуковою 

мислення - тут необхідні екскурси в історію науки і техніки.

При такому підході до математичної науки ми знаходимо в ній, причому в найбільш 

окресленій формі, майже всі компоненти творчого мислення, які будь-коли відзначались у 

філософській і психологічній літературі. Не випадково Ф. Енгельс відзначав, що "вся так 

звана чиста математика займається абстракціями, що всі її величини є, строго кажучи, 

уявні величини" [3, с. 543]. Це твердження ми беремо за першу посилку нашого 

дослідження. Інша посилка, яка до деякої міри заперечує першу, також належить Ф. 

Енгельсу. Вона полягає в твердженні, що "всі абстракції, доведені до крайності, 

перетворюються в безглуздя або у свою протилежність"(3, С. 543-544).
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Дамо більш оозш/рвне тлумачення цих положень. Особливості творчого процесу в 

математиці е прямим наслідком особливостей її предмета. У  цьому зв'язку треба було б 

звернути увагу на такий момент. Те. що математика, вивчаючи тільки кількісні відношення, 

спрощує тим самим дійсніс'гь. зрозуміло всім. Але той факт, що математика аж ніяк не 

намагається спростити останні, часто залишається в тін і. У пеошому випадку процес 

спрощення цілком виправданий, тому що йдеться про формування предмета математики, 

про мислене виділення ті є: частини об’єктивної реальності, яка повинна бути пізнана її 

засобами. Крім  того, мається на увазі власне пізнавальне завдання математики: розкрити 

складність і багатомюність відношень реального світу. Звідси й метод, яким вона при 

цьому користується. - метод багатоступінчастого абстрагування: внаслідок внутрішньої 

логіки свого розвитку, шляхом утворення абстракцій математика все глибше і ширше 

охоплює відношення, які вона досліджує. Отже, у математиці виникають досить загальні 

ідеї, теореми й цілі теорії, які, крім суто пізнавального, пояснювального значення, 

виконують і евристичну функцію. Узагальнення - один з найважливіших факторів, що 

характеризують і стимулюють розвиток математики Ось наприкласд, що пише Б. Ріман, 

оцінюючи значення теорії комплексних чисел у розвиткові математичного аналізу:".. 

Майже кожний крок, який тут зроблений, не тільки надавав простішого... вигляду 

результатам, одержаним без допомоги комплексних чисел, а й указував шляхи до нових 

відкриттів" [6, с. 81J.

Що стосується простоти й складності математичного знання, то тут треба розрізняти 

його об'єктивну складність і суб’єктивну простоту. Розвиваючись, математика не стає 

простішою за своїм об'єктивним змістом. Найзагальніша математична теорія володіє і 

найглибшим об'єктивним змістом. Але не менш істотним виявляється й те, що математика 

при цьому за рахунок нових узагальнюючих формалізмів і абстракцій удосконалює свій 

апарат. "Справжня математика, -зазначають Т. Радемахер та О. Твпліц, - полягає не у 

нагромадженні штучних обчислювальних способів, а в умінні одержувати нетривіальні 

результати шляхом міркування при мінімуму апарату, що застосовується (5, с.42]." 

Вихідною ідеєю, що служить цілям реалізації цього принципу, є ідня ізоморфізму, яка 

ототожнює системи математичних об’єктів, за їх внутрішньою "будовою".

Важливу евристичну роль у математиці відіграє символічна мова формул. Сучасну 

математичну науку неможливо уявити без добре розвинутої знакової системи, яка 

скорочено, точно й однозначно виражає її поняття Однак знаки не виконували б свого
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призначення, якщо їх роль зводилась би тільки до зручної заміни фоом концептуального 

мислення, сформування наукових понять і здійснення розумових пооцесів у багатьох 

випадках стають можливими тільки завдяки знаковим утворенням більше того 

оперування знаками, як зауважує Л.О. Резников, "розвантажує уяву і відкриває щиро« 

можливості Формального виведення все нових і нових інстинних висловлювань без того, 

щоб кожен раз безпосередньо розкривати їх значення" (7.С.159].

Отже, з'ясувавши в загальних рисах гносеологічні основи й особливості процесу 

творчості в математиці, ми можемо перейти до розгляду Форм, у й*нх останні в процесі 

пошуку математичного доведення виражаються і конкретизуються. Передусім - про 

співвідношення Формальних І змістовних методів у пошуку доведень математичних

г е О Р в М

По суті, ця n t -ема була поставлена ще інтуїціоністами. Справді, не можна було б 

по-іншому розцінити такі слова Г.Вейля: "Математика полягає не в тому, щоб розвивати в 

усіх напрямках логічні висновки з даних передумов; ні, її проблеми ставляться інтуїцією, 

життям наукового духу, і ці проблеми не можна розв'язати за установленою схемою, як 

арифметичні шкільні задачі. Дедуктивний шлях, що веде до їх розв' ання, не є наперед 

указаним, його треба відкрити, і нам допомагає в цьому звернення до ІнтуТцІГ’[2,с.бЗ].

Можна погодитись і з Маріо Бунге, який твердить, що "залем^Ь від інтересу 

Інтуїціонізму до психологічних аспектів праці математика, він не суперечить ні 

формалізму, ні лог|циэму"[1,с.49], бо психологією наукового мислення, якщо не рахувати 

окремі висловлювання, останні майже не займалися.

Гоеорячи про своєрідність творчого пошуку математичного доведення, треба 

відзначити також і ту роль, яку відіграють у цьому процесі такі звичайні з погляду 

природничих наук методи, як експеримент, емпірична індукція, спостереження, анапогія. 

Проте ці методи, що часто застосовуються в природничих науках, не для всіх здаються 

настільки ж очевидно необхідними і в математиці: для "стороннього" впливаючим є факт її 

дедуктивного викладу, тимчасом як для творчого математика це проявляється дещо по- 

іншому.

Класичним прикладом евристичного використання математичних методів та фізичних 

аналогій у пошуково-науковій діяльності може бути творчість Архімеда. Як відомо, метод 

вичерпування, використовуваний Архімедом для обчислення площ і об'ємів, обмежених 

різними кривими лініями й поверхнями, був ще далеким від загального методу
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інтегрування В кожному окремому випадку Архімед наближається до цілі суто механічним 

шляхом, пристосовуючи кожного разу нові засоби аж до засобів статики.

І взагалі треба визнати, що якою б абстрактною не здавалася математика, вона знову 

в тій чи іншій формі повертається до своїх чуттєвих джерел. "Від цієї залежності будь- 

якого знання, від безпосереднього чуттєвого досвіду. - зазначає Джон ГІьюю, - наука ніколи 

не може відмовитися"[4.с.57]. Справді, процес наукового пізнання - цв постійне подолання 

суперечностей між одиничним фактом і узагальнюючою теорією, між конкретною 

наявністю дослідних даних і тією теоретичною системою, яка від цих дзких повинна 

абстрагуватись. Саме діалектика емпіричного й теоретичного в математичному пізнанні і є 

визначальним моментом у розумінні процесу творчості в математиці і. зокрема, процесу 

пошуку математичного доведення. Власне, на врахування цього моменту і вказують 

На&еденні на Початку статгі висловлювання Ф.Енгельса.

Не менш важливим у розумінні своєрідності творчого пошуку математичного 

доведення є історична зумовленість математичних ідей, які утворюють, так би мовити, 

теоретичний фон пошуку, - відсутність відповідної ідеї робить неможливим і саме 

доведення. Остання обставина інколи створює в математиці таке становище, коли 

результат пошуку доведення принципово вже не залежить ні від вольових якостей 

дослідника, ні від його ерудиції. Хоча історичний процес розвитку наукового знання, 

опосередкований Пізнавальною діяльністю індивідів, є сукупним ефектом їх окремих або 

колективних намагань, але ще більше мислення індивідів опосередковане суспільно- 

історичними умоваими їх наукової діяльності, тобто досянутим рівнем знань, яким треба 

оволодіти, і конкретними запитами суспільної практики.

Саме цієї суспігіьНо-історичної природи наукової праці не хочуть визнати такі сучасні 

інтерпретатори логічного позитивізму, як Алфред Айєр з його філософією "здорового 

глузду", Карп Поппер з його концепцією "логіки наукового відкриття" та ін. Так, А. Айєр. 

пропонуючи "перевернути процес", радить подивитись, що то за методи, яким факгичио 

слідували вчені у пошуках наукової істини, і проголошує абсолютно фіктивними проблеми, 

пов'язані з виявленням логічних гарантій правильності цього процесу (8,с.310]. Погодитись 

з подібною точкою зору важко, оскільки виникнення наукової ідеї - це галузь пізнавальної 

діяльності І даний процес знаходить адекватне не тільки психологічне, а й логічне 

вираження.
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риий І.П.

Філософія мови і мова філософії * ^

Не можна вважати освіченим народ, який не 

здатний висловити всіх скарбів науки та 

вільно оперувати з будь-яким змістом 

своєю рідною мовою.

Г егель

Свого часу Гегель вважав філософію "доброю, осягнутою думкою". Така 

характеристика найбільшою мірою стосується перехідних періодів у розвитку історії, коли 

відмирають старі порядки, інституції, цінності й натомість народжуються нові. Сьогодні 

Україна переживає такий перехідний час, таку добу, масштабність та історичне значення 

яких також потребує свого філософського осмислення.

* Деякі положення статті носять дискусійний характер і публікуються в порядку 
обговорення - Ред. 2
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Однак' і*а відміну від ситуації, що >х переживали в новий і новітній час європейські 

країни (Німеччина, Франція. Англія, Іспанія ж.) з розвинутими національними 

срілососрсокими школами й традиціями можна стверджувати, що в Україні відсутня (з 

відомих причин які. проте досить часто потрібно доводити) своя національна філософія 

т ож проблемі осмислення суспільно-історичної ситуації в нашій країні має передувати 

створення засобів такого осмислення, бо ж не можна думати, за словами Гегеля, якщо 

немає думки 0 ™ “  Г,££Щ Яіт РС&ИТИ СПООиу дати філософський аналіз перехідного 

періоду а Україні, потрібно мати національну укоаінську Філософську думку, виражену 

українською мовою. А якщо ми приймаємо що в нас відсутня ф ілософ ія як елемент 

національної культури, то варто критично оцінити той період у житті народу, коли не було й 

не Могло бути такого способу осмислення світу й людини, яким є філософія. Водночас це 

не означає, що відсутність на даний час української філософі! є виявом кризи, яку дехто 

пов'язує я незалежністю. Такий стан у духовній сфері є наслідком і водночас 

продовженням перманентного становлення України, її соціально-політчного й духовно- 

культурного організму, яке триває століттями і так само перманентно перекривається 

чинниками як зовнішнього, такі внутрішнього характеру.

Проблеми, які висуває перед Україною життя, повинні бути адекватно сформульовані 

філософією Із застосуванням новітніх філософських методологій, апробованих І і 

підтверджених на Заході (нова раціональність, феноменологія, герменевтика тощо), 

оцінені ними з позицій європейського та світового досвіду, з урахуванням особливостей 

української ментальності, а також виражені українською мовою Але передусім оони 

повинні бути звернвйі до самої філософії, до того ж у такий спосіб, щоб це було і 

творенням її самої, тобто української Філософії. Попередньо ці проблеми можна 

сформулювати таким чином:

1. Одним із найважливіших пріоритетів сьогодення для України є духовне відродження, 

де філософії має бути відведено чи не провідну роль.

2. Філософія являє собою раціональну критику соціальної дійсності, спотворених [ 

форм самоусвідомлення доби (релігії, міфології), а також у'переломні історичні моменти 

стає й самокритикою.

3. Філософія є невід'ємною частиною, органічним елементом національно: культури 

до того ж вищим, раціональним її проявом; з огляду на це. говорячи про українську ! 

культуру, ми повинні мати на увазі й.українську філософію, і навпаки.
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4 Філософія являє собою специфічний спосіб буття з-ання І спосіб вимженчя аяого 

знання через мову. Звідси, а) філософська мова в специфічною професійною мовою б) 

українська філософія повинна творитися професійною українською мовою

5 Українська філософія повинна формуватися а контексті світово: філософі; т® 

культури. І навпаки - осмислення світової культури та філософії повинно містити в собі 

український контекст

ЦІ твердження с констатацією того, ще перед нами як представниками 4філософського 

цеху" в Україні сьогодні постають складні проблеми, цю потребують свого нагального 

розв’язання. А ми можемо це зробити, коли подолаємо певні стереотипи, які склалися 

щодо ФілософГ: в широкого загалу та інтелектуальної верстви, а подекуди і в нас самих як 

її поедставників І провідників

Перше завдання, яка сьогодні, на мою думку, належить виконати, це реабілітувати

філософію в українському суспільстві, особливо в очах освітніх відомств та установ, які

хоч І декларують своє розуміння суспільної птреби у філософії та її духовно-культурну

цінність, однак не докладають зусиль до того, щоб вона впроваджувалася в нале сних

обсягах і на професійному рівні у вищих й особливо середніх навчальних закладах.

Другий стереотип щодс філософії, що закорінений у гегелівсько-марксистських традиціях,
г \

полягає в тому, що філсофію розглядають як одну з позитивних наук, предметом пізнання 

якої є загальні закони розвитку природи, суспільства та мислення. При такому підході 

нехтують світоглядним змістом і спрямуванням філософії, які неможливо уявити поза 

ціннісним, смисложиттєвим та іншим ставленням до світу того, хто філософствує, того, 

хто ці проблеми порушує і розв'язує в контексті національної та вселюдської культури. Не 

береться до уваги те, що філософія є осмисленням проблемності існування окремого 

індивіда, або народу й культури, до яких цей індивід належить; це є вищий прояв людської 

думки, її аналітично-синтетичної здатності.

Водночас філософія виступає і як глибоке чуттєво-творче осягнення явищ і процесів 

світу, світоглядних проблем. "Філософія. - говорить О. Шпенглер,- звучить як відлуння 

якогось потужного переживання, що його зазнає розум" [З.с.346].

На цих висотах довершується повнота культури того чи іншого народу, або ж тут має 

місце компенсація його реальної неповноти, своєрідна ностальгія за повнотою, цілісністю, 

Цією атрибутивною характеристикою всього живого, метою і смислом його буття, як це 

показав ще Ппатон. з в новітні часи - Гайдегер
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із цього погляду ми можемо констатувати, що українській культурі бракує саме такої 

повноти, однак глибинна відчуття неповноти компенсується поки що релігійними 

пошуками та творенням новітньої міфології, астрології, окультизму або засиллям 

пвнфолькльоризму. що засвідчує перед світом наш історичний ІНиЯКТИЛЙМ. Завершуючи 

собою цілісність куль-ури (чи компенсуючи непоаноту), українська Філософія тим самим 

покликана визначити духовно-культурний статус названих форм свідомості й посісти гідне 

місце у визначенні й здійсненні історичного покликання українського народу.

Особливість решти зазначених проблем полягає в тому, що вони мають 

оозв язуватися в трьох ооновних аспектах.

1. Українська філософія, як уже підкреслювалося, повинна творитися саме 

українською мовою з огляду на особливості самої мови та української ментальності. Саме 

цим творення української філософії є водночас І творенням української філософської мови 

як мови професійної.

2. Процес формування української філософії передбачає вироблення такого 

понятійно-категоріального апарату, який би органічно доповнював українську лексику, 

збагачував і розвивав її.

3. Українська філософська мова, її поняття й категорії повинні коректно, адекватно й 

несуперечливо відображати й визначати предмет філософського осмислення, світоглядну 

проблематику.

Приступаючи до розв'язання означених проблем, варто врахувати історичний досвід 

становлення Мови й філософії, тенденції взаємної їх трансформації та інтеграції, 

відштовхування та проникнення одної в одну. Оскільки ці проблеми осмислюються й 

мають бути виражені мовою (в нашому випадку українською), остільки буде цілком 

природним перенести аналіз наведених проблем у площину співвідношення "мова - 

філософія" Структурна неповнота культури означає структурну й змістовну неповноту 

української мови, і як наслідок, українське*! мови немає на вищих рівнях духовної культури, 

в тому числі в науках як суспільних (гуманітарних), так і природничих. Відсутня справжня 

українська мова й у сфері так званої професійної мови, тобто мови відповідних 

професійних груп, яка фомально є нібито українською, насправді ж являє собою жахливий 

суржик, суміш української, російської, англійської та калькованих російських слів.

Зрозуміло, що й філософська мова є мовою професійною, тобто є специфічною 

мовою, якою розмовляє, спілкується й творить певна група людей (викладачі філософії,
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науковці що працюють у галузі філософських проблем студенти вищи* сеглд- * 

мае^апьних закладів, філософи-аматори тощо). А якщо врахувати що філософія ' -у?. о, 

пввма література, що мав своїх авторів, свої жанри й етил- (іс^осинНЬій вп*етоняр*-ии 

оповідний, научово-грактатний. притчввий, діалогічний. есе тощо) то аудь зайвим 

доводити, що а українській літератуоі такий вид. як філософська література за мат 'м 

винятком, відсутній.

Філософія, як уже зазначалося, складає з культурою органічну єдність, однак вона 

своїми засобами спроможна абстрагуватися від конкретних явищ і с^ати "оитвріем 

безпристрасного аналізу й оцінки культурних, духовних, мовних феноменів і процесів. З 

іншого боку, вона сама була і є предметом аналізу для мови: мовв (мовознавство) стає в 

такому разі "суддею" при розвязанні певних філософських пооблем: специфіки 

філософської мови, формування понятійно-категоріального апарату, адекватності 

застосування певного поняття, економічності філософської мови, естетики філософських 

творів тощо.

Особливістю розвитку взаємин між філософією і мовою у стародавньому світі було те, 

що: 1) Мова (слово) на Сході розглядалася поза філософією; у цьому було досягнуто 

значних успіхів, що дає підставу говорити про мовознавство стародавнього Китаю та Індії 

[2,с,19]. Антична філософія розглядала мову як: а)наслідування співів птахів ; б) мова нв 

лише як висловлена думка, але і як внутрішній діалог душі самої з собою. У середні віки й 

навіть у добу Відродження мова здебільшого уявлялася як дарована людині Богом. Тому 

на Заході з прийняттям християнства запанувала латинська (богонатхненна) мова, яка 

пізніше стала мовою теології, науки й філософії. Авторитет латинської мови був настільки 

високим, що і в новий час видатні вчені й філософи вимагали очистити мову науки 

(латину) від так званої громадянської (народної). Проте саме в цей час у більшості країн 

Європи псі сфери життя зазнають дедалі більшого впливу з боку народних (національних ) 

мов, якими творилися й художні, й богословські тексти И.с.90]. Колізія між Латиною та 

народними мовами визначила в подальшому дві тенденції у формуванні основних 

філософських напрямів, що зберігаються й сьогодні: орієнтизм і натурфілософія, з одного 

боку, і проблеми людини - з іншого. Філософія людини (в широкому розумінні) була 

започаткована німецькими романтиками-поетами. В надрах романтизму народивсь й один 

з найвпливовіших напрямів сучасної філософії - герменевтика, основним Представником 

якої є мова (текст) у всіх можливих контекстах. Класик сучасної герменевтики' Гадамер
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розглядає мову не лише як засіб комунікації, передачі думки, але і як засіб проникнення в 

контекст, у якому вона твориться, тобто в якому творить філософ чи митець. Тому за 

словом, судженням, Формою думки потрібно виявити й’ витлумачити зміст, сенс І 

значення Слово виступає не лише як одиничний знак, що відображає якийсь атомарний 

факт, з виявляє себе в шиокому соціокультурному контексті.

Одна з вимсг філософської 'врменевтики, зокоема, полягає в тому, що будь-яка думка
£

як внутрішня мова чи висловлене судження мають. ВІДПОВІДНО, ЗОВНІШНІЙ і внутрішній 

контекст. : якшр по першого ми можемо віднести так звані об'єктивні чинники, які можуть 

бути принципово спільними для значної маси людей, то до другого малежато мотивації, 

тобто трансформовані о інтимний світ індивіда й індивідуалізовані ним. Перший світ є 

уніфікованим, а другий - унікалізованим. їх діалектична єдність мак ту особливість, що 

кожен з них прагне витіснити інший і посісти йоі _ місце чи то спонтанно, чи за допомогою 

певних засобів (ідеологічних і т. п.). Тобто через здійснення державної політики загалом І 

мовної зокрема.

Сьогодні ми опинилися в дуже своєрідній ситуації: зникли колишні спонукання до 

філософської діяльності, немає достатньої внутрішньої вмотивованості, а проте ми 

подекуди займаємося філософськими студіями [філософствуємо]. Це стосується й нашої 

викладацької праці, хоча ми виступаємо тільки медіаторами й трансформаторами чужих 

думок та ідей, у більшості своїй уже забутих на Заході. Можливо, що наше ремесло і те, 

що ми називаємо "естетикою пізнання", спонукають нас до філософії та 

філософствування. Хоч сьогодні ми і звертаємося до зразків світової філософії, проте 

епізодичність наших отудій Не дозволяє нам виявити Вселюдський духовно-культурний 

контекст. Ще більшою мірою відсутній тут наш власний, український контекст, попри наше 

гостре відчуття потреби в національній філософії та у філософському осмисленні наявних 

проблем.

Характерною рисою нинішньої ситуації є також і те, що наш "філососький мозок" не 

спроможний опрацювати Й осмислити належним чином гой масив філософської 

літератури, яка з’явилася з часу так званої перебудови та розвалу СРСР, що потягнуло за 

собою відповідні наслідки. Оскільки основний перекладацький корпус був зосереджений у 

Москві, то після зруйнування йзалізНої завіси" саме звідти в Україну почали інтенсивно 

надходити переклади зарубіжної класики та сучасної філософії. Значно менше таких 

перекладів українською і зовсім Мало - іноземними мовами.
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Ми прийняли, що філософська мова являє собою професійну мову А твоовння будь- 

якої професійної мови (Філософсько* особл* ю< с перекладом з зідної мови Звідси 

творенн* української мови ми маємо такі основні варіанти

1. переклад з рідної мови: •

2. перилам э іноземної мови;

3. повторний переклад з іншої мови, якою вже було перекладено український текст

Зрозуміло, що найкраще ми можемо наблизитися до тексту та його змісту, читаючи

твір в орипналі. Але тут мається на увазі саме творення мови як засобу вираження й 

передані думки, яка неминуче трансформується в адекватні словесні форми, у в дпавідну 

логіку й граматику.

Перший варіант має свої позитивні й негативні сторони. З одного боку, у Ф іл о с о ф с ьки й

текст вливаються поняття, близькі до звичайної Мови, а тому зрозумілі; до них можуть

бути менші вимоги. З іншого боку, через недостатню розвиненість української мови в
_ \ 

раціонально-інтелектуальній сфері нові слова можуть попервах не ''вписуватися” у

звичний стрій І стиль; тут підстерігає тенденція до ігнорування рідної мови, калькування.

творення неологізмів тощо.

У д руго м у  випадку перекладачеві належить бути професіоналом у двох іпостасях; а) 

бути достатньо обізнаним у галузі філософії; б) знати мову, з якої здійснюється переклад. 

Тут слід дотримуватися тих вимог, які висуваються до даної сфери Інтелектуальної 

діяльності [1,с.312).

Третій варіант має щонайменше дві можливості: а) повторний переклад здійснюється 

за наявності первісного тексту (оригіналу); б) переклад здійснюється за відсутності 

оригінального тексту, що призводить до різноманітних, іноді досить Довільних, тлумачень 

тексту, який перекладається Для переконливості висунутих тверджень Наведу декілька 

прикладів.
с,

Спочатку невдалі переклади російською.

І.Усім відомо, що в радянській літературі філософія англійського емпіризму 

критикувалася за те, їло нібито Гоббс, Локкта Ін. отОжнюВали досаід Жйттсёйй і досвід як 

експеримент. Насправді ж в англійській мові є терміни, яйМми позначаються дані способи 

освоєння світу (experience га experiment). А в російській мйві цим двом тярМІНам 

відповідає один - "опыт” .
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2. Знайомий нам усім (знову ж з російського перекладу) твір Д. Локка "Опыт о 

человеческом оазуме" в англійському оригіналі виглядає так: "Essay Concerning Human 

Understanding", що українською мовою можна перекласти як "Есе'Г (розвідки стосовно 

людлкого розуміння).

3. Знамените кантівсько-гегелівське "Oing-an-sich" переклали російською, як "вещь-в- 

себе" У даному разі виявляється не "спокій" речі, а її самоопричинення й можливість
о

переходу в "річ для себе" й "річ для нас"

4. Звичайний для нас "Закат Свропы" (Der Untergang des Abendlandes) українською 

краще перекладається, як "Занепад Старого Світу".

5. У праці М. Шелерз "Die Stellung der Menschen im Kosmos" німецькому "das Was aller 

Оіпде"відповідає російське "чтойности" всех вещей".

А ось приклади подвійного перекладу, і, як видно, за відсутності оригіналу й 

небажання думати.

1. "Essais" М.Монтеня, вслід за росіянами, українські автори переклали як "Досліди".

2. Уже наведений заголовок праці М.Шелера російські автори переклали, як 

"Положение человека в космосе", українці зробили подвійний переклад таким чином: 

"Положення людини в космосі", тоді як оригіналові й контексту відповідає "Місце 

людини...".

Зрозуміло, що цю низку можна продовжувати й далі. Все це свідчить про можливі 

недоліки перекладу, але водночас І про те, що вони Mö викликали особливого опору з боку 

філософського загалу. А це стало можливим через таку властивість мови й процесу 

мовотворення, як конвенціоналізм, без якого, проте, ми не зможемо створити ПОВНОЦІННОЇ 

української філософської мови.

Чим вищий професіоналізм Мови, тим більше він потребує конвенціоналізму й тим 

легше та простіше цей конвенціоналізм досягається. Однак слід говорити про два рівні 

(форми) конвенціоналізму- зо вніш ній , міжсуб'єктний І внутрішній, суб'єктивний. Суб'єкт 

думки (й сама думка) непокоїться, перебуваючи в напрузі між цими двома станами Слово 

(термін, поняття; категорія) не стане "своїм", доки не зникне ця дихотомія й не відбудеться 

взаємна негація двох конвенціоналізмі, доки воно не перетвориться в нову, але власну 

лексему в структурі речень, суджень, Мови загалом.

Професійна мова - ШТучна Мова, à тому В ній значною мірою відсутній латентний 

період узгодЖВНИй мовця з самим собою, характерний для природної мови. Для
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професійної мови властива апріорність (змістовна й мовна) нового поняття Тому пр* 

першій зустрічі суб'єкта мови з новим спої ІМ його мовний лад, мовні й психолог**« 

настанови чинять опір, оскільки даний нвопопзм, зі свого боку, чинить замах на 

комфорність і конформміств усталених думок і суджень

Отже, становлення української філософської мови повинно відбуватися одномасно з 

формуванням української філософії. Одним із ефективним засобів у цьому може стати 

переклад уркаїнською мовою оригінальних текстів зарубіжної філософії, що вимагає від 

перекладача, з одного боку, професійного володіння відповідною іноземною мовою, а з 

іншого - глибокого знання класичної т§ сучасної філософії
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Козьмук Я.Р.

Сі
Онтологічні ” прогалини” істини

Навряд чи проблема істини у філософії має потребу в її актуалізації. Будучи однією з 

визначальних проблем, вона саме тому й набуває актуальності, що ніколи її не втрачає.

•  Історія філософії переконливо доводить, що в залежності від того, яким чином

роав'язувііпася проблема Істини, формувалася західна філософська культура. Зазначимо

лише таку сторону цієї залежності: залишаючись проблемою константного характеру на

шляху формування західної філософської традиції, істина все ж не завжди безпосередньо

заявляла про свою значущість, як приміром, у філософії Нового часу, неокатіанстві чи

ніцшеанстві. Здебільшого спостерігаємо її нібито паралельний, і навіть тіньовий, Прояв у

всьому спектрі філософської проблематики, проте передусім вона йкраз створювала Той

парадигмаЛьний контекст, від якого, зрештою, залежало розв'язання конкретно-історичних
• .

філософських проблем.
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Новітня західна Філософія зберігає за проблемою істини її традиційну пріоритетність 

водночас "селера ЇЇ впливу" істотно розширюються. Так, з одного боку, вона, як це було 

досить характерним для ХХст. (термін "теорія пізнання", як відомо, запроваджується в 

післіегелівський період філософії. коли з розпадом гегелівського панлогізму руйнується й 

відповідальність логоса та буття;, залишається предметом гносеології, я теоретики, які 

сповідують розвязання проблеми в такии спосіб (передусім представники аналітичної
А

філософії, нєораиюналізму та постпозитивізмуі так чи інакше, зводячи філософську істину 

до науковості та м критеріїв, змодельовують різноманітні раціонапьно-сцієнтичні теорії 

істини. З іншого боку, а це буде основним предметом нашого подальшого аналізу, 

розв'язання проблеми істини пов'язується з успішним розв’язанням проблем 

філософсько-антропологічного та онтологічного характеру. Це означає, що філософи 

цього напрямку, насамперед представники 'філософії життя", екзистенціалізму, 

герменевтики тощо, не переконані, принаймні, в достатній спроможності наукових методів 

для досягнення істини (дебати Адорно з Поппером, як і Хабермаса з Альбертом, 

засвідчують це досить чітко). Навпаки, вони переконані в тому, що проблема істини 

повинна І може розв'язуватися в контексті ціннісно-смислових структур людського 

існування і передусім істини буття.

Такий поворот у сторону "онтологізації1' істини підготовлений усією логікою історико- 

філософського процесу. На завершення цієї "логіки процесу" відбулося радикальне 

заперечення її результатів, тієї сфери метафізичних цінностей, В основі яких лежать 

раціоналізм, логізм, панлогізм та Інші споріднені з ними ”- Ізми". Міоію переосмислення 

традиційних філософських цінностей перебирають на себе, головним чином, неокантіанці 

та представники "філософії життя". Особливо різку оцінку традиційній метафізиці дає Ф 

Ніцшв. Характеризуючи ЇЇ як нігелізм, в рамках якого "вищі цінності втрачають свою 

цінність", основоположник “філософії життя" Наголошує на необхідності доведення цього 

процесу до лоНчного завершення, "радикального нігілізму, Який є переконанням в 

абсолютній неспроможності світу стосовно вищих Із зазначених цінностей" |2]. Цілком 

зрозуміло, Що участь "переоцінки цінностей" не моітіа при цьому самим радикальним 

чином не вплинути на розв'язання такої Проблеми, як Істина. Можна по-різному ставитися 

до того, як в результаті відповідних "Переоцінок" філософська істина трансформувалася 

на користь Таюіх фундаментальних положень Новітньої філософії, як "воля до влади" 

Ф.Ніцше, "життя ЯК таке" І .  ДіНьТаЯ, "життєвий ДОСВІД" Г. Зіммеля та ін. Однак, значення їх
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ми хопли би, передусім, вбачати в тому, що вони сприяли розви-жу Ф'лоссфс*«о. д ,- 

до віднаходження істини на основі онтог іч н о ї прсбгвматики 3 позиці XX ст а -о 

тенденцію чи не найкраще критично окреслює М Ха/деггер, -овооячи -со  -е  що а 

результаті "переоцінки цінностей’ цінність стала буттг\- ("буття впало де цінност " а 

"саме буття с буття в його істині, істина ж належить буттю' '4 .с " Є9*

Логіка аналізу розкриття  істини в контексті буття досить лореконлива. Однак заздячи 

проблему істини до  "істини буття", а саме так формулює її Іл  Хайдеггер (“ Європейський 

ніплізм". ’’Лист про гуманізм" та ін.), ми все рівно ставимо себе перед необхідністю 

відповіді ча запитання "Що є істина?", а вже відтак - 'Що є істина буття?" У такому разі ми 

не долаємо сфери меташізики а й надалі залишаємося в замкнутому кол; її проблем з 

якого, вважає М. Хайдеггер, свого часу не зміг вибратися ш. Ніцше. Аналогічно еволюції 

ніцшеанського вчення, яке. формуючись у руслі критики метафізики за її нігілістичну 

тенденцію, саме впадає в метафізику, зводячи цінність людського буття до "волі до 

влади", так і філософія М. Хайдеггера, у свою чергу, заганяє себе в глухий кут традиційної 

метафізики, зводячи "істину буття" до "істини мови". Можливо, що усвідомлення цієї 

парадоксальної ситуації, шляху, як сказав би Г.Гегель, у "дуг • безмежність", спричинило 

мислителя до того, щоб залишити проблему значення мови в розкритті "істйни буття" 

відкритою. "Тому. - наголошує він, * належить ще осмислити сутність мови в її

відповідності буттю, саме як відповідності, тобто як житла людської Істоти"(5, с 331].?>
Така "мовна" невизначеність цілком могла бути спричинена не зовсім беззаперечним 

хайдеггірівським переконанням у тоМу, що "з самого початку західного мислення суще 

вважається істинним та істиною" [1.С.170-171], а оскільки суще "з самого початку" 

покладається в основу метафізики, то й виходить, що мислення ніколи не мислить буття 

як буття, а завжди буття як сушр. Мабуть коректніше говорити про певний Період 

передісторії метафізики, для якого характерне таке розуміння "істини буття", яке нв 

виходило з основ сущого, а було безпосередньо рефлексією буття. Такий ракурс 

співвідношення мислення й буття розкриває, зокрема, у фіітософії Парменіда Г.Гадамвр у 

праці "До передісторії метафізики"(1949). ДвНий спосіб домвтзфізйчного сприйняття 

істини, як і загалом певного типу історичного ойіїїоґпяду, він Цікаво демонструє за 

законами герменевтичного аналізу, звертаючись до витлумачення етйМоЛогїї пон°ть 

"теорос" та "теорія" як істинного сприйняття ("розуміння") бутТя, власне, перебування "при 

бутті"[4,с.159].
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Що стосується ролі мови в розкритті істини буття, то в цей дометафізичний період 

вона вперше, мабуть, І проявляється в усій своїй онтологічній чистоті, засвідчується 

"істиною буття", Основна її функцій в цей первісний період історії західного мислення - 

бути онтологічною основою переходу від такого міфологічно-світоглядного принципу, як 

хаос, у стихії якого мовв ще не структурована впасною визначеністю, вона є "в собі" 

визначеність, до космо-иентриського світосприйняття (завдяки якому структурується 

визначеністю ; в ід п о в ід н о , ототожнюється з логосом, законом і т. д.) Отож мова виступає в 

ролі дволикого Януса 3 одного боку, вона "повернута" до буття як сфери невизначеної. 

безмежної, хаотичної і в цьому '‘статусі" презентує себе власною смисловою 

полюемантичністю. яка у філософському узагальненні може бути представлена 

категорією "ніщо" (приблизно як це "ніщо" є рефлексією "чистого буття" у Філософії 

Г.Гегеля), а з іншого - вона "повернута" у сферу сущого, творить його, упорядковуючи 

буття мовними значеннямй-знаками Завдяки своїй дволикості мова якраз І займає гідне 

опосередкове місце на межі буття і сущого, вона, будучи одночасно "чимось" і "ніщо", 

творить прогалину в бутті, через яку буття як хаос розгортається істиною сущого 

(зауважимо, до речі. шо. поняття "янус" від лат. їапиа-"двері", "ворота", а його дволикість 

пояснювалася в міфології тим, що двері ведуть як всередину, так і назовні, а також тим. 

що бог Янус є творець космосу із хаосу).

Тут ми погоджуємося з М. Хайдеггером, який витлумачує буття сущого як ідею, аж до 

епохи, коли Ф. Ніцше визначає» буття як цінність. Відповідно й істина тапер цілком 

зорієнтована на сферу сущого та покладається в її основу. Тому не відрізняється, по суті, 

харатер відповіді Платона, Р. Декарта чи Ф. НІцшв на метафізичні питання. Принциповим 

для нас залишається сам факт відповідей на них, які засвідчують цінність сущого як єдино 

істинну цінність. Що стосується змісту відповідей, то їх можна згрупувати до кількох 

основних: по-перше, всі три представники філософії уособлюють людину серед сущого; 

по-друге, всі вони керуються принципом всеохопності буття сущого: по-третє - зводять 

істину до рівня сущого, а відтак в його рамках витлумачують її значення, нарешті, по- 

четверте - прагнуть віднайти критерії істини, знову ж таки, в межах сущого [6,с.307].

У ситуації, коли Історія філософії є фактично історією метафізики, а своїм предметом 

вона визначаС'сферу суЩого, для нас важливо розкрити місцезнаходження людини в цій 

системі метафізичних координат. Цілком закономірно, що визначення людини 

відбувається черйз її оутнісні хйратерибТИки - емпіричні чи раціональні, предметно-
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практичні чи образотворчі тощо. Людина таким чином, з самого податку «тлгьут* а 

говорить Ал. Хайдеггер, в -онтологічну відмінність". Вона, будучи ««унукою в ситу*.^» 

"сущого серед сущого-, ЦІЄЮ власною "ВІДМІННІСТЮ” СТВОРЮЄ ТОЙ енергетичний зепал 

йким живилася вся Філсоошська й світоглядна метафізика [в,с. 307). Однак ця величава 

критична конструкція ролі метафізики та класичної антропології вимагає уточнення т» 

коректування. Так, ажа саме поняття "метафізика4, як відомо, с похідним від його 

протилежності - "фізики", що буквально означає природу, буття. Тоді, не заперечуючи 

загалом такої рол! людини, як бути "оущим серед сущого", варто водночас, наголосити на 

тому, що названа роль є пох'дною від її місцепербування на межі "фізики" і "метафізики", 

тобто буття й сущого. Відповідним чином, та "трагедія" людини, яку М. Хайдеггер пов’язує 

з ситуацією "онтологічної відмінності", у свою чергу, є похідною від далеко не трагічної 

замкнутості людини в проміж буття й сущого, яку. аналогічним чином, можна визначити як 

ситуацію онтологічного дуалізму. А то змушені будемо доводити, що "речі-в-собГ І. Канта, - 

як і феноменологічна ступінь розвитку духу у філософії Г.Гегаля, є також сферою сущого, 

а не буття. Своєрідна прогалина на межі буття й сущого, а якій людина виконує свою 

метафізичну місію, у І. Канта називається апріорною формою простору й часу, у Гегеля - 

діалектичним принципом тотожності, у К. Маркса - Предметно-практичною діяльністю 

тощо. ^

Завдяки місцезнаходженню людини в прогалині буття і сущого, як це ми прагнемо 

показати, лише й можливе досягнена Істини буття. При цьому ми виходимо з урахування' 

такоі важливої обставини, що в період усієї історії метафізики вищезазначена "закинутість" 

людини в екзистенційну ситуацію онтологічного дуалізму залишається умовною, тіньовою 

на фоні різноманітних абстрактних цінностей сфери сущого. Однак позитивною стороною 

метафізичного пошуку істини був нігілізм. Він, у своїй тенденції від абстрактного й 

найбільш універсального до конкретного й одиничного, мав позитивним результатом 

проголошення цінності людини як найбільшої цінності При цьому, як це не парадоксально, 

у філософи Ф. Ніцше - радикального критика метафізики за її нігілізм. Коли ж людина 

завдяки метафізиці, передусім нігілізму як істотньої її складової, заявила про себе як 

цінність, то найперше, чого вона забажала зробити - це заперечити метафізику, яка була 

для неї не лише колискою й домом у її самоутвердженні, але, водночас, і способом 

ув'язнення у сфері сушою Подолавши свою метафізичну приналежність, отримавши 

свободу від неї, новонароджена філософська антропологія словами ніцшеанського
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Зара^устри задається резонним запитанням: "Для ного свобода "від", якщо вона не 

потрібна "для"? т ворвць "Заратустри" так і не знайде чільного місця для вивільненої 

людини Зін, як ніхто ІНШИЙ, переживаючи ’бездомність" людини,, не ВСТИГШИ ВИВІЛЬНИТИ її, 

знову запротооить ’нещасну" в сферу метафізики, модифіку5авши останню ціннісігю "волі 

до влади". Лише V,. Хайдеггер по-новому візьметься за розв'язання даної проблеми. Він 

визначить місце перебування вивільненої 1 .мини "лри-буттГ "Бути пастухом буття", 

світитися його істиною - таке "новоонтологічне" хайдегерівське призначення людини.

Той дім метафізики, в якому людина прагнула розкрити свою сутність впродовж 

тисячоліть, від Плафона до Ф. Ніцшв, М. Хайдеггер справедливо визначає як період 

бездомності людини, а тому закликає її повернутися додому, до власного буття Що ж 

собою являє новоонтологічний дім і чому мова йде саме про повернення додому? На ці 

запитання недвозначно відповідає М. Хайдеггер: "Мова с дім буття, живучи в якому 

людина екзистує. оскільки оберігає істину буття, належить їй" (5,0.331). Це означає, що 

мова виступає тим фактором, завдяки якому людина не лише відкриває істину буття, але 

й відновлює своє власне буття, "повертаючись додому". Щоб зрозуміти причинний зв'язок 

між сутністю людини як"істиною буття" і мовою як "домом буття", а, заразом, й усвідомити 

необхідність "повернення додому” , ми, передусім,самі у своєму аналізі даної проблеми 

мусимо "повернутися" до її витоків - первісного співвідношення мови й предмета, чи, як це 

в стародавніх греків, мови й логосу.

Єдність слова і предмета в архаїчну епоху була очевидною. Так, грецьке значення 

того, що ми називаємо словом (на гр. "онома"), означає в греків також "ім'я". Ім'я - це "те" 

й чому "те", що "воно" тому й отримує дане ім'я, що на нього відгукнеться. "Як гукнеш, так і 

відгукується” . - говорить прислів'я. Це означає, що Ім’я приналежне самому буттю 

Людина ж своїм місцезнаходженням "при-бутті" вибудовує той мовний дім. який стає 

прогалиною Між буттям і сущим. Цей дім буття може характеризуватися як істинний за 

умови,якщо вона є лише значенням сущого (як у переважній більшості метафізичних 

цінностей), або ж замкнена лише на буття (як "чисте буття" у Г. Гегеля, чи в художній 

формі у Л. Українки: "той, що в скалі сидить", "той. що греблі рве"). Тому-то "мова - це 

універсальне середовище, в якому здійснюється саме розуміння"[1,с.452]. Ця 

універсальність мови забезпечується* тим, що вона не зводиться до лише таких її 

зовнішніх функцій, як засобу спілкування, чи засобу нагромадження, збереження та 

передачі суспільно-корисної інформації, як це притаманно науково-просвітницьким
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Інститутам Істинність мови полягає в її символьній. м іф ологічні. обоазмм. ціннїем©- 

смисловій та інших ірраціональних особливостях, які розкривають її онтологічну

ДВОМІРНІСТЬ

На значенні мови як дому буття" людини, завдяки якому нам відкривається ’’істина 

буття' , належало би зупинитись значно детальніше Вже та обставина, ще м ові стала 

предметом дослідження багатьох впливових течій у сучасній західній філософії серед 

яких неопозитивізм, структуралізм, герменевтика, постмодернізм тощо, говорить на 

користь такого судження. Однак -а м  би хотілося хоча 5 у загальних рисах окреслити 

більш широкий спектр онтологічних основ істини. Немаловажно й те що ми далеко не 

переконані у феномені мови як єдиному, найбільш адекватному способі розкриття Істини 

буття. Ми допускаємо те, що такий її пріоритетний "статус" в досягненні істини став 

результатом пильної уваги до неї з боку філософії. Не випадково ХХст. іноді називають 

золотим віком філософії' мови. Ми, однак, хотіли б розглядати мову в її онтологічному

вимірі як один із способів виходу до істини буття поруч з іншими, рівнозначними їй.
*

способами духовного буття людини, якими є мистецтво, мораль, релігія та ін. Ми х г ’вмо 

сказати, що вони, як і мова, окрім своїх загальновизнаних безпосередніх соціальних 

функцій, завдяки яким відтворюються та формуються ідеали прекрасного, справедливого, 

морального, праведного, здатні також бути своєрідними способами в к р и т т я  Істини 

буття

За умови такої модифікації предмету' аналізу змінюється, передусім, функція мови. На 

відміну від того, коли вона завдяки своїй ірраціонально-раціональній амбівалентності 

створює умови для оберігання істини буття, тепер, як засіб філософського аналізу 

духовних цінностей, вона, обмежуючись своєю здатністю до раціональних визначень, 

"обслуговує" винятково сферу сущого, втрачаючи себе, зрозуміла річ, як "дім істини". її 

призначення на цьому поприщі - це в поняттях сущого (передусім бінарного, 

контрадикторного, протилежного порядку), характерних для відтворення конкретних 

способів існування духовних цінностей, створювати відповідні їм прогалини істини як 

виходи до буття.

Із вищеподаного аналізу випливає висновок про те. що мова завдяки своїй 

ірраціонально-раціональній двомірності підіймається на рівень мистецтва, як у поезії, 

літературному романтизмі, міфі, притчі, релігійній оповіді тощо. Якщо ж ми звернемося до 

аналізу мистецтва в його "чистих" формах, то його випробування "на істинність"
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відбувається в проміжку, характерник йому, сущих визначеннях, або ж, що те ж саме, "по 

той бік" естетичних сутностей Це означає, приміром, що відоме кантівське визначення 

мистецтва як "прекрасного уявлення про речі“ відповідає істині за умови, що навіть 

потворне стає прекрасним у художньому зображенні Якщо взяти до уваги й те. що 

кантівська "трансцендентальна естетичність" є апріорним Ъпособом відкриття істини-, то 

стає цілком зрозуміло що вона (істина) ніяк не пов'язується з такими емпіричними 

поняттями мистецтва, як "прекрасне" чи "потворне", а знаходиться в проміжку Між ними 

(ніяк не в іх потойбічності). оскільки дані емпіричні параметри послуговують обов’яковою 

формою художнього зображення. Мистецький твір, у такому разі, презентуючи собою 

естетичну двомірність - буття і сущого в категоріях "прекрасного" і "потворного"- стає, 

відповідним чином, мистецькою прогалиною "істини буття".

Афоризм Ф. Ніцше про те, що "у нас мистецтво для того, щоб не загинути від істини" 

("Жадання влади") говорить не лише про спорідненість мистецтва та Істини, але й про їх 

відмінність. Ми дедалі більше переконуємося у тому, що естетичні цінності не співпадають 

з істиною.

У ще більшій мірі ми виявляємо відмінність між істиною та морально-етичними 

ідеалами Даною антиномією мислителі переймаються давно не лише в філософГі. але й 

не в меншій мірі в художній літературі. Щоб далеко не ходити за прикладами, пригадаймо 

хоча би ті морально-етичні колізії, якими проникнута творчість великого російського 

"мораліста" Л. Толстого. Так, з огЯяду на пишну галерею його жіночих образів, а жінки, як 

відомо, достатньо чуйно ставляться до моралі на відміну від їх ставлення до істини, 

складається враження, що однією з основних проблем письменника було прагнення 

розкрити істину людського (жіночого) буття в контексті моральних цінностей. Якщо ж взяти 

до уваги такі його популярні, у ставленні до моралі, типи образів, як Анна Кареніна й Соня, 

то причина їх трагедії, як влучно визначає Л.Шестов, у тому, що перша з них "переступила 

правило", а друга, будучи "пустоцвітом", ”н? переступила правила"[7,с.65]. Тому логічно 

поступає запитання: що є добро, якщо за порушення моральних законів людина платить 

ту ж ціну, що й за їх дотримання? Проблема визначення цінності морального вчинку, як 

переконує життя, полягає в тому, що такі його істотні характеристики, як добро й зло здатні 

до взаємозаміщення: добро перетворюється в зло ("Добродетелью вымощена дорога в 

ад". - говорить російська прислів'я), а зло, навпаки. - в добро ("Немає зла без добра") 

Дійсність життя як ціннісного людського буття полягає, мабуть, не стільки в тому, щоб "не
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переступати' ми "пвоеступати" моральне поаво. скільки в сенсі їх пере ад?« 

вааємопеоевтілень - переступаючи, повертаючись в добро-чинній зло-чи - ості :як це 

ештворено & ніцшеансьий ідеї "вічного повеонення" чи е християнській прігп< поо 

'блудного сина"]

Така екзистенційна ситуація людини, в якій вона "тривожиться" своею мооапьною 

анатомічною, безумовно сприяє розчоиттю н як особистості та істоти морально-етичної 

Водночас, саме з цієї причини, будучи ’закинутою" винятково у сферу моральних 

сутностей, людина, як "суша серед сущого", перебуває в лотойбічності істини Адже 

істина, як. зрештою, й Бог. "не має вимог до моральних суджень" [8.С.119] Визначаючи 

таким чином, моральні сутності пріоритетною сферою свого існування, людина 

рукотворить власну буттєву. а заразом і істинну "бездомність"

Для утвердження своєї буттсвої єамоудосконаленості лю*:-"на мусить повернутися до 

буття як до способу існування в його істині. Складність тут, однак, v тому що від людини 

вимагається чимала "жертва" за подібне" повернення додому". її величина, зрозуміла річ, 

мусить бути еквівалентною тій цінності, за яку вона приноситься. Якщо цією цінністю є 

істина, то вона тому й потойбічна моралі, що остання покладається "жертве.о" за її 

досягнення Однак моральна свідомість сама по собі, у своїй безпредметності, є 

абстракцією і не може слугувати подібною "жертвою". Вона набуває цінності за умови 

наявності в ній її предмета - морального ставлення людини до "когосІ". Це значить що 

той "хтось" жертвоприноситься істині, в результаті чого втрачається сама необхідність 

моралі Тому цілком логічно, що вихід за сферу добра і зла є шляхом уособлення людини, 

процесом її усамітнення та "індивідуаціТ (К.Г. Юнг). В утвердженні своєї самості, як 

адекватного буттю цілісному Існуванні, людина тим самим відкривається до буття та йогг 

істини Подібно до того, як Ф Ніцше визначає ціну істини відчуженням людини від 

цінностей "іншої, навіть найдорожчої особистості", "батьківщини", "науки", "моралі" і т ій. 

[З, с. 188]. так і Христос, залучаючи до себе апостолів, ставить перед ними "аморальну" 

умову як плату за шлях до істини: "Коли хто приходить до Мене, і не зненавидить свого 

батька та матері і дружини й дітей, і братів і сестер, а до того й своєї душі - той не може 

бути учнем Моїм" (Євангеліє від Луки, 14:26).

Отож, аналогічно тому, як ми прагнули розкрити можливості осягнення істини буття 

завдяки феноменам мови та мистецтва, так і сфера моралі може слугувати для 

досягнення цієї мети. Моральна свідомість людини здатна розкрити себе як "дім: " буття
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Істини завдяки своїй двомірності - належачи до сфери сущого, вйзначаючи морально- 

етичні цінності, з одного боку, та рефлектуючись істиною буття в його моральній

потойбічності, з іншого боку. Цією своєю "дволикіотга" вона створює в бутті прогалину,

через яку розкривається його істина
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Сидоренко М.М Ткач М В.

Ілюзія як фактор наукового пізнання

З тих часів, коли постало питання щодо цінності пізнання як шляху до здобуття 

істини, стали заперечуватись пізнавальні можливості людини. Декарт скажімо, вважав 

істинним все те, що чітко і ясно піддасться розумінню Однак, саме поняття розуміння є 

розмитим, не кажучи вже про те. що існування, а відповідно і якості далеко не всіх явищ і 

об'єктів, можна дослідити лише силою думки. Атомістична теорія була філософськії 

обгрунтована за кілька столгь до її емпіричного підтвердження, але, скажімо, гірський 

масив на іншій стороні планети силою людської уяви, без відповідних досліджень, пізнати 

неможливо Зауважуючи це. не зовсім вірно буде говорити про пізнання як “процес 

цілеспрямованого активного відображення об'єктивного світу в свідомості людей, 

зумовлений суспільно-історичною практикою людства "[6. с. 491], лише як про вищу форму 

відображення На жаль, саме поняття пізнання також є доволі розмитим. “Знання являє 

собою клас, підпорядкований Істинній вірі: будь-який приклад знання є прикладом істинної 

віри (підкреслення няню - авт), але не навпаки", - наголошував Бе^тран Рассел (5. с. 

653]

Саме тому, навіть при ствердній віоповіді щодо існування об'єктивного світу 

поза межами нашої свідомості, у багатьох зарубіжних філософів (ще різкіше - у психологів- 

практиків) існують різноманітні точки зору щодо усвідомлення реальності як результату 

пізнання різними особистостями. Це залежить передусім від фізіологічних особливостей 

людини. Згадаймо визначного іспанського художника Середньовіччя Ель Греко, картини 

якого вражали його сучасників і досі вражають глядачів своєю майже містичною 

незвичністю Лише через кілька століть виявилося, що крім творчого дару, технічної май

стерності велике значення мала вада зору - видовжений кристалик, через що художник 

сприймав світ інакше, ніж здорові люди. Сприйняття оточуючого світу залежить також від 

виховання, освіти, внутрішнього стану людини Навіть при згадці про об’єкт, яки1* маємо 

змогу бачити щоденно, різні люди назвуть різні його ознаки, особливості, необхідні для 

ідентифікування ними цього об’єкту Тобто, будь-який предмет чи явище пізнається 

різними людьми по-різному, більше того, це залежить від стану здоров'я та настрою
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людини Ф Бекон говорить про це на прикладі "понять нижчих видів"|1. с 480]. Він також 

зауважує, шо вже згадані безпосередні чуттєві поняття не обдурюють нас явно, на відміну 

від усіх інших, які е "уникненнями, не абстрагованими від речей, але й не виведеними 

належним чином з них"(1, с 486]. Із міркуваннями справа щ е складніша, оскільки 

визначальну роль відіграє не стільки спостереження, скільки досвід відповідна наукова
і

база та твооча орієнтація особоситості

Для розуміння процесу пізнання, формування понять і образів важливо 

пам'ятати що явища чи предмети часто не спостерігаються, а оцінюються за 

специфічною для кожного шкалою. Тобто, людина перш за все визначає потребу в 

предметі, надає йому певного змісту відповідно до сенсу свого існування Вияв "чистого" 

пізнання можна спостерігати хіба що у немовлят, але й у них домішується емоційно- 

оціночне ставлення дорослих, які на підвищену увагу дитини до того чи іншого об'єкта 

реагують або запереченням, або спонукою, формуючи таким чином ставлення до 

предмета ще до пізнання його. У дорослої людини перші знання про новий об’єкт, явище 

чи систему відношень накладаються на сформовані світоглядні уявлення, цінності та 

орієнтацію особистості. Отже, незнайоме не пізнається, а прр нього створюється ілюзія 

(або, інакше кажучи, міф) з оціночним значенням. На кожному віковому етапі у дорослої 

людини теж змінюється спосіб інтерпретації світу відповідно до рівня пізнання й 

осмислення життя. "І цією системою відносин завжди керує сенс, хоча він може й не бути 

чітко вираженим, а, можливо, й зовсім не надаватися вираженню. Життєдіяльність 

мурашника можна вважати цілеспрямованою, але зовсім не осмисленою. А де відсутній 

сенс, історичний процес неможливий. "Співтовариство" мурах не має історії' (7, с. 158]. 

Дійсність людського буття неможливо зрозуміти відірвано від історичного прогресу, а на 

процес пізнання особистістю цієї дійсності накладаються індивідуальні особливості. У 

будь-якій суперечці про реальний об'єкт знайдемо набагато більше відображень 

емоційного сприйняття, відчуттів, оціночних суджень, аніж знання властивостей об'єкта 

пізнання Тому можна припустити, що в процесі пізнання формується ілюзія про предмет, 

а не реальне знання про нього

На перший погляд, такі міркування справедливі лише щодо пересічної 

особистості у буденній ситуації Наукове ж пізнання тим і відрізняється від суб'єктивного 

сприйняття індивіда, що вчений досліджує об’єктивну дійсність не чуттями (хоча і цей 

фактор до кінця не відкидається), а за допомогою чітко визначеного інструментарію.
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відповідно  розробленої методики Наукове пізнання с стрибком у невідоме практично 

незаангажованим бажанням осягнути свп / всій його складності, освоїти та овое-в хнгг* 

його

Але. як уже зауважувалося, найбільшою перевагою науки с їі постійні ■ озеиток 

і саме в /сторичному зрізі неукові дослідження відкривають можливості для лізнення 

істини, а для людей в одному часовому просторі вона не тільки є основою пізнання світу, а 

й встановлює його межі. Більше того, з того часу, як відбулося розмежування наук, не 

можна говорити про всебічне дослідження якогось предмета лише однією з них. Г Гейзінга 

лідкоеслює. що джерело науки * у міфологічності та ритуалах, тому в давніші часи, ице до 

епохи Відродження, у науковій думці й методі досліджень бачимо безперечні ознаки гри 

Недаремно у давнину поняття науки і мистецтва були синонімами Лише у ХУІИ ст метою 

пізнання стала об’єктивна правда, істинність, вироблення загальних уявлень людини про 

світ та її місце в ньому. "Можна схилятися до думки, що сучасна наука, якщо вона 

дотримується суворих вимог точності й вірності істині, менше підлягає небезпеці впадати 

в гру"(2. с. 231], але все ж таки ця тенденція існує, а отже існує небезпека викривленрго 

трактування результатів досліджень. Для людини, яка найчастіше сприймає наукову 

інформацію у додатково викривленому вигляді через науково-популярні журнали чи теле-, 

радіопередачі, існує реальна загроза невірного формування ставлення до світу, або 

розчарування в науці і скептичного ставлення до наукових проблем. Недовіра до науки, в 

можливості людського розуму та пізнання світу виникла під впливом суспільних криз, 

голоду та світових воєн на початку століття, коли технічні відкриття приносили зло. 

Спільним для філософів гуманістичного напряму є розуміння "пізнання як дослідження, в 

Процесі якого той. хто пізнає, діє на основі вже створеного - шляхом проекції на світ певної 

штучної системи - специфічного образу рвальності"[3,с. 11]. Ще Гете зауважив, що нас 

притягує та річ, якою вже таємно володіємо. Гайдеггер причини занепаду масової культури 

5 шукає в нинішніх методах пізйання науки, штучний світ якої не придатний для людського 

життя.

І Бергсон, і Гуссерль сходяться На тому, що ідеалом та метою пізнання повинен 

стати світ донаукового досвіду, суб'єктивно- релятивний світ наших безпосередніх 

переживань при обов'язковому творчому підході до себе і дійсності. Отже, справжнє 

пізнання неможливе, на думку згаданих авторів, а особистісне пізнання, як уже 

вказувалося, не завжди може дати об'єкНівне знання про світ, а лише суб’єктивну ілюзію.
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Ямко погодитися з цими міркуваннями, та далі прийдемо до того (і до цього прийшли 

прихильники структуралізму), що будь-який науковий твір є твором мистецьким, мислення 

є переважно 'поетичним", будь яка наука - наукою про текст чи "формою діяльності, яка 

створює художні тексти'(4, с. 4]. Критичн. зауваження щодо такої позиції - тема окоемого 

дослідження, найцікавішою, у даному випадку для нас є побудова стрункої схеми пізнання 

Гуссерля, в якій він пробує звести усю різноманітність і багатство форм пізнання і яку 

називає рядом світів” (саме її означення є дужо важливим для розуміння його позиції - 

Гуссерль фактично не говорить про пізнання як об'єктивність, а лише як міф, ілюзію):

• наукової об’єктивності;

• об'єктивності сприйняття;

• багаточисельні світи, зумовлені специфічними донауковими зацікавленнями (усі 

люди живуть в одному світі, але сприймають його різно, тобто пізнаючи, створюють різні 

світи):

•  дооб'єктивний світ сприйняття, світ безпосередніх переживань і інтуїтивних 

орієнтирів, які передбачають подальший досвід на основі процесу пізнання;

• над усім цим - життєвий (але не об’єктивний світі) світ у повному розумінні цього 

слова, в якому існують і конструюються інші світи - сукупність апріорних структур як 

передбачення загальних зразків будь-якого досвіду: архетипи просторовості і часовості, 

горизонтності та історичності, які присутні в кожній культурі.

Згідно цієї теорії, людина не сприймає реальний світ таким як він є. а моделює 

свій власний світ відповідно до власних надій, ідеалів тощо. Більше того, цей процес є 

неусвідомленмм, пересічні люди - на відміну від науковців, які вже давно прийшли до 

визнання плюралізму о пізнанні, а останнім часом проповідують комплексні дослідження, 

в яких враховуються різні точкй зору і різні, чи, навіть, протилежні теорії, для якомога 

об'єктивніших результатів - переконані, що світ влаштований згідно їх уявлень, а тому 

дозволяють собі диктувати іншим людям, а іноді цілому світові своє ілюзійне бачення 

теорію і прихильники, і критики Не могли відмовити в певному сенсі: кожен з нас сприймає 

світ по-різному, відповідно до цього створює свою уяву про нього. Основою, звичайно, є 

різноманітність реального світу, яка допускає розмаїтгя теорій на базі об'єктивної 

реальності. Ггіибша прйчина, Що бу/та досліджена пізніше видатними психологами, у такій 

постановці проблеми пізнання ховається у бажанні людей максимально захиститися від 

суворих випробувань і жити у просторі, хай дуже обмеженому нетривкими стінами (у
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прямому та переносному значенні), але знайомому і створеному завдяки власні* ,яа* *  на 

реальності. Це схоже на дитину, котра д зго і захоплено граючись, настільки поснул а  > 

вигаданий світ, що його правила пробує перенести на реальне буття2 Аналізуючи 

стихійно чи волею вищої сили. Найбільший негативізм викликали відкриття які болісне 

вражали Егоцентризм людини, відкривали приховані і неквровані реала' у природ; та в нм 

самій заперечення Коперником думки, що Земля - центр Всесвіт? відкриття Дарвіним 

твори еволюції та створення Фрейдом теорії психології підсвідомого. Вони розбили ілюзію 

егоцентричності. з одного боку, а з іншого, підтвердили ілюзію всемогутності розуму 

Часткова руйнація цієї Ілюзії на початку нашого століття спричинила до глобальної кризи 

наук, передусім гуманітарних, а в 50-ті роки зорієнтувала дослідники на світ людини на 

противагу світу техніки. Ілюзія тут виступає як беззаперечний і вагомий чинник людського 

пізнання і перетворення світу, як спонука до творчості та захист від абсурду та цинізму. 

Вона межує з поняттям віри і значенням останньої’ для первісної людини. Адже, якщо боги 

жили до того моменту, поки в них вірили, то зараз вважається, що увесь "життєвий світ" 

існує до того моменту доки хоч одна людина має ілюзію щодо його існування. Така позиція 

передбачає те байдужість і орієнтацію на використання природних багатств, а бережливе 

ставлення до життя та можливість часткового перетворення задля захисту особистості.

2
Вражаючим історичним прикладом такого іюрепееення ігрових правил на реальне ж и т т і може бути 

поспіть Птлера. Елііромм іауважус. іцо у д и т и н с т в і майбутті! вождь Німеччини захопився раніїве стоп 
ровесників грою, яка являла собою щось середнє між иаишМя “ко:іакш,ш-ро ібіііішками' і “війною . 
Однак, пін не “переріс" зацікавленість ц іс ю  грою, а продовжував бавитися уже и молоділими дітьми 
досить довго, вигадуючи свої правила, керуючи своєю “армією”. У цей період, зауважує психолог, 
відбулось помітне відставання у ш к о л і .  А саме у такпіі п ід л іт к о в и й  в ік  формуються осовні цінності 
особситості. Ча правилами цієї, улюбленої багатьма дітьми, грв Птлер примусив жити дорослих не однієї 
країни і не один рік.
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Розвиток культури суспільства як необхідна передумова 

адаптації індивіда до духовних цінностей та 

зміцнення соціальних комунікацій

Людина органічно пов'язана з культурою, поза якою її життєдіяльність неможлива. 

Складність і своєрідність культури в тому й полягає, що вона - не окрема сфера життя 

суспільства, а ціла система його духовного виробництва, розподілу й споживання 

духовних цінностей. Культура виникає в предметно-практичній діяльності людини й 

характеризує рівень цієї діяльності. Тому освоєння всього культурного багатства, 

виробленого людством, виходить за мвжі можливостей цілеспрямованого відбору всього 

найціннішого і найбільш значущого з точки зору-розвитку особи

Доля українського етносу склалася так, що він знаходиться на географічному й 

кульутрному перехресті Заходу та Сходу. А цв відчутно позначилося на його 

кульугрному розвитку. Цю специфіку формування української культури відзначають усі 

серйозні Дослідники української Духовності - М. Грушевський, і Фпанко. Д Дорошенко. В.
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Лилииський і Лисяк - Рудкииький та ін Проте хоч би мами помітним був цей вплив до** 

Сходу на Фоомування української духовності. Україна у свої* «тно-купьтуннх зьсада* 

завжди була інтегральною частиною європейської культури, і сама Європа справила 

вирішальний вплив на вироблення української національної ментальності Ужа в У-ІХст
С

українські племена, які заселяли лісостепову зону Північного Причорномор'я активно 

контактували з квітучими грецькими античними колоніями в Криму і Тавоиді Може саме 

тому, коли в X ст актуальними стали питання про хрещення України. її тодішній володар 

київський князь Володимир Святославович прийняв хоест з грецької митрополії • 

Константинополя [1 .с. 132,133].

Особливо швидкими темпами розвивалася українська кульутра в юнці XVI - першій 

половині ХЧ/Іі ст., яку прийнято відносити до культури ренесансно-реформаційного типу 

Основними рисами цієї культури були: зародження світської культури та її секуляризація 

від культури церковної', усвідомлення і возвеличення цінності людської цивілізації, 

формування національної самосвідомості європейських народів. Більше того, можна з 

упевненістю стверджувати, що одним з головних стрижнів ренесансно-реформаційного 

процесу було формування в Європі самобутніх національних культур, національних 

держав, а подекуди й національних церков.

Розвитку української культури в ХУІ-ХУІІСт. сприяло також посилення інтересу в 

людей до історії Київської Русі, своєї рідної мови, національних звичаїв І т.п А це 

стимулювало розвиток освіти та науки 3 середини XVI ст. збільшується кількість шкіл і 

підвищується їх освітній рівень Однак, оскільіді ні вищих, ні середніх навчальних закладів 

на Україні тоді ще не було, то багагго українських юнаків Після закінчення місцевих 

початкових шкіл продовжували освіту в зарубіжних університетах. За даними вітчизняних і 

зарубіжних дослідників, цй явище було масовим. Так. протягом 1510-1660 рр. тільки в 

Краківському університеті навчалося 352 студенти з 51 міста України, а сього в ХУІ-ХУІІст. 

тут одержали освіту, за неповними даними. 800 українців, що становило значний процент 

від загальної кількості студентів цього навчального Закладу. Длгі "руських" студентів 

(українців і білорусів) у закордонних навчальних закладах існували навіть гуртожитки, а в 

Празі, при Карловому університеті, було створено колегіум (4.С.185; 10,с.76-77].

Позитивну роль у розвитку духовної культури України ХУІ-ХУІІст. зіграли українські 

братства, які винити  ще в середині ХУст. і являли собою організації широких верств 

українського народу демократичного напрямку. До них входили купці, ремісники, міщани.
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дрібні шляхтичі. представнику» духовенства Братства відкривали друкарні, школи, 

видавали букварі, граматик та інші підручник1/  братчики вели боротьбу проти ідеологів 

католицько, цеокви зверталися до гречо-слао'янських традицій духовного життя 

українського й білоруського народів, до культури періоду Київської Русі [4,с 239-240]

Отже, українська кульутра. підтримуючи тісні зв'язки з культурами інших країн, 

розвивалася досить швидкими темпами протягом багатьох століть (маються на увазі й 

наступні епохи - ХУІІІ-ХІХ ст., початок XX ст.. аж до Жовтневої революції 1917 року в Росії). 

Початок ХХст. - ’срібний вік" української культури, за словами І. Дзюби. Вона багата за 

змістом створює розгалужені структури та функціональні інститути. Але спустошення 30-х 

і наступних років призвели до значних змін негативного порядку, а перебування України 

кілька десятиліть у складі СРСР загальмувало не тільки її економічний, але й національно- 

культурний РОЗВИТОК.

Сталінська політика національного придушення досягла свого апогею а 30-і та 50-і 

роки й була позначена такими безпрецедентними заходами, як штучне створений в 

Україні, на Північному Кавказі. Нижній та Середній Волзі, Південному Уралі та в Казахстані 

в 1932/33 роках голод, жертвами якого стали мільйони людей, позбавлення багатьох 

народів національної державності, масове виселення українців, поволозьких німців, 

карачаївців, калмиків, чеченців, інгушів, кримських татар, масові депортації корінного 

населення Прибалтики [5,с,13].

Проголошення незалежності України в серпні 1991 роїсу розбудило в багатьох 

національні лечуття, самосвідомість, інтерес до своїх національних мов і культур. Тобто 

відбулося пробудження духовності в людях, яке відомий український філософ 

С.Б.Кримський назвав "зустріччю з самим собою’'(6,с.21]. І це не просто красива фраза, а 

одна з реалій наше) о часу, коли феномен особистості висувається на авансцену історії. 

Дедалі настирливіше утверджується в суспільній свідомості думка, що особа - не 

одиничне і навіть не особливе, а монадне утверення. бо вона може репрезентувати свій 

час, національну культуру, матеріальні й духовні цінності.

При розробці концепції й розв'язанні практичних проблем національно-культурного 

розвитку необхідно враховувати деякі важливі моменти. По-перше, увагчо иі ..чати 

культурну спадщину нашої країни та використовувати все цінне, прогесивно. Відомо, що в 

минулому в Україні завищи посідала важливе місце ідея про  пріоритетний розвиток 

духовності, яка була вйсунута в кінці ХУІст. і стосувалася безпосередньо освіти Вона

90



зіграла важливу роль у духовному піднесенні українсько* нації, Фоомуванні на ц ю н^н о ї 

самосвідомості, утвердженні почуття рідг.оі землі батьківщини нврозриеносп зьз*ов 

поколінь, історичного обов'язку людей ТІЄЇ ЧИ ІНШОЇ епохи СОИЙНЯТИ ! зберегти здобутки 

свого народу: мову, літературу і мистецтво, мораль народну твоочють зеииа» 

обрядовіс і ь - тобто есе те. без чого неможливе існування нації.

По-Друге, відродження культури минулих епох повинно здійснюватися через минуле 

світової культури, в лоні якої розвивається будь-яка національна культутра 8 даному 

випадку національна культура виступає як одиничне стосовно загального (тобто світово' 

культури). Скажімо, епоха Відродження в історії людської цивілізації була представлена 

італійською філософією, живописом, наукою, але ж вона увійшла в історію культури перш 

за все як епоха Відродження людської цивілізації, а не виключно італійської нації

По-третє, відродження культури передбачає також наступність у культурному 

розвитку поколінь і цивілізацій. Розвиток суспільства с безперервний процес, у якому на 

зміну одним поколінням приходять інші зі своїм баченням історії та відповідними оцінками 

історичних подій, культурного надбання минулих епох, своїми духовними інтересами і 

цінностями. І надзвичайно важливим у цьому процесі є здатність, бажання і готовність 

нинішніх поколінь людей (в даному випадку - тих. що проживають на території України» 

зберегти і зрозуміти культуру минулих поколінь, адаптуватися до неї. Другим важливим

моментом є інтерес тієї чи іншої національності (української, російської, польської,
Ги

румунської та ін.) до культурних цінностей інших народів, спільно з якими вони формують 

нове українське суспільство. Тільки на такій духовній основі можливий безперервний 

культурно-історичний процес та інтеграція національних культур.

По-четвег^е. важливою передумовою відродження і розвитку будь-якої національної 

культури є зв’язок її не тільки з минулим, а й сучасним. Без такого зв'язку вона може 

перетворитися лише в музейну реліквію, об’єкг етнографічного інтересу. Будь-яка 

^кульутра минулих епох, що дожила до наших днів, повинна "довести свою сучасність 

перед створеною в XX ст. новою реальністю. Випробування культури сучасністю - 

вирішальна умова не тільки її збереження і виживання, але й нашого власного культурного 

вибору"(9.с.57]

По-п’ятз. для більш глибокого розуміння процесу відродження національних культур 

в Україні потрібна широка теоретична та методологічна база. І тут важливе значення має 

"європейське прочитання" спадщини нашої культури. Якщо ми хочемо бути європейською



державою не тільки "еограф'чно зле й -з духом, ментальністю, то повинні эооэумгги й 

засвоіп: справжні витоки європейської культури ь цілому та української зокрема Адже 

відомо що українська культура вже в епоху и становлення в межах Київської Русі була 

пов'язана з культурою античною У цьому нас переконують праці українських мислителів 

минулого, що найбільшою мюою проявлялося в діяльності Києво-Могилянської Академії та 

її вихованців (Прокоповича. Сковоооди та ін.), а також у теоретичній спадщині М.Г. 

грушевського та його послідовників

По-шосте, здобуття Україною політичної незалежності породжує іноді крайності у 

сфері кульутрногс відродження - від орієнтації тільки на місцеву, регіональну культуру до 

механічного засвоєння інших культур. До того ж спостерігається процес перенесення на 

український грунт гірших зразків західної "масової " культури, яка не сприяє розвитку 

духовності, з навпаки - утверджує бездуховність, особливо в молодіжному середовиші. І 

якщо перше ведэ до самоізоляції, саоєрідного хуторянства у сфері культури, то друге - до 

застою, а відтак до деформації як у духовній, так і в соціально-політичній сферах. Ось 

чому в справі духовного відродження повинна постійно ■’берігатися розумна міра 

національного та загальнолюдського [8,с.25-27].

Освоєння відновлюючої спадщини змінить образ нашої культури і у власних очах, і в 

очах інших народів. І. зокрема, допоможе подолати той комплекс неповноцінності, який 

тривалий час нав'язувався нам. політично, економічно й кульутрно. Допоможе побачити 

справжній потенціал нашого народу.

Відомо, що в період "розвинутого соціалізму" досить популярним було положення 

про "діалектичну єдність розквіту і зближення національних культур", яке існувало лише 

про людське око, оскільки акцент робився саме на зближенні, "вирівнюванні рівнів" у 

всьому "Антиконотитуційні та дрімучі міщанські дії. - писав О.Т. Гончар,- тривалий час 

навіть заохочувались Іванами, що не пам'ятають родини: у цій сваволі вбачалися мало не 

ознаки "прискореного злиття всіх І вся", про що кабінетний дбайливець хотів би першим 

рапортувати, доповісти, Що все причесано зроблено...'' |2].

Особливо впвр+о іЖорувалися в Історії України ті моделі й цінності, які збагачували 

або могли збагатити світовий досвід демократичної самоорганізації людей. 1 ак, по суті, 

була вилучена з української Історії діяльність культурних братств ХУІ-ХУІІст., які зіграли 

значну роль у Духовному розвитку українського нраоду: замовчувалося таке епохальне 

явище, як Запорізька Січ І все. що пов’язувалося з козацтвом. Відповідно затінені були
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патріотичні та волелюбні мотиви народної поезії й писемно, літератури поо ці етортну 

національної історії Певна річ. це призводило до збіднення сфери духовносг

Майже недослідженими на сьогоднішній ден» є соціальні наслідки тотального 

відчуження людини в колишньому Радянському Союзі, зокрема у сферах культури й 

моралі Після Жовтневої революції 1917 р в Росії. коли розпочався розгул антисоціальної 

стихії і кримінальщини, відбулася легалізація ірраціональних антикультурмих стєоєотипїі і 

спонукань - заздрощів, жадібності, агресивних садистських комплексів класового ворога“ 

“ворогів народу", пізніше - "акул світового капіталізму" Наслідком волюнтаристського й 

тиранічного управління суспільством в епоху Сталіна (та командно-бюрократичного - за 

інших керівників) була масова загибель людей, розвал економіки, науки, культури Отже, в 

самій соціальній системі казармового соціалізму було закладено бар'єр щодо розвитку 

культури суслільст&а, а це спричинило відчуження і самовідчужвння мільйонів людей від 

справжньої культури В результаті відбулося не тільки огрубіння людських душ; значних 

деформацій зазанали моральна свідомість, соціальне мислення, духовний світ людини 

Даний процес ще більше посилюється сьогодні, за умов катастрофічного зниження рівня 

життя на всій території України, масового безробіття, соціальної нестабільності, либокої 

кризи фінансової системи і т.п

Останнім часом робляться певні спроби подолати бар'єри незнання у сфері
О

сучасного національно-культурного розвитку на території нашої країни. У цьому плані 

цікавими є матеріали соціологічних досліджень, що були проведені в 1989 р. київськими 

соціологами з дослідницького проекту "Національно-культурні запити сучасного населення 

України". Обстеження проводилися в дев’яти областях республіки (Донецькій, 

Закарпатській. Київській. Кримській, Львівській. Одеській. Рівненській, Харківській і 

Чернівецькій), включаючи такі великі міста, як Київ, Львів. Харків. Сімферополь і Ужгород 

(7.с 26) Вивчалися дієвість форм і способів задоволення національно-культурних запитів 

різних етнічних груп населення, зміст і діапазон реальних міжнаціональних контактів 

проблеми мовного життя, питання розвитку національної свідомості та ін Опитуванням 

були охоплені україці, росіяни, євреї, болгари, угорці, румуни, гагаузи, греки та громадяни 

інших національностей сзсього 4012 осіб).

Отримані результати засвідчили багато спільного в дууовних інтересах респондентів 

різних національностей (наприклад, на період опитування читали художню літературу 

89,5%, мали домашні бібіліотеки 80,9% відвідували музеї 72,3% респондентів) Але
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обстежені національності ще помітно розрізнялися щодо регулярності читання літератури, 

відвідування музеїв і театрів, розміру домашніх бібліотек та ін.. ще' свідчить про акт 

нерівномірності національно-культурного розвитку

Більшість наведених та інших даних підтверджуються результатами 

республіканського дослідження з проблеми відродження національних духовних цінностей 

в Україні, яке протягом трьох років проводила соціологічна лабораторія Чернівецького 

держуніверситету Оскільки нашою вибірою була охоплена половина названих вище 

областей і опитано приблизно таку ж кількість респондентів (понад три тис осіб у 10-и 

областях України), є всі підстави для порявняння даних двох досліджень - 1989 і 1991- 

1993 років

Як і в 1989 р.. більшість опитаних громадян читає художню літературу, відвідує 

театри, концерти, музеї. При цьому критерієм вибору художніх творів, пісень, танців, радіо 

- і телепередач є їх художні можливості, зміст і форма, а не національний колорит (39,5%) 

Незважаючи на постійні міжнаціональні конфлікти в багатьох республіках 

колишнього Радянського Союзу, в Україні сьогодні зберігаються дружні стосунки між 

людьми різних національностей, що підтверджують і наші дослідження Абсолютна 

більшість респондентів в різних областях України (незалежно від їх національної 

приналежності) при особистісному спілкуванні не звертає уваги на національність Так. на 

запитання анкети "Чи є серед ваших друзів, товаришів представники інших 

національностей?", позитивно відповіли 86.8% респондентів Більшість опитаних (77,8%) 

позитивно або нейтрально ставляться до міжнаціональних шлюбів

Наші дослідження заперечують також необгрунтовані твердження деяких засобів 

масової інформації (особливо в Російській Федерації) щодо ущемлення на території 

України прав і свобод громадян неукраїнської національності. Про надуманість подібних 

тверджень заявили під час опитувань 76,2 % респондентів української національності, 

71,3% росіян і 70.0% громадян інших національностей. Серед найважливіших Факторів 

всебічного розвитку національних культур респонденти в усіх регіонах України назвали 

збереження нації як історичної та етнічної спільності людей, національної мови, культурних 

традицій і звичаїв, створення необхідних економічних та соціально-політичних умов і т ін 

Говорячи про розвиток національних культур, не парто відривати даний процес від 

розвитку особистості який і є одним ? найважливіших критерії? суспільного прогресу в 

цілому і культуно-духовного - зокрема Культуру не можна зводити пише до зібрання



<
історичних пам'яток і художніх цінностей Спосіб буття культури - а безпвовремом 

опредмечуванмі-розлредмечуванні в якому предмет набуває статусу культурного пише за 

умови виконання ним посереднка е соціально-комунікативни« процесах як V рамках мало: 

соціальної групи, так і суспільства в цілому Зрозуміти культурний феномен означає 

зрозуміти опредмечений в ньому духовний СВІТ людини несформованість морально- 

самоцінного спілкування з людиною перешкоджає ■ в культурі побачити сен- людини 

сприйняти "людські голоси" культури, адаптуватися до духовних цінностей.

Серед величезної багатоманітності культурного життя суспільства центральне місце 

посідають наукоео-лізнавальна. художня і моральна -ультури. які повинні знаходитись у 

постійному взаємозв'язку. Якщо перевага віддається науково-пізнавальній культурі І 

недооцінюються інан - у світогляді людей переважатиме сцієнтизм і прагматизм Якщо ж 

центром усієї культури вважатиметься моральність і недооцінюватимуться науково- 

пізнавальна і художня, то всі світоглядні категорії та наукова картина світу зводитимуться 

до моральних понять і т.п Ось чому йдеться про їх єдність і свебічний розвиток

При цьому проблем-' спілкування виникає і займає важливе місце в життєдіяльності 

людей у будь-якій зі сфер культури. Суб'єктний світ окремого індивіда співвідноситься з 

духовністю (чи бездуховністю) інших людей, самовизначення людини виникає як 

визначення нею себе через домінантність на іншого та на інших (А У хто м ськи й ). Що 

стосується безпосередньо міжіндивідуального спілкування, то воно, на думку Г С. 

Батіщева. здійснюється, по-перше, через комунікацію в інформаційно-психологічному 

значенні цього слова, тобто через взаємодію свідомостей, знань, емоцій, звичаїв і т.п . по- 

друге. через глибинне спілкування [З.с.123]. Перший вид спілкування Г.С Батіщев називає 

психокомунікативниістю. включаючи у його сферу буденну свідомість та низку 

гуманітарних наук - психологію, соціальну психологію, соціологію, психолінгвістику, 

етногоафію та ін.. а також неусвідомлені процеси, які можуть стояти "поза спиною" 

комунікаційних контактів.

Усі ці процеси, разом узяті, впливають певною мірою на суб'єктів спілкування, проте 

вони, за словами Г.С Батіщева. є лише поверхневими контактами, периферійними 

взаємодіями. Центральне ж місце в життєдіяльності людей посідає глибинне спілкування. 

Воно може бути зовні непомітним, більше того - навіть заоччим і в багатьох відношеннях 

"мовчазним", проте саме воно зобов’язує до абсолютної взаємної надійності, вірності, 

відданості з боку суб’єктів соціальної комунікації Це не просто діалог мов і свідомостей, а
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універсальне братерство людей, до якого вони повинні прагнути Глибинне спілкування 

виходить за межі етики, психології, соціології та інших наук, утворюючи особливу, четверту 

сферу культури, культуру глибинного спілкування [3]

За своїм онтологічним змістом культура глибинного спілкування сприяє не тільки 

активній адаптації індивіда до духовних цінностей та освоєнню останніх а й до гуманізації
і

міжособистісних стосунків та гармонізації суспільних відносии розвитку всіх сфер 

людської культури Адже для суб'єкта - людини бути, значить насамперед спілкуватися (М 

Бахтин). Тому суб'єкт буття, на відміну від об’єктивнозовнішнього. передбачає активне 

мислення, різноманітну суспільно цінну діяльність, творчість
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Марчук М.Г

Про "канонічніш" потенціаліз^ Епікура

Каноніка - одна з найважливіших частин філософії Епікура "Поділяється його 

філософія. - читаємо у Діогена Лаерція. - гри частини: каноніку. Фізику н етику Каном’ка 

є підступом до <?дмета й міститься а книзі під заголовком "Канон" Фізика - увесь 

умогляд про природу й міститься в 37 книгах "Про природу", а в осної- >іх своїх рисах - у 

листах Етика говорить про надання переваги й уникнення вона міститься в книгах Про 

спосіб життя* (4 книги - М М ). .в листах і у творі "про кінцеву мету". Каноніка 

розглядається разом з фізикою: каноніка - як наука про критерій і початої; у самих їх 

основах, а Фізика - як наука про виникнення й руйнування та про природу, етика Ж - як 

наука про те. чому надають перевагу й чого уникають, про спосіб життя і граничну мету" 

(Діог Л.Х.. ЗО).

На жаль, майже вся творча спадщина Епікура. що налічувала біля 300 книг, 

втрачена. Не зберігся й твір "Канон" (повна назва - "Про критерій, або Канон"). Та Діоген 

Лаерцій у десятій книзі своєї досить цікавої, хоч і суперечливої ідеаці (див: Диоген 

Лаэртский О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. - М.. 1979 С. 397-442 ) 

відтворив три листи чи то послання Епікура. додавши ще й так звані '’Головні думки", в 

яких коротко подане все вчення уславленого мудреця Проте зміст цих трьох послань не 

збігається зі згаданою вище структурою філософської системи. "Перше послання писане 

до Геродота й говорить про фізику: друге - до Піфокпа. про небесні явища; третє - до 

Менекея, про спосіб життя" (Діог.Л. X. 29)

Про каноніку, як бачимо, тут не йдеться. Але згадаймо: "каноніка розглядається 

разом з фізикою". До того ж, акцентуючи увагу на проблемі критерію істини - основній темі 

"Канону" Епікура, автор зауважує, що те ж саме він каже і в посланні до Геродота, і в 

"Головних думках" (див.: Діог Л.Х, 31) Отож не варто перейматися цими розбіжностями 

аж надто, бо прискіпливий аналіз названих творів дає підстави вважати, що Епікур і 

справді висловлював свої уявлення про природу і про небесні явища лише в контексті 

рнто-гносеологічних міркувань. Та й чи доречно було б після Арістотеля включати фізику 

до складу метафізики, тобто власне філософії?
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Метвф.зина буття ' пізнання - ось що таке каноніка Епікура як ‘учення ного про поділ 

. пре його критерій” (Дюг П X, 34 і Вона мт»: власну структуру, повязану зі структурою 

всієї його Філософи. в якій поряд з канонікою чільне місце посідає етика Шкода, але нам 

майже нічого нееідомо про естетичні погляди Епікура, хоч його концепція трьох критеріїв, 

про яку йтиметься далі свідчить, що саме естетика претендує на роль третьої ооноаноі 

частини цієї філососоГі гак, в "КанонГ Епікур каже, що критерії істини - це відчуття 

(аівіИезеїзі, завбачення (ргоіерзеїгі, перетеппювання (раШе.) . СДіог. Л X, 31)

Очевидно ці три критерії істини ;в найширшому і1 розумінні“) зумовлені трьома 

найістотнішими потенціями людського світу, з саме чуттєвістю, інтелектом і волею Вони 

актуалізуються, завдячуючи оана одній, тобто, активно взаємодіючи між собою, а всі 

разом - з відповідними їм протилежними потенціями зовнішнього світу, визначають межі 

духовного потенціалу буття, як специфічного метафізичного простору, що відіфивається 

людині на шляху до істини Добра та Краси - фундаментальних загальнолюдських 

цінностей, або трьох ликів абсолютного Блага (раціонального, морального, естетичного).

Відчуття, за Епікуром, якими б вони не були, самі собою завжди істинні, або. якщо 

висловатися точніше, реальні "Саме існування сприйняттів служить підтвердженням 

істинності почуттів. Адже ми насправді бачимо, чуємо, відчуваємо біль; звідси ж, 

відштовхуючись від явного, слід робити висновки і про значення того, що не зовсім ясне" 

(Діог. Л.Х, 32). Йдеться, зокрема, про мислення, яке, бажаючи бути істинним, повинно 

спиратися на відчуття як найочевидніший критерій реально існуючого, відмінного від 

нереального, вигаданого, фантастичного Що правда, Це досить специфічна гнильність - 

не стільки фізична, скільки естетична. "Видіння безумців і сплячих також істинні, тому що 

вони спричиняють рух (почуттівПДіог Л.Х,32)

Будучи критерієм для оцінки мислимого як реального чи нереального, самі відчуття, 

на думку Епікура, є чимось відносно незалежним; самодостатнім ’Будь-яке відчуття каже 

він нерозумне і незалежне від пам’яті: ні саме собою, ні від стороннього поштовху воно не 

може собі нічого ні додати, ні відняти Спростувати його також не можна споріднене 

відчуття не можна спростувати спорідненим, тому що вони рівнозначні, а неспоріднене - 

неспорідненим, тому що судять вони не про одне й те ж саме, розум не може спростувати 

відчуттів, і одне відчуття не може спростувати іншого, тому що довіряємо ми кожному з 

них” (Діог Л.Х,32)

98



Але якшо реальність, очевидність незаперечність відчуття й споавді аеажат. 

критерієм істинності мислення, це ще не означає що саме вона не може й не повинне 

оцінюватися за допомогою іншого критерію і що відчуття нас ніколи не обм аню кт. Еткур 

сам вводить поняття 'очікування1' (ргоєтепол): "наприклад, зачекати щоб підійти до вежі 

ближче й дізнатися яка вона зблизька" (Діог.Л Х.34) До того ж відчуття, як відомо 

бувають приємними й огидними, жаданими й небажаними тощо Та питання про критерій 

для розрізнення прекрасного й потворного є предметом естетики, а не канон'ки. тому 

Епікур бере чуттєвість (як І волю) передусім в Ті ставленні до інтелектуальної потенції дуик 

Розум І справді не може спростувати будь-які відчуття, бо вони реальні навіть тоді 

коли безпосередньо не репрезентують щось реальне Зате він здатен пояснювати їх Не 

асе що безумовно реальне для чуттєвості, є таким для розуму,навпаки Отже, істина 

десь посередині. Вона зумовлена не пише чуттєвими, а й інтелекту с - ги та вольовими 

актами взаємодії об'єкта й суб’єкта Критерій не єдиний, а тр и і' мий чуттсво- 

інтелектуально-вопьовий *

Саме тому було б великою помилкою зводити теоретико-пізнавальну концепцію 

Епікура до сенсуалізму. еп< ?гризму. матеріалізму Не можна її вважати й діалектичною 

"Діалектику вони відкидають як науку зайву",-пише Діоген Лаерцій (Діог П.Х.3'1) Так званий 

"канонічний" потенціалізм, на наш погляд, є більш адекватною характеристикою даної 

гносеологічної теорії.

Суть потенціалізму - в такому розумінні взаємодії суб'єкта й об’єкта, коли кожен з них 

водночас постає у ролі іншого, копи процес активного взаємовиявлення й актуалізації 

протилежно-споріднених потенцій взаємодіючих сторін миолиться не як однобічна 

асиміляція чи анігіляція, а передусім як спосіб існування й самоствердження тієї якісно 

нової цілісності, що з'явилася, завдячуючи цій взаємодії.

Нова якість цілісності зумовлена потенціалом саме даної конкретної взаємодії, а не 

сумою властивостей окремо взятих елементів Властивості постійно змінюються залежно 

від характеру взаємодій і поза ними не існують. А те. що ми в подібних випадках 

намагаємося підсумовувати, є не що інше, як зреалізовані вже можливості інших, 

випадкових і другорядних структурно-функціональних взаємозв'язків

У найширшому філософсько-світоглядному значенні іді-я потенціалізму імпліцитно є 

основою більшості концепцій, присвячених осмисленню фундаментальної метафізичної 

опозиції буття з одного боку - простих, "вічних і незмінних" елементів як першооснови
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всього сушого а з іншого * такої ж гранично-абсолютної тотальності як першопричини й 

останньої мети процесу насюнчкенної ієрархійно-калвйдоскопічноі. структуризації на 

певному рівні якої стас можливою актуалізація духовного, антропокультурного потенціалу 

Універсуму

Будучи прихильником атомістичного вчення Епікур не міг. звичайно залишити лоза 

увагою питанню про те чим зумовлена якісне визначеність предметів і явищ, або яким 

чином вона пов язаиа з властивостями атомів Його міркування з цього приводу мають, як 

ми побачимо чітко виражене потенціалютичне забарвлення, хоч і не завершуються 

однозначними висновками з викс :танням відповідної термінології. Епікур вважає, що 

атоми не володіють ніякими властивостями видимих предметів, окрім форми, ваги, 

розмаїв і тими властивостями, які природно пов'язані з формою. Бо будь-яка властивість 

мінлива, атоми ж незмінні - адже необхідно, щоб при розпаді складного залишалося щось 

міцне й неподільне, завдячуючи часу зміни здійснювалися б не в ніщо і не з нічого, а 

здебільшого за допомогою пересування, іноді ж за допомогою додавання й віднімання 

Тому необхідно, щоб частки, шо рухаються, були незнишеними й не залежними від 

якостей змінюваного тіла, маючи лиш власні щільності та власну форму: вони-то й 

повинні бути незмінні. Й справді, ми бачимо, що коли від віднімання тіло змінює форму, то 

форма все ж таки залишається йому притаманною, тоді як властивості, не притаманні 

змінюваному тілу, не залишаються при ньому як форма, а зникають з нього Так ось, того 

що залишається, і буває достатньо для утворення відмінностей між складними тілами 

тому шо необхідно, щоб хоч щось залишалось, а не руйнувалося в ніщо" (Діог Л.Х.54-55/

Аргументація досить переконлива якщо мати на увазі один полюс згаданої вище 

фундаментальної опозиції буття Щодо .чшого. то можна лише здогадуватися, адже поки

що залишається відкритим питання про те. завдяки чому з майже без'якісних атомів 

утворюється таке розмаїття видів, якостей, форм складних тіл.якщо вони безпосередньо 

не залежать від кількісних змін. Яка сила змушує атоми збиратися докупи й певний час 

відтворювати дану цілісність? Тіла, звісно, не вічні, але реальні Не важко уявити собі, як 

складні тіла невблаганно старіють і зрештою розпадаються на найдрібніші часточки, які 

крім форми, ваги і розмірів збері'Фють ще й властивості, які природно пов'язані з формою 

цих складних тіл. тобто відповідні потенції Очевидно саме їх мав на увазі Епікур. 

виділивши таю властивості Набагато важче уявити собі Всесвіт однорідною масою 

атомів яка часто випадково інколи ущільнюється отримуючи форму складних тіл шоб



потім знову розсіятися наче хмари бо навіть якщо і не апелювати до Творці», чисто 

погічно Можливість немислема абсолюти _ю. тобто безвідносною до Дійсності Епік о це  

чітко усвідомлював

"Який Всесеп тепер таким він вічно був і вічно буде тому що змінюватися йому 

немає в щд. бо крім Всесвіту немає нічого, шо могло б увійти в нього внісши зміну чаже 

Єпікур і додає. "Що існують тіла, це скрізь потверджує наше відчуття, на яке як сказано 

неминуче повинно спиратися наше міркування про неясне ’ (Діог. Л.Х, 39) Останнє 

стосується й питання про кількість різних видів атомів, неосяжно велику, та все ж таки не 

безмежну, оскільки "внутрішній поділ здійснюється не до нескінченності" (Діог.Л Х.43)

Отже, і видимий світ речей (складні тіла), і невидимий світ простих тіл і атомів) яюсно 

не безмежний. Це може означати пише те. шо структура іх в основному визначена 

наперед, ніби задана, і г чь-які зміни, принаймні в чуттєвому світі, зводяться пише до 

перетворення потенційного в актуальне, і навпаки. Але тут виникає досить складна 

проблема. З одного боку, Всесвіт не розвивається і не деградує, а з Іншого - у ньому 

немає нічого незмінного. Потенція постійно переходить в акт І водночас ніколи не 

вичерпується Як можна мислити це разом, не впадаючи у суперечність?

Проблему цю можна розв'язати таким чином. Актуалізація дійсно ніколи не 

завершується, оскільки ніщо не може Існувати вічно і приречено відходити з небуття. В 

цілому, вона лише компенсує неминучі втрати підтримуючи status quo, а саме якісну 

визначеність цілісності. Внутрішню силу, або, інакше кажучи, душу даного процесу якраз і 

відображає термін "потенціал" Це своєрідна константа цілісності, умова її .динамічної 

рівноваги і стабільності

Потенціа- невіддільний від актуалізації. Іх співвідношення аналогічне наприклад, 

відносності простору й часу чи корпускулярно-хвильових властивостей елементарних 

цілісностей. З цього погляду актуальне - не стільки здійснена можливість, сю/іьки 

можливість подальших здійснень, а потенційне - і МОЖЛИВІСТЬ здійснення, і дійсність нових 

можливостей. Потенціал - це актульність потенцій. Одна потенцій актуалізується заради 

іншої, яка так само "прагне" актуалізуватися. І це зачароване коло неможливо розірвати 

Але світів багато і вони так само, як і будь-яка цілісність у межах іншої цілісності, не 

вічні Чому потенціал цілісності не вберігає її від загибелі? Очевидно тому, що кожна 

цілісність, маючи власний потенціал, зумовлений співмірними ЛоТ&нційМи елементів, сама 

стає потенцією, вступаючи у взаємодію з іншою, ’ небайдужою" їй цілісністю. Оскільки не
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всі потенції були однаково задгнні з'являються нові можливості взаємодій Коли ж сили 

зовнішніх впливів починають переважати силу внутрішньої єдності, відбувається "розпад" 

світу, і "якщо він зруйнується, все зміш ується" (Діог ЛХ. 88). З цього, образно кажучи, 

насіння згодом виникають інші утворення кількісно та якісно зумовлені характером 

взаємодіючих потенцій, що актуалізуються на всіх рівнях "апріорно" даної структури 

цілісності, яка очевидно, є інваріантною, адже атоми "ламстають", тобто властивості 

несуть у собі (через шо вони й називаються насінням) властивості попередніх утворень і 

етос у с іє ї ЦІЛІСНОСТІ

’ Виникнення - вважає Епікур - здійснюється тоді, коли необхідні для цього насінини 

витікають з якого-небудь світу, або міжсвітового простору, або кількох світів , поступово 

прибуваючи, розчленовуючись, розташовуючись при нагоді й зрошуючись із потрібних для 

цього джерел, доки не настане така довершеність і усталеність, що закладена основа не 

зможе вже більше нічого приймати Бо не достатньо лише того, щоб у порожнечі, де може 

виникнути світ, з'явилося скупчення атомів чи вихор (як це витікає з припущень про 

необхідність) і щоб він розростався доти, доки не зіштовхнеться з іншим світом (як 

запевняє один з так званих фізиків): це суперечить очевидним явищам" (Діог Л.Х,89-90). 

Отже, потенціал світу як самодіяльної цілісності справді є константною величиною з 

наперед визначеною структурою, що еволюційно відтворюється, актуалізуючи все нові й 

нові можливості взаємодій.

Нескінченна варіація системи сприяє поступовому заповненню всіх "потенціальних 

ніш", у результаті чого інтенсивні перетворення згодом поступаються екстенсивним 

(вживання), що, у свою чергу, призводить до внутрішньої дезінтеграції цілісності - ознаки її 

неминучого старіння і зрештою, загибелі. Неперервний і вічний рух атомів а також їх 

"примхливий характер, що проявляється в спонтанному відхиленні від прямої, лише 

прискорює ці Процеси. Спонтанність, до речі, не слід розуміти як безпричинність чи 

сваволю. Вона зумовлена інтенціональністю внутрішніх потенцій, їх здатністю активно 

реагувати На найрізноманітніші зовнішні чинники, "вибираючи" одні й "уникаючи" інших та 

вступати у взаємодії, Не лише гравітаційні. Але повернемося знову до гносеологічних 

міркувань Бпікура, близьких до поТенціалізму, а саме до ідеї триєдиного - чутієво- 

ІнтелектуаЛьно-вольового критерію Істини.

Пізнавальне ставлення людини до світу по природі своїй потенціалістичне. Знання 

формуються в результаті активної взаємодії потенцій суб'єкта і об'єкта. Наприклад,
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•ідчуття за Епікуром це не безпосвреднй вПлив лоиосдних О*, штучн*-« т г  ча т о  

людин* вони опосередковані з одного І  .ку. душею яка пізнаі л л я ш гп  иіг 

образами предметів иио постійно від них відділяються линуть пазусто-ч д \ш в - інил

- матеріальні системи, хоч вони й с/ладаютьс.я з дуже топки* часток

Душе людини - це саме одухотворене, активне тіло, його найвища якість іпсгени « 

зумовлена цілісністю. Втративши цю єдність, тіло втрача«, душу Так само і тіла що 

сприймаються нами, повинні мислитися як цілісності Усі їхні властивосл (Форма. чол>р 

вага, розмір тощо) - не щось неіснуюче, базтілесче. як окремі частини тіла, бо “постійна 

природа всього тіла складається з усіх цих властивостей але не так, ніби всі вени 

складені разом, як щільні частточки складаються в більші утворення чи малі частини в 

більші а прос-.о постійна природа всього тіла складається з усіх цих властивостей. Усі 

ці властивості і висловлювання і розрізняються кожне по-своєму, але завжди у супроводі з 

цілим і ніколи окоемо від нього; за цим сукупним поняттям тіло й отримує свою назву " 

(Діог Л.Х.69) Цілісні образи (потенції) таких тіл. які Епікур називає "видностями" або 

"видиками" (від слова "вид"), вступають у взаємодію з душею людини І зорові і слухові, і х 

всі інші відчуття виникають завдяки співмірності взаємодіючих сторін, ’ бо (саме відчуття) 

подібне до зіткнення "(Діог Л Х.47).

Але відчуття - це безмежне море інформації, зорієнтуватися в якому людині 

допомогає інтелект. Він вводить певні обмеження Не все, що реальне для чуттєвості, є 

таким для розуму Істинне тільки те що повторюється. "Бо всі наші міркування виникають 

з відчуттів через їх збіг, співмірність. подобу чи зіставлення, а розум лише сприяє цьому" 

(Діог Л.Х.32). тобто він фіксує, запам’ятовує, систематизує те, що можна пізнати як 

закономірне і ш'-' має найбільше значення для практичної діяльності людини. Водночас він 

впорядковує саму чуттєвість, сприячиняючи ідентифікації, адже "сама людська природа у 

кожного народу, переживаючи особливі почуття й отримуючи особливі враження, 

-особливим чином випускала повітря під впливом кожного з цих почуттів і вражень, по- 

різному залежно від різних місць, де мешкають народи; лише Потім кожен народ вс+ановив 

у себе загальні назви, щоб менше було двозначності і в поясненнях І щоб вони були 

коротшими" (Діог Л.Х.75-76).

Та інтелкт не лише опрацьовує Чуттєву інформацію, узагальнюючи І класифікуючи її 

Епікур вважає основним раціональним критерієм істини так зааіні "завбачення". 

"Завбаченням вони називають щось на зразок осягнення, або вірнсіго припущення сбо
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поняття або загальної думки, що закладена в нас. тобто пам'ятання того, що часто 

являлося нам іззовні, наприклад. 'Ось це людина" Справді, зараз же, як ми кажемо 

"людина", завбачання викликав в нашій думці її відбиток, якому передували відчуття" (Діог 

Л X, 33). Але зміст понять на вичерпується відчуттями Певною мірою він апріорний і 

надчуттєвий: "ми на могли б навіть починати дослідження, якби не знали заздалегідь, що 

ми досліджуємо Так, щоб спитати: "Хто там стоїть віддалі^, кінь чи корова?"-потрібно 

знати заздалегідь, завдяки завбачанню, образ того й іншого. Адже ми на могли б навіть 

назвати предмет, якби внаслідок завбачення на пізнали заздалегідь його відбиток 

(Діог Л.Х.ЗЗ)

Третій критерій - "перетерплювання". Кожна жива істота прагне насолоди І уникає 

страждань, у тому числі І людина. Але вона здатна обирати інколи страждання, якщо в 

майбутньому це принесе більше задоволення. ВІдкорегована інтелектом чуттєвість 

трансформується у волю.

Підводячи короткий підсумок, варто ще раз нагадати, що людина пізнає світ за 

допомогою всіх здібностей, серед яких найважливішими є чуттєвість, інтелект І воля. 

Взаємодіючи між собою, вони облагороджуються, вдосконалюються, перетворюються в 

універсальну потенцію Людини як суб'єкта духовно-практичного ставлення до дійсності - 

науково-теоретичного, художньо-естетичного та морально-релігійного в їх нерозривній 

єдності. Потенціалам якраа і покликаний допомогти осмислити синтетичний характер 

людського дуку та його можливості у світі. Епікур, як ми могли пересвідчитися, здійснив 

на цьому терені чимало цікавих відкрттів.
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Зал інський  М Ю.

Соціальне передбачення як філософсько-методологічна
проблема

Проблема майбутнього і його передбачення належить до тих 'вічних ‘ тем, інтерес 

до яких закономірно зростає в міру суспільного прогресу Ще в сиву де нину люди 

намагалися підняти завісу над майбутнім, передбачити власну долю і подальший хід подій 

у своєму житті, прагнули заздалепдь підготуватися до зустрічі з майбутнім, більше того, 

вплинути на нього На нинішньому етапі розвитку людської цивілізації прогнозування явищ 

і подій, передбачення соціальних наслідків прийнятих рішень набувають характеру нової 

глобальної проблеми "суспільство й можливості його катастрофи" в діалектиці 

передбачуваного І непередбаченого.

Актуальність проблеми за нинішньої доби зумовлена такими чинниками:

1. Ускладнились процеси суспільного життя;

2 Значно розширилися обсяг і масштаби прогностичної діяьності. кількісна та якісна 

багатоманітність об'єктів прогнозування;

3. Зросла соціальна, економічна, екологічна та інформаційна цінність прогнозів. 

Ставши надбанням суб’єктів управління і планування, прогнози активно випливають на 

сьогодення, допомагають запобігати або зводити до мінімуму небажані наслідки розвитку 

тих чи інших процесів у майбутньому.

Відзначаючи активну роль прогнозування, необхідно розкрити його передумови. 

Через складність, багатогранність цієї проблеми зупинимося тільки на деяких, 

найгажливіших її аспектах.

Онтологічний аспект. Прогнозування можливе передусім завдяки дїї причинно- 

наслідкових зв'язків, об'єктивних законів. Все це зумовлює вірогідність того, що механізм, 

який визначає рух об'єкта, не зміниться радикально, а тому можне здійснювати 

прогнозування в межах однієї системи вимірювання, до якісного стрибка Існування ж 

певних загальних законів розвитку забезпечує проп-юзувайня І На бі/іьш тривалий час.
■ • ■ ’ ~ : •• І • • -» «і

Гносеологічний аспект. З точки зору гйоЬеолоґГі, Процес, що розглядається, є 

окремим видом пізнавальної діяльності, І можливість прогнозування випливше з принципу
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пізнаваності світу. Всебічне вивчення законів природи і суспільства, використання Е О М  

для створення багатопараметричних моделей досліджуваних об'єктів відкривають дедалі 

більші перспективи для наукового соціального прогнозування

Логічний аспект полягає в незалежності законів логічного висновку від часу 

Нейрофізіологічний аспвкт. Можливість одержання знань про майбутнє грунтується 

на здатності живих висскорганізованих організмів до випередженого відображення На 

думку П К. Анохінз. воно здійснюється в мозку, де знаходиться апарат передбачень 

результуту дії Як констатує сучасна наука, цією здатністю володіють і вищі види тварин, 

проте тільки в людській діяльності вона набула якісно нових, високорозвинених ф о р м  як у 

практичному засвоєнні: так і в теоретичному осмисленні оточуючого світу У людській 

свідомості випереджаюче віг/'раження набуло форми здатності робити висновки про 

майбутні події.

Як уже зазначалося, передбачені:ня майбутнього - це результат пізнавальної 

діяльності людини. Інакше кажучи, передбачення являє собою рису розумової діяльності, 

яка свідомо досліджує у формі ідеальної моделі предмети, явища чи умови їхнього 

існування, яких немає, або вони чомусь недосяжні для досліджень і перевірки

Прогнозування є окремим видом передбачення. Однак соціальне прогнозування, 

поширюючись на окрему сферу суопльного розвитку, має відносну самостійність і 

автономінсть щодо інших видів, типів і методів наукового передбачення. Особливе 

значення соціального прогнозування полягає насамперед у тому, що передбачаються ті 

зміни суспільного жиггя, які розкривають взаємозв’язок історичної закономірності і 

предметної діяльності людей. Наукове передбачення у сфері соціального життя 

підпорядковане просторово-часовим умовам, тому необхідно визначити можливості 

перевірки результатів передбачення, бо в його процесі можливі неточності або навіть 

помилки, пов’язані зі зміною ситуації.

Соціальне Прогнозування спрямоване передусім на виявлення названих змін. Воно 

враховує співвідношення Якісних І кількісних характеристик у соціальному явищі, що дає 

змогу встановити певну спрямованість розвитку самого явища, з достатньою точністю 

визначити характер ОоЦіВПьних гіодій, форму і Напрям їхнього руху. Іочність, вірогідність і 

ймовірність прогньаувйння залежать Від того, Про яке майбутнє йдеться - безпосередньо 

оглядне чи віддалене (50,100 і більше років).
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Деяк» футурологи І соцюлоги віщують швидку загибель ПЮДСЫЮ» ЦИЄ»Л1ЭВМ1» ко»« 

свгту чрах життя" взагалі оскільки "эе.-.ля на якій заблукала гюдиьа дхст пм^іа 

Р.ДарендорФ. - огорнута густою темрявою. » людина на змас куди їй іти' М с 83) На щй 

підстав» вони заперечують можливість необхідність передбачення Майбутнє 

стверджують деякі західні футурологи, є справою віри а не наукового доспіджем-** Будь- 

яке соціологічне передбачення проголошується ними різновидністю соціального 

знахарства Творча діяльність людини вважається підсвідомою ірраціональною 

заснованою на "логіці абсурду" і "законах випадковостей" Так. зокрема представники 

теорії "творчості" або "емерджентної еволюції" заперечують у творчості елемент 

передбачення, розцінюючи творчу еволюцію як щось ірраціональне, а нову якість як 

непередбачене і раптове Фаталісти і волюнтаристи недооцінюють роль випадковостей у 

формуванні результатів передбачення і спотворюють місце суб'єкта в процесі творчості.

Інші соціологи допускають можливості передбачення, але обмежують його різними 

умовностями, неправильно трактуючи роль особи і колективу в науковому передбаченні 

Так, А.Спаковський у своїй книзі "Свобода-детермІнізм-індетермінізм"намагає-гься 

довести, що тільки соціальна меншість "мислить категоріями майбутнього", а соціальна 

більшість, тобто трудящі маси, нездатні взагалі пізнати майбутнє. Навіть Дж Томсон. який 

визнає можливість передбачення природних явищ, у своїй книзі "Передбачуване 

майбутнє" пише, що соцілогії ще належить знайти свого Ньютона, не кажучи вже про 

Планка, і тому передбачення в цій галузі не виходить за рамки здогадок (3,с 27].

Подібних поглядів дотримується К.Ясперс, котрий рішуче відмежовується від 

раціоналістичної лінії у філософії пов'язаної з Декартом. Гегелем та Марксом. В історії 

розвитку суспільства він виділяє чотири етапи, головним з яких називає "вісь світового 

часу",- етап, на якому виникає сучасна нам людина зі своїми уявленнями про її можливості 

та межі усвідомлення себе як індивідуальності. Ясперс заперечує можливість наукового 

передбачення майбутнього та наявність об'єктивних законів Історичного розвитку, визнає 

лише каузальні зв'язки.

Цікавими є підходи до вивчення майбутнього сучасного американського футуролога 

Олвіна Тофлера. Його ім’я відоме нашим читачам за книгою "Шок від Майбуїнього" 

("Футурошок'') Ця книга, а також пізніші пр^ці Тофлера- "Екосгіазм", "Третя хвиля", 

"Прогнози і передумови", "Адаптуюча корпорація" та ін. викликають дедалі зростаючий 

інтерес у світі.
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ТоФлер яскравою, образною мовою розповідає про те. як шалено прискорюється 

темп життя, і людина почуває себе в цьому божевільному, шаленому світі" дедалі 

самотнішою Все частіше вона опиняється у стані шоку. Але це, на цого думку, лише 

початок, оскільки виникає не просто тюк, а футурошок від зіткнення з майбутнім Тофлер 

вважає, що майбутнє не можна визначити наперед, воно не зумовлене технологічним 

процесом і його не можна проаналізувати.

Майбутнє людства, на думку Тофлера. це аморфне й непизначена прийдешнє, без 

будь-яких часових рамок і просторових меж, в якому може відбуватися все. на що здатна 

людська фантазія. Наукове передбачення і соціальне прогнозурення мають дати відповідь 

не тільки на питання про те, шо може реально здійснитися э майбутньому, а також 

відповіді на запитання, коли цього слід чекати і в яких формах

Ось чому певна періодизація майбутнього не менш важлива для наукового 

передбачення перспектив людства, ніж для наукового дослідження минулого. Відділяючи 

стосовно перспектив людства етапи його поступального розвитку, доцільно говорити про 

безпосереднє, оглядне й віддалене майбутнє. Така періодизація не безпідставна, вона 

продиктована характером наших знань про майбутнє, рівень яких визначається 

об'єктивними обставинами і суб’єктивними можливостями людей. Знання про майбутнє в 

міру віддалення від сьогодення стають все менш конкретними й точними, все ібльш 

загальними й приблизними, як і '‘мння про далеке минуле людства. Ця зростаюча 

невизначеність у передбаченні майбутнього пов'язана а природою соціального розвитку, з 

багатоваріантністю й альтернативністю реального історичного процесу. з 

непередбаченістю конкретного ходу І результату окремих подій у суспільному житті

Щодо найближчого майбутнього, то наука вже сьогодні використовує багато даних, 

які дають змогу Складати обгрунтовані, вірогідні прогнози на 20-30 років. Демографи, 

наприклад, впевнено прогнозують, Що на земній кулі в 2000 році проживатиме б млрд., а в 

2025 році - 8 МЛрД. чоловік. На цей же відрізок часу зроблено розрахунки чисельності 

населення окремих країн, його вікової структури, Народжуваності, смертності, середньої 

тривалості життгі тощо. Віроґідні запаси корисних копалин також визначаються, як 

правило, на 2-3 десятирЫМя наперед.

Щодо найближчого майбутнього, яке охоплює собою третину наступного століття, то 

наші Знання про нього носЯїь, так би мовити, правдоподібний характер, базуються на 

дуже неповній індукції І до них слід ставитися обережно. Щодо віддаленого майбуїнього.



можна ооэмшковувати на основі різних гіпотетичних суджень, що не  супеовча^* овальним 

можливостям суспільства Тому доцільно стверджувати що наше незнання про віддалене 

майбутнє явно переважає над знанням

Проблемами прогнозування його теорією займається прогностика - ще зовсім 

молода наука, що вивчає закони, принципи та методи прогнозування розробляє пооблеми 

логіки і класифікації різних типів прогностичних судже Вона переживає ще тільки 

процес становлення, але вже є важливим інструментом побудови наукових альтернатив 

майбутнього Значний внесок у розвиток прогностики, розробку нових методів 

прогнозування і прогностичного моделювання складних систем внесли українські вчені 

В М Глушков. О Г Івахненко. Г.М Добров, В В Косолапое та ін.

Є принципова різниця між прогнотикою і футуролопєю. яку чимало західних вчених 

намагаються подати як окрему -'ауку про майбутнє. Оскільки передбачення й 

прогнозування є однією з найважливіших функцій науки взагалі, штучне виділення їх в 

окрему галузь навряд чи доцільне Інша річ. коли йдеться про розробку специфічних 

методів і прийомів прогнозування, що є предметом прогностик. До речі, подібний ПОГЛЯД 

висловлюють не тільки вітчизняні вчені, а й такий авторитетний міжнародний орган, як 

Інститут соціального розвитку ООН. Його спеціалісти визначають прогностику як "спосіб 

аналізу соціальної реальності з використанням усіх доступних інструментів, а не як науку, 

що має специфічний предмет".

Однією з найважливіших функцій прогностики експерти ООН вважають вчасне 

інформування широких кіл громадськості про проблеми, що можуть виникнути в тій чи 

іншій країні чи перед людством взагалі, про шляхи досягнення певних цілей соціально- 

економічного розвитку на різних рівнях. Передбачення має комплексний характер, в його 

основі лежить такий принцип діалектики, як всебічне охоплення і виявлення предметів 

Воно пов'язане з миспенним "випередженням" розвитку самого предмета та умов його 

існування Передбачити - значить відповісти, яким чином І чому розвиватиметься даний 

предмет які особливості й умови цього процесу розвитку і який можливий результат

У процесі пізнання людина поглиблює свої знання, намагається зазирнути в 

майбутнє, перевіряючи свої знання на практиці. Суспільно-історична практика дає 

можливість перейти в наукову теорію, а можливий передбачений факт робить фактом 

дійсності Названі методологічні положення про роль суспільно-історичної практики в 

процесі пізнання дають можливість правильно зрозуміти специфіку співвідношення
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суб'єкта й об'єкта в науковому передбаченні, а також категорії емпіричного й теоретичного, 

конкретного й абстактного, історичного й логічного, можливості та дійсності тощо

Однією з проблем роз’язання якої дало можливість підвищити надійність та 

обгрунтованість прогнозів, а відтак і науковий рівень управління соціальними процесами, є 

розробка поиниипів верифікації прогнозір «їх істинності, обгрунтованості надійності)
і

Верифікація прогнозу, тобто визначенню ■ гупеня його відповідності дійсному стану об'єкта 

в майбутньому, що прогнозується, практично можлива пише до завершення періоду 

упередження Але вже на заключних етапах розробки пронозу можлива і відносна 

(попередня) верифікація - визначення ступеня відповідності пронозу вимогам сучасної 

науки, тенденціям розвитку суспільної практики; ступеня достовірності прогнозу (тобто 

ймовірності здійснення передбачуваного у заданий часовий інтервал); обгрунтованості 

(тобто відповідності теорії практиці). Досвід свідчить, що верифікація прогнозу 

виправдовується з високим ступенем ймовірності й. крім того, вона служить надійною 

інформацією для управління соціальними процесами.

У відносно простих випадках роль верифікації виконують експертні опитування 

(оцінки) За більш складних обставин потрібні спеціальні процедури, тобто верифікація 

шляхом 1) розробки прогнозу за допомогою методів, які на застосовувалися раніше, 2) 

зіставлення прогнозу з іншими, отримання з інших джерел інформації^) перевірки 

адекватного прогнозу в ретроспективному періоді; 4) аналітичного або логічного 

дослідження прогнозів; 5) додаткового опитування експертів; 6) спростування критичних 

зауважень опонентів, 7) вияв та врахування джерел можливих помилок; 8) порівняння з 

думкою найкомпвтентнішого експерта (2)

Соціальне прогнозування базується на анлізі інформаційного масиву - сукупності 

даних, які приведені в певну систему наукових фактів і характеризують об'єкт 

прогнозування. До складу інформаційного масиву входять найрізноманітніші джерела 

періодична преса, політичні огляди та звіти, статистичні дані, звіти спеціалістів, що 

побували в зарубіжних відрядженнях дані анкетних опитувань експертів особисті 

характеристики політичних лідерів тощо

Інформацію про об’єктивні й суб'єктивні сторони життя суспільства не можна дістати 

тільки методами прямої статистики: тут потрібні конкретно-соціологічні, соціально- 

психологічні та інші дослідження Важливим у прогнозуванні є врахування того 

соціального, економічного та науково-технічного фону, на якому розвивається об'єкт



прогнозування Саме цей фон. як сукупність умов (зовнішніх Факторів», обмежує розвито» 

об'єкта прогнозу ч майбутньому , активно взаємодіє а ним

Прогнози розробляються за допомогою певних методів яю являють собою 

сукупність способів і процедур відбору й аналізу емг . чної інформації з метою розробку 

прогнозу Австрій ,'Уій футуролог Еріх Янч нараховує понад 200 наукових методів 

спеціальних методик, логічних і техн'чних засобів пізнання майбутнього. Однак на практиці 

використовуються 15-20 методів прогнозування Усі вони досить умовно можуть бути 

поділені на 5 груп 1) екстраполяція; 2) експертні оцінки 3) моделювання 4) історична 

аналогія: 5) сценаоїй майбутнього

Метод екстраполяції тенденцій розвитку базується не- припущенні про 

безперервність розвитку більшості процесів реального житг,г Суть експертних ОЦІНОК 

полягає в проведенні експертами »провідними спеціалістами в р;зних галузях науки і 

техніки) аналізу проблема з наступною Формалізацією при опрацюванні результатів 

Узагальнена думка експер ' пр1. * 'ається як найвірогідніше розв’язання проблеми. 

Останнім часом набув популярності так званий метод "ДельфГ, за ім'ям знаменитого 

оракула Стародавньої Греції Суть його полягає в тому, що експертне опитування 

проводиться анонімно, у декілька турів, з проміжним ознайомленням експертів з 

результатами кожного туру

Метод моделювання побудований на вивченні різних моделей об'єктів пізнання Є 

декілька видів Моделювання предметне. Фізичне знакове (математичне, логічне), 

імітаційне ком’ютерне Широкого застосування набувають історичні моделі - образи й 

сценарії майбутнього Сценарій можна розглядати як історико-системну модель, 

орієнтовану на процес розвитку. У більшості випадків він має описовий характер і широко 

використовується при побудов: комппєсних прогнозів 

• Прогнозування виконує певні функції, зокрема соціально-гносеологічну функцію 

розвитку, евристичну, інтегруючу, запобіжну, інтенсифікуючу, нормативну, комунікативну 

та ін Воно дає наукове розуміння історичної перспективи, допомагає визначити напрям 

соціально-економічного та політичного розвитку на тривалий час, правильно орієнтуватися 

у міжнародних подіях ■ тим самим допомогати фахівцям у сфері науки і практики в 

розробці перспективних планів діяльності на певний період Нині в Україні є кілька 

дослідницьких груп, секторів і відділів різних наукових установ, що займаються розробкою 

прогнозів



Міркуючи про перспективи розвитку людської цивілізації, необхідно не тільки 

розвивати існуюче, а й ламати старі догми й стереотипи Якщо не буде нового в 

сучасному якщо не вирішимо сьогоднішніх проблем то не буде й'третього тисячоліття 

розвитку людства

У майбутньому, як це вже було і в минулому, суспільний прогрес не застрахований 

від зигзагів стрибків з одного боку в інший, навіть від відступу назад. Від наукового 

передбачення ' свідомо1 діяльності людей багато е чому залежить, як їх уникати, як 

спрямовувати суспільний прогрес. Гуманістична місія соціального прогнозування полягає 

в тому щоб розкріпачити майбутнє людства
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Проблема взаєморозуміння людей та подолання їх самотності 

в системі соціальних комунікацій

Поняття комунікації ( від лат. - соттипісаге - спілкуватися, радитися з ким - небудь) 

охоплює широке коло соціальних процесів і явищ. Це засоби масової інформації, шляхи 

сполучення, візуальні й вербальні технічні пристрої тощо Проте вихідне, первинне 

значення цього поняття стосуєтеся саме людського спілкування, в якому поєднуються 

соціально-інформаційні та духовні процеси. Більше того, в розвинутих країнах світу, на 

думку американського соціолога Кеннет Соарес. "нинішні соціальні зміни стимулюють 

інтеграцію людської діяльності, об"єднують людей, позитивно впливають на соціально- 

економічні. культурні, політичні, технологічні види інтеграції, яка здійснюється швидкими 

темпами. Ці трансформації являють собою динамічну реальність, яка,зближуючи людей і



країни висуває водночас багато проблем (в с 123] Серед останніх - удосконалення 

соціально-економічних комунікацій осмислення впливу соціальних і оолтічних іміи на 

культурні та історичні традиції суспільства аюоми спільної діяльності людей на цінності 

моральність ооавое. погляди

Важливим видом соціальної комунікації с інФормація.заклаі; сі в різних типах 

комп"ютврів Можливість здійснювати комунікацію через комп'ютер вносить докорінні зміни 

в різноманітні види управлінської діяльності, поштовий зв'язок. у -)Феру науки й освіти 

тощо Швидкість обміну інформацією між людьми, організаціями й країнами постійно 

зростає шо дозволяє суттєво впливати на наше життя, при.-чяття тих чи інших рішень і 

навіть на плани щодо майбутнього Нові комунікативні можливості заставляють 

переосмислювати деякі ’’стереотипи мислення, а також соціокультурні та історичні основи 

людського суспільства, ціннісні орієнтації людей, наше минуле і його вплив на майбутнє" 

[9, с.129].

Отже, йдеться про масову комунікацію як процес спілкування людей Г 

розповсюдження соціальної інформації, що мас цілеспрямований характер Виступаючи як 

специфічний вид соціального спілкування, масова комунікація, а історичної точки зору, є 

об'єктивним процесом культурного наслідування, а з точки зору актуальності - 

трансляцією інформації в різних сферах соціуму.

Характер і напрямок впливу масової комунікації на Індивіда залежить від вибору 

однієї з двох програм маніпулятивноі та Ф орм ую чої. При цьому об’єктом комунікації є 

широкі народні маси, суб’єктом - невеликі групи людей чи окремі індивіди, що створюють 

засоби масової Інформації та закладають у них саму інформацію цілеспрямованого 

характеру, а також спілкуються один з одним. Названа інформація (маніпулятивна 

програма) носить утилітарний характер, виконує управлінську та ідеологічну функції й 

досить часто спрямована на маніпуляцію масовою свідомістю людей, а тому й має таку 

назву

Що стосується формуючої програми, то вона носить творчий характер, оскільки її 

метою є формування духовно розвинутої та комунікабельної особистості, яка володіє 

кращими людськими якостями. Об’єкт  і суб"єкг комунікації в даному випадку знаходяться 

в єдності (народні маси є водночас і об'єктом і суб'єктом камунікації). Формуюча програма 

оозрахована на ЇЇ свідоме сприйняття і засвоєння шиоокими народними масами, 

формування активної громадської думки, пробудження творчої активності особистості



Завдання соціологи полягає в дослідженні соціальних аспектів комунікаційних процесів, 

закономірностей їх функціонування й розвитку [8. с 327-329)

Масова комунікація, одним з оізновидів якої с спілкування, має специфічні, 

особливості та свої структурні компоненти 1) комунікатор (той. хто говорить, повідомляє 

•цідим якусь інформацію). 2) аудиторія (реципієнти), 3) повідомлення, тобто сама
і

інформація

Проте, крім названих компонентів спілкування, для масової комунікації особливе 

значення мають технічні засоби, за допомогою яких передається інформація 

Використання останніх перетворює людське спілкування в масове, оскільки залучає 

одночасно до процесу спілкування маси людей, різні соціальні групи й спільності

Діяльність засобів масової комунікації організовується й керується спеціальними 

закладами - редакціями газет, радіо, телебачення, тобто соціальними інститутами, які 

реалізують інтереси конкретних соціальних груп, управлінських структур, політичних 

партій та громадських організацій

Масова комунікація виступає важливою складовою частиною інформаційного 

забезпечення життєдіяльності суспільства І тому закономірним є те. що зміст соціальних 

функцій масової комунікації визначається конкретними соціально- економічними умовами 

й залежить насамперед від інтересів тих соціальних груп, які контролюють засоби масової 

комунікації Одні й ті ж технічні засоби розповсюдження інформації можуть 

використовуватись у різних, навіть протилежних цілях [?, с.32].

Сьогодні дедалі більшої актуальності набувають дослідження взаємодії засобів 

масової інформації і громадської думки. Особливо актуалізується даний процес за умов 

кризового стану країни в цілому, або тих чи інших її регіонів У цьому плані досить 

повчальним є так званий "чернівецький синдром", тобто масова алопеція (облисіння дітей) 

у жовтні-листопаді 1988 р. під. дією так і не розкритого досі техногенного фактору

Тоді ж, у жовтні 1988 р. соціологи Чернівецького державного університету провели 

вибіркове анкетне опитування у м.Чернівцях (опитано понад 300 чол.). яке засвідчило 

масове занепокоєння людей з приводу невідомої хвороби та екологічного стану міста 

Багато критичних зауважень було висловлено громадянами щодо неправдивої інформації 

про екологічну ситуацію в місті В цілому негативну оцінку засобам масової інформації 

дали тоді 86,7% респондентів, мотивуючи свою відповідь тим. що інформація не 

відповідає дійсності, вона неконкретна і неправдива (4)
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Ця ж тенденція проявилася і під час наступних досліджень у Чернівцях трьох у 

грудні 1988 р. іпооведені Інститутом соціології АН Укоаїни) а тщож по одному в 1МЗ і 

1996 рр пооведені соціологами ЧДУ) Названі дослідження виявили ще дві м ж пив 

тенденції за кризових або екстремальних ситуацій активізується міжтдивідуальне 

спілкування людей, які потребують взаємної розумної поради або моральної пщтримии 

водночас швидкими темпами розповсюджуються 0 тки. яким люди часто віоять більше 

ніж засобам масової інформації або офіційним заявам на всіх рівнях*

Цікаві дані з названої проблеми отримали чернівецькі соціологи в березні 1996 р гнд 

час опитування учнів-старшоклгсників середніх шкіл м Чернівці (методом вибіркового 

анкетування опитано 300 осіб). Ставилася мета аивчити думку учнів 10-11 класів про 

сучасні екологічні проблеми, у т.ч. й тих, що існують у Чернівцях, а також загальний рівень 

їхньої екологічної свідомості

Як і в 1988 та 1993 рр.. старшокласники оцінюють сьогодні екологічний стан України в 

цілому негативно, про що заявили 67.0% респондентів. Стійкою тенденцією є триНога 

людей щодо екологічної обстановки в Чернівцях (у грудні 1908 р. про це заявили 35,0% 

респондентів, у 1993 р. - 38.0%, у 1996 р. - 42,0% опитаних громадян) За свідченням 

мешканців Чернівців, за період 1908-1996 рр. погіршився стан здоров"я у 50,8% 

респондентів (у дітей - 46.1%) Під час екстремальної екологічної ситу^ІЇ (1988-1989 рр ) 

на головний біль, відчуття слабості, дискомфорту у віковій групі 13-14 років скаржилось 

50.2% респондентів (7. с.65-66).

Отже, соціологія особистості охоплює широке коло питань, які стосуються як 

соціального, Так і Індивідуального стану людини в різних сфарах її життєдіяльності та за 

різних ситуацій.

Одним з найважливіших атрибутів соціальної комунікації є мова, баз якої не може 

бути й національної культури За допомогою мови спілкуються люди, передаються від 

покоління до покоління духовні й моральні цінності, здійснюються навчання й виховання, 

відбувається наступність у духовному житті окремої сім"ї. етносу, суспільства, людства в 

цілому

* V Чернівцях під час названої вище екстремальної ситуації батьків найбільше 

хвилювало питання, що робити з дітьми відправляти їх за межі міста, чи залишати вдома?
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Україна є багатонаціональні*) державою де проживають представники 110 

національностей (українці росіяни. білор/си, євреї, поляки, румуни, молдовани, угорці, 

греки, н і м ц і , вірмени гагаузи та ін ) і хоча мовою міжнаціонального спілкування тривалий 

-<ас була її є сьогодні) російська мова, бага~онацюнальний склад нашої держави (як і будь- 

якої ншоїї часто породжує проблему взаєморозуміння між людьми різних  ̂

національностей особливо v сфері духовного життя, національних культур. Для кожної 

людини "іі культура' - це насамперед культура іі народу, серед якого вона виросла ; 

сформувалася як особистість Зв"язок з власною культурою усвідомлюється кожним як 

найближчий > зрозумілий

Але ж поруч живуть і працюють люди інших національностей зі своїми 

національними мовами, традиціями, особливостями психіки, релігіями й т п У деяких 

республіках колишнього Радянського Союзу, а ще більше в колишній Югославії, названі 

відмінності, поєднані з госїрими соціально-економічними проблемами й суперечностями, 

привели до тривалих конфліктів, нечуваної жорстокості. Для життєдіяльності абсолютної 

більшості громадян України, безвідносно до їх національності, характерні досить широкий 

спектр повсякденних еТноконтакТів, явне домінування сприятливих ситуацій 

міжнаціонального спілкування, спостерігається переважання позитивних установок і 

орієнтацій на міжнаціональні контакти.

Водночас, як свідчать проведені соціологічні Дослідження, на території України (у 

зв“язку з нерівномірністю національного складу населення) не всі народи мають однакові 

можливості для самовираження деяких своїх духовних потреб Скажімо, такі великі 

національності країни, як українці й росіяни в умовах сприятливого клімату 

міжнаціональних контактів набагато вільніші при виборі мови спілкування й побутових 

каналів для реалізації своїх духовних потреб, ніж малі за чисельністю народи (болгари, 

угорці, гагаузи, греки та ін.). Останні поставлені в більш жорсткі умови, особливо при 

виникненні необхідності запозичення зразків інонаціональних культур та обрання мови для 

міжнаціонального спілкування Разом з тим усвідомлене ставлення людей до цінностей 

національної культури, їх прагнення уникнути нівелювання і стандартизації особистості під 

впливом урбанізації та інших чинників, приводить до дії механізми, які стримують 

розмивання етнічної спільності (5, с.24-28].

Проте і в цій сприятливій в цілому міжетнічній обстановці часто виникає проблема, 

яка в західній філософській герменевтиці відома як проблема розуміння (стосовно

П о
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проблема безпосередньо зв'язана з бвігатонаиюнельним складом населення y^sa v 

полісемією мов культур, традицій психічним складом людей національною 

самосвідомістю та іншими Факторами Вона витікає також із спілкування між людьми 

народжується в процесі взаємодії різних культур ЇЗ с 105]

Питання про розуміння виникає й тоді, коли відбуваються порушення оозрив« в 

досвіді людей Саме вони І є причиною виникнення ситуації розуміння тобто таких 

культурних, пізнавальних, інформаційних процесів і ситуацій, за яких людина вже не може 

обмежитись як власним досвідом, так і досвідом інших людей При цьому шенсмен 

розуміння  не обмежується лише пізнавальними аспектами. Він мас й загальнокультурне 

значення "Одним з найважливіших свідчень прогресу культури, - пише акад.Д С Лихачое 

- є розуміння культурних цінностей минулого І культур інших національностей, уміння їх 

берегти, накопичувати, сприймати їх естетичну цінність" [б, с.325].

Отже, в основі розуміння (взаєморозуміння) лежить феномен мови 

Найвп ; '•’ивішими типами ситуацій розуміння є діалог, переклад і розуміння текстів інших- 

культур та епох Питання про взаєморозуміння виникає в діалозі, в якому ставиться мета 

зрозуміти співрозмовника. Коли діалог ведеться на зрозумілій для обох співрозмовників 

мові, особливих проблем не виникає. Набагато складніше вести діалог на різних мовах 

(навіть за допомогою перекладача, або на одній мові, але наділяючи при цьому різним 

значенням одні й ті ж слова). Подібне ситуація виникає з ДІТЬМИ, коли останні по-іншому 

розуміють слова, сказані дорослими, а потім стрйщдвють ! переживають внаслідок того, 

що їх не так зрозуміли (батьки, вчителі, оточуючі люди).

Внаслідок інтенсифікації суспільного жнгпч та швидкого розвитку засобів масової 

комунікації, сучасна людина значно менше часу приділяє соціальному спілкуванню - 

розмовам з друзями, колегами, знайомими, р о д а м и , заміняючи його "спілкуванням" з 

телевізором чи кіноекраном. Особливо це стосуєтеся ЯЮДвЙ, які ® тих чи інших причин 

стали самотніми.

Звичайно, людина іноді відчуває потребу побути їй  самоті, відособитись від людей, 

"відпочити" від них. У давні часи, коли сам© ййїуОЙЯМЯ Людей буЛО оу+b колективним, 

родовим, існувало три форми усамітнення. По-гйрЦЙ. Цв булй обрЯди, ритуали, 

Випробування, виховання самотністю, Яиі ПргшияуМЙйея фйяНіЧИО s убіх народів. По- 

друге, - покарання самотністю, Що вираМйЛОбЯ у Вигй^ЙНІ І  рЬДУ ^  НлаМвнІ і прирікало
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покараного на неминучу смерть По-третє, ие добровільне усамітнення окремих індивідів 

яке о ф о р м и л о с я  в соціальний інститут пустельництва, що існував багато тисячоліть (11.

с 9Ь-99і

Добровільна самоізоляція розглядалася як необхідна умова відособлення індивіда 

становлення його самосвідомості і о кінцевому рахунку - розвитку особистості. Поиродньо 

що подібна 'золяція ніколи не була абсолютною і мала певні часові рамки При 

переживанні тимчасово1 самотності у людини створювався сприятливий психологічний 

настрій, з яким вона включалася потім у спілкування з іншими людьми Цю позитивну 

особливість тимчасового усамітнення останнім часом почали використовувати в 

психотерапевтичній практиці.

Випробування самотністю зазнають сьогодні люди найрізноманітніших професій, 

віку, статі, причому одні при підготовці до майбутньої професійної діяльності або обставин, 

що склалися, інші піддають себе добровільному усамітненню. Самотність - це не лише 

випробування для людини, але й випробування людиною, особистістю самої себе, 

самоутвердження своєї людської сутності, її здатності вести боротьбу з силами природи та 

зовнішніми обставинами, В кінцевому рахунку випробувані-я і виховання самотністю 

приводять людину у світ людей, зближують індивіда з іншими. У буденній свідомості 

мільйонів людей XX ст. самотність виявилася міцно пов"язаною з пристрасним бажанням 

бути не самому, жити повноцінним життям, та з глибоким, можна сказати, трагедійним 

переживанням неможливості здійснити це практично. Досліджуючи цю проблему

О.І.Титаренко цілком обгрунтовано стверджує, що в XX ст. "проблема самотності набула 

надзвичайного за значенням філософсько-етичного статусу: в ній проявляється одне з 

довічних джерел... перебігу всієї історії’ [10. с.21).

Людина і власне своє життя осмислює через інших, близьких їй людей, а спілкування 

з ними чи страх втратити їх відкриває їй сенс і цінність власного буття. "Цінність буггя 

певної особистості притаМані-іа лйш е іншому, - писав М.М.Бахтин. - Тільки з ним можлива 

для мене радість поб&Мення, перебування з ним, бажання зустрітися, щоб потім 

розлучитися, тільки Він може бути і не бути для Мене" [1, С.93].

Отже, в соціальних комунікаціях, серед яких важливе місце посідає спілкування, ми 

досягаємо взаємсрозуМінмя, злагодженості, росте здатність прогнозувати поведінку один 

одного в тих Ми ійШйх ейТувЦіЙХ, розширюються соціальні зв"язки й стосунки індивіда, 

розвиваються ййїб тВЙрНІ »ІШкЛИЬОо+І, розкривається Духовний потенціал людини та
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Зорій Н.ї,

Особіістіісноекзистенціініі проблеми ХОЛІСГИЧНОЇ 1ИЄДІЩИНИ

Холізм - Філософський напрямок, сперше сформульований Я. Сметсом у його праці 

"Холізм і еволюція" (1926 р.). Подальший розвиток цього вчення пов'язаний з роботами 

Дж С Холдейна ("Філософські засади біологГГ). У медицину цей термін "інплантовано" 

п о р ів н я н о  недавно, коли, починаючи з 70-років. сформувалось уявлення про некласичну 

парадигму наукової раціональності та набула поширення нетрадиційна медична практика

Так. відомий на Заході популяризатор некласичної парадигми Ф Капра, 

започаткувавши її обгрунтування на матеріалах фізики ("Дао-фізики", "Зворотний пункт"), 

згодсг/ поширив некласичні уявлення на медицину. У цьому він знайшов однодумців, 

зокрема, серед представників гештальттерапії та трансперсонально)' психології Наслідком 

подібної співпраці стало наукове дослідження "Уроки мудрості", побудоване в діалогічній 

манері [1.С.147].

На сторінках названої праці ми знаходимо різні підходи щодо усвідомлення сутності 

медичного холізму. Єдине, що об'єднує ці підходи, - розуміння людської особистості як 

вищого прояву цілісності феномену людського життя в якісному та організаційно- 

структурнсму відношеннях.

У процесі дискусії в пошуках "уроків мудрості" К. Саймонтон пропонує за основу 

холістичної системи медицини взяти психосоматичний ПІДХІД. М. Локк, у свою чергу, 

зазначає, фо в західній Медицині лікар - це спеціаліст, який детально вивчив одну частину 

організму, тоді як у китайській * Ідеальний доктор * це мудреЦь.який погоджує індивідуальні 

впливи на кожного пацієнта Із взаємодією частин Всесвіту. Терапевтичні вплйви 

розглядаються ідодо процесів Природного зцілення [.1,0.153].
і

Сильною стороною хеДІСТИЧНогО ПІДХОДУ В Медицині є врахування соціокуЛьтурного 

контексту, в якому виникають та радвиваютьой здоров'я І хвороба Людини, тому, власне 

кажучи, варто РОЗРІЗНИТИ ДВа ЙВріаМТИ МеДйЧМОГО хо/іізму. У вузькому розумінні він 

означає врахування багатоаеіівКтйбеті людеВкоі-о організму в усіх взаємозв'язках та 

взаємовпливах. Цё, ТІК ви МОВИТИ, ЬОМатичЙИЙ холізм з яВМо Вираженим Матеріалістичним 

ухилом (біЬМеДйЧНа Мадв/ів). У  більш шйрОЙьМу розумінні Медичний холізм враховує не

І 20



ЛИШ. ЛРИООДЖ^ЛОПЧН, « л . й СОЦЮКУПЬТувН, Та осо » « ^ , .  е ^ а т ь -  » « м о л ,

та спіазалажноет, Віддавати пврвагу акомусь а за м ч а ь ю  нелш мя. к .  аег.то точа в 

тому. ШО людська овальність не знає філософської шкотом« матеріального та ідеального 

тілесного та душевного, лсобигтісного та соціального Вона о всеосвжно« та 
омнієктивною (від лат "отпіа” - все,

Якщо біомедична модель примітивно тлумачить здорове як просту відсутність 

захворювання, а хворобу - як порушення нормального перебігу біологічних процесів в 

організмі то холістична концепція мусить бути динамічною та розглядати т'юоов'я ач 

наслідок реалізації потенціалу цілісності - -ештальгу

Прибічники гвштальттерапіі (Ф Пьорлз. £. Шорстром. Дж. Явйнг та їй.' не просто 

наслідують традиції гештальттеорП. що сформувалася вперше в психології їх Еренфепьс 

В Келлер. К. Коффкз. М Вертхеймер та ін ) Вони суттєво розвинули дане вчення аж до 

Інтеграції його з висновками феноменології Е. Гуссерля та екзистенціалізму М Хайдеггера 

та К Ясперса.

По суті, подібна холістична концепція є відродженням людинсхосмічних уявлень 

доби середньовічного арістотелеїзму Саме в цю епоху медицина мала своєрідний 

холістичний характер, І дь-яке втручання в людський організм засуджувалось як 

неприпустиме. Не випадково медицина цієї доби не знає такого розділу, як хірургія. 

Відповідні операції віддавалися на відкуп цирюльникам, досить поширеними були на той 

час процедури флеботомії (кровопускання)

Відповідно, на Сході проповідувався духовно-практичний принцип "ву-вей” , що 

означало а традиціях лаоської філософії "розумне невтручання” У Перекладі на мову 

гештальтфілосощм ці традиційно-медичні погляди перегукуються з гіПокрвтовою заповіддю 

"Перш за все не зашкодь!".У контексті гештаЛьтфІлософії звшкодйти означає бездумно 

втрутитися у фізичну реальність з МеТою змінити її "до кращого" (належний гештальт) Але 

°в умовах відсутності повноти знань про цілісність таке "покращення" може обернутися 

руйнацією абб знищенням природокосмічної цілісності. ЗвІДСЙ й вимога мудрої 

обережності

Здоров'я людини обумовлене в першу чергу Не свободою ВІД захворюввнь і не 

станом медичної допомоги Навіть середньосТаТЙСТИМно, Як стверджують американські 

соціологи, зазначений чинник впливає на здоров'я пюдинй йе більше як на 10-12%, по 20% 
відповідно припадає на екологічні та сладково-ГеНВтйчнІ ВПНИійИ. І половина Всіх впливів
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пов'язана «з способом людського життя Осганнніи же значною мірою ‘'запрограмований’'

особистісно-вкзистенціально

Це означає, шо хвороба так чи інакше є відплатою за нереалізовану людську 

особистість Принаймі це твердження повною мірою стосується так званих соціальних 

захворювань ("хвороб цивілізації” ) Саме через соціокультурні умови та впливи люди не 

можуть розв'язувати консЬліктно-стресові ситуації здоорвим міжособистісним га 

енутрішчьоособистісним чином, а тому свідомо чи несвідомо вибирають хворобу ЯК ВИХІД 

з подібних ситуацій Але, крім цієї ‘ втечі у хворобу" можлива й парадоксальна “втеча в 

здоров'я" коли надмірна турбота про нього патологізує та деформує людську особистість 

На підтвердження згаданої тези можна послатися на знайому медикам картину 

терапевтичного сулротиву. коли пацієнт свідомо чи несвідомо не бажає виліковуватися, 

очевидно розглядаючи свою хворобу в контексті комплексу провини та відповідальності 

Холістична медицина, на відміну від медицини спеціалізовано-терапевтичної, 

аналітичної, розрахована не стільки на маніпулювання, скільки на розуміння. Якщо метою 

маніпулятивної медицини є здійснювана від імені соціуму влада над людиною як об'єктом, 

що прирівнюється до речі, якою слід оволодіти, то холістична медицина 

антиманіпулятивна за своєю сутністю, ставить перед собою протилежну мету- 

знеречевити людину, повернути їй особистісні якості.

На мові філософії, людське та соціальне оречевлення виражається категорією 

відчуження. Йдеться про втрату людиною своїх чисто людських якостей аж до 

особистісних в:слючно. Феномен відчуження настільки поширений у суспільстві, що його 

(це суспільство) навряд чи можна визнати здоровим. Безпосередньо з відчуженням 

пов'язують здоров’я та хворобу людини фундатори своєрідного холістичного напрямку в 

медицині "аналітичної трилогії' H. P. Kenne та К.Б. Пачеко. Трилогією вони називають свій 

нетрадиційний підхід через бажання синтезувати медичну науку з філософією та 

духовністю. Цілком слушно згадані автори вбачають основну причину відхилень у стані 

здоров'я сучасної людини в теоманії (у більш'звичній термінології - самообожненні. 

антропотеїзмі). Вони гійшуть: "Істинний корінь неврозів та психозів - приховане в серці 

кожної людини гіристраснв бажання бути такою ж всемогутньою, як Бог" [З.с.105]

Подібна тєоМанІЯ у новоєвропейському світогляді від самого початку закладена в 

картезіанському ПОДВОЄННІ образу ЛЮДИНИ Hfl ЙсеМоіутнє "Все" та нікчемне "Нішо". Тобто 

вважається, що людина Як суб'єкт Здатна потенціально змінити світ у бажаному для себе
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напрямкові створивши штучний Космос ЯКИЙ ВІДМІНИТЬ жби-ГО Н Ч Ю С Я М М  

пвршопшродио-божественний Космос , в зазначена людинобожжя - твом*-я 1 

іншого бою/ людина розглядається як чистии об’єкт оеч, ачітоохи не «раШа від 

речей як потребують маніп/ллтиено'-о здосксжапвнмя Зруйнувавши Космос 

Середньовіччя, новоєвропейська наука з медициною включмо не зкміла та и зоештою не 

бажала, збудувати оновлений холістичмий образ Космосу зрадивши баггг-ов^овим 

традиціям пюдинокосмізму |6 с.551

На халь. зазначена методолопя не оминула медицину яка однобічно була 

зорієнтована в класичний період свого розвитку на комплекс природничо-наукових знань 

та по суті ігнорувала знання соціогуманітарні Отже, медицина пішла шляхом заперечення 

свого предмета, яким є безумовно людина в її особистісній завершеності та цілісності Ця 

медицина характеризується не просто організмоцентризмом. але й органно-клітинним 

редукиюнимом На зміну початковій орієнтації на зміцнення здоров я людини та 

суспільства прийшла патоцентрична установка Чимало авторів зазначають 

безперспективність подальшого розвитку наукової медицини саме в подібному напрямку 

(Т Мак і еон. Ц Вінслоу. Дж. Ештон. Г. Сеймур та ін ). На їх думку, традиційний 

Індивідуально-терапевтичний підхід, який домінує у світовій охороні здоров'я в другій 

половині XX століття та прийшов на зміну екологічно-санітарному га індивідуально- 

профілактичному. себе практично вичерпав.
ҐЧ

Якщо в перших двох фазах розвитку наукова медицина ще відрізнялася 

валеопогізмом тз соціокультурною спрямованістю, то в третій "біоінженерній" фазі її 

розвитку зростають невиправданий та економічно недоцільний технократизм та 

фаркмакоманія Лікарські корпорації постачають замовлення фарміндустрїі. а остання 

готова прислужитися для подальшого насичений медичного рйнку новими препаратами.

Кошти на суспільно-громадське утримання такої медицини вкспоненційно зростають, 

проте реальна віддача на рівні оздоровлення населення та індивідіа залишається 

непомірно низькою. Принагідно зауважити, що економічно таку медицину та охорону 

здоров'я, на відміну від багатих західних суспільств, зубожіле кризове українське 

суспільство просто не в змозі утримувати. Тому практична актуальність розробки 

некласичного холістичлого підходу в медицині не викликає сумнійів

Спробуємо сконкретизувати філософські пё&ФОвсШЬйй хбгіїетйчної медицини на 

прикладі гельштаТТерйпіі. Ф. ІІьоргіза. оскільки саме ^ пфЩях цього автора, на нашу
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думку, е особливо помітним внесок V розробку філософі, та психології особистості 

Відсутність теооетичних акцентів У роботах & Пьорлза. особливо пізнього періоду, 

пов'язана з його переконаністю в тому, що справді холістичний і продуктивний погляд на 

людину вимагає суттєвої деінтелвктуалізації, дервцюналізації та атеоретизму. Інакше 

кажучи, засновник сучасної гештельттерапії ставить себе у сэ1дому опозицію до класичної 

медичної традиції маніпулювання поведінкою пацієнтів .Такий підхід він називає 

"проституцією розуму’

Розпочавши свою медичну діяльність у межах класичного психоаналізу 3 Фрейда 

та 6 Раиха і гештальтпсихології, Ф. Пьорлз згодом широко використав екзистенціалізм та 

феноменологію, а також деякі соціоніки Дж. Морено і психіатра, який розвинув ідею 

рольової гри в психотерапії, створивши психодраму). Гештальттерапію даний автор 

називає екзистенціальною. Подібно до філософів-нкзистенціалістів, він різко заперечував 

механістичне природничо-наукове, чисто раціональне розуміння природи людини. Так 

само як екзистенціалісти-феноменологи, він стверджував, що індивідуальний людський 

досвід є неповторним і його можна зрозуміти, лише виходячи з унікальної ситуації. Зустріч 

терапевта з пацієнтом - це екзистенціальна зустріч двох людських Іотот, а не різновид 

класичного стосунку знеосіблених лікаря Та пацієнта.

Як і більшість екзистенціалістів. Пьорлз заперечував ідеї різнопланового існування 

душі та тіла, суб’єкта та об'єкта, організму та довкілля. Ґоловна ідея гештельттерапії 

полягає в тлумаченні людини не як такої Істоти, що протистоїть світові, що переживається 

як відокремлений від неї, Люди самі створюють ової життєві світи як наслідок та результат 

власної самореалізації, самоактуйлізації

Із феноменології в даному вченні запозичено поняття інтенції, яке сполучає суб’єкта 

з об'єктом: розум або свідомість неможливо зрозуміти відокремлено від того, що 

мислитьоя або інтенцІюеТвОй. Отже, значення психічних актів або Імтенцій повинно 

тлумачитись ІЗ НИХ самих, фйМОМвнелогіЧно. На відміну від 3. Фрейда, Ф. Пьорлз та його 

послідовники розуміють ІЙеТиМкТй й зокрема, лфідозний не як похідні від тваринної 

природи ЛЮДИНИ, а Як ЧИСТО ЛЮДСЬКІ ЛОЙЯІЧНІ акти, більш фундаментальні або універсальні 

в порівнянні З ІНШИМИ. Як В1ДЫН0, ДВІ найважливіших теми в екзистенціальній філософії - 

це усвідомгівНйй П о р о ж н і Й бёаглуадя життя та інтерес до смерті.
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Феноменологічний інтуігиеим у лпиенн. людських ситносте* .  00  сут енетолчним 
посиланням класика гвщгальггеоял,-, н , т . ш0 „ н ні;маае 0<а¥ммістк їЧо 

організму

Для гештальгтерапевтів. тобто посл енитв холістичної медицини подібно до 

ф іл о с о ф ів  - екзистенціалістів хаоахтерною є відсутність мпкої логічно; аогументацн в 

доведенні своїх постулатів бо вважається, що така аргументація безсила довести 

внутрішній смисл явища-феномэна Такий смисл розкривається лише феноменолог «но - 

експірієнтально (від англ. "експірієнс" - досвід) Лише на підстасі власного досвіду можна 

сприйняти або відкинуг',-* зокрема, посилання на смисл здоров'я або хвороби І навпаки 

хіба ми не знаємо зворотних прикладів, коли логічна аргументац.я нічого не доводить 

людині стосовно здорового чи нездорового способу життя, бо така аргументація йде 

врозріз із смисложитгєвими принципами ЦІЄЇ людини.

Якщо сумарно узагальнити основні уявлення гвштальттерапії про цілісність 

організму, душі та ососбистості людини, то вони зводяться до кількох практично значущих 

методів, що, згідно з "Практикумом з гальштвльттврапГҐ, розбиваються на двоетапний 

процес орієнтування себе та маніпулювання собою.

Своєю чергою, орієнтування себв означає Не що Інше як становлення контакту з 

довкіллям оволодіння технікою усвідомлення аж до найвищого ^івня так званого 

інтегруючого усвідомлення, і нарешті - сЛряМуйания усвідомлення.

Маніпулювання собою, як вказують автори згаданої Праці Ф Пьорлз, П. Гудман та Р 

Хефферлін. спрямоване на задоволення основних невротичних Механізмів, які чинять опір 

особистіснрму росту та деформують границі контактності людини з довкіллям (4.с 219- 

2201. Цими головними механізмами є ретрофлексія, Інтроекція та проекція. Сам Ф Пьорлз 

пояснює "Інтроекгор робить те. чого хочуть від нього інші; проектуючий робить ІНШИМ те, в 

чому їх звинувачує ... ретроф«іектор робить собі те, що хотів би робити іншим Інтроектор 

видає себе, кажучи "Я" замість "Вони": проекція виявляє себе, вживаючи займенники 

"воно" та "вони", коли реально значущими є "Я".... ретрофлексія виявляє себе вживанням 

рефлексивних "-ся", "себе""(5, с. 176-177).

Отже метою гзштальттерапії є досягнення людиною повного самоконтролю та 

уникнення нею. наскільки це можливо, відчуження у формі маніпулювання своїм "Я" з боку 

оточення Маніпулювання собою означає розвиток уміння володіти собою, контролювати 

себе але на якісно іншій, ніж це уявляється в суспільстві всезагального відчуження,
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особистішій основ. Адже, копи та «  суспільство поопонус нам контцопювати себе то 

воно мас на увазі імплантований всередину людського "Я" механізм соціального 

контролю, соціального маніпулювання поведінкою конкретної людини, приведення всіх 

індивідуальностей до спільного знаменника схваленої даним соціумом нормативності 

Бути здоровим і бути в межах так званої нормальності * в подібному »• < нтексті означає те ж , 

саме Але чи не перетворює людину в нездорову душевно, а згодом і Фізично, чи не 

невоотизує її страх у чомусь відхилитися від зазначеної нормативності тл страх бути 

розвінчаним соціумом у сво.й "ненормальності''? У такому оепресивному соціумі відкрите 

власне -Я- виявляється небезпечною процедурою а стати особистістю означає кинути 

виклик соціумові Справа закінчується тим. що соціум відчуження провокує більшість 

людей на нездорове саморозщеплення власного “Я", тобто "нормативну шизофренію" (Р

Лейнг) Інакше кажучи - це синтетичний підхід до розуміння психології та поведінки
(
людини, оскільки вважається, що унікальність нашого "Я” чи "Ми" належить природі цілого, 

а не утворюється з його частин Ц8Й холістичний напрямок медицини не випадково 

сформувався з безпосередньої близькості до гуманістичної психології

В контексті проблеми гуманістичного осмислення медицини доречно сприймати 

роботи гештальттерапевТіВ саме через призму Психології К Роджерса та А. Маслоу 

Останній у праці "Подальший розвиток Людської природи" розглядає творчі здібності 

людини та здатність до ії самореагіізації як головну ознаку духовного здоров’я індивіда 

Разом з тим. МасЛоу подібні творчі злвТи в особистісному житті вв&Жає нерутинним 

явищем "вершинних досвідів І натхнень". Він застерігає, що жиТтя не складається лише з 

подібних зоряних хвилин і в ньому є достатньо рутинної важкої роботи [б.с.77].

Холістична Медицина, можлйво. втрачає у своїй позірній науковості, оскільки вона 

апелює не до "жреців науково-Медйчного культу", а до масової свідомості, тому з 

необхідністю спрощує свої висновки та намагається зруйнувати містичний ореол навколо 

медичної науки Наприклад, класична медицина ніколи не надавала серйозної уваги 

правильному харчуванню здорових людей, хоча натомість розробляла дієти при 

різноманітних захворюваннях Холістичний підхід правильне харчування вважає основою 

гарного здоров'я Тут уже сформувались два принципово важливих підходи:введення в 

організм поживних речовин та впровадження різних засобів дезінтоксикації Але 

харчування доповнюється фізичними вправами. Звідси виник інтерес до традиційних та 

нетрадиційних фізичних та дихальних вправ. Нетрадиційні системи подібного
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самооздсюовлення насамперед запозичені зі Сходу (даосизм йога і т л). Фмзич* еляив* 

та самовпгіиви доповнюються психічними та духовними На це якраз вказують тадміни 

"Дао" або "Дс'\ що в перекладі відповідно з китайсько, або японської означають “'шлях' 

(мається на цвазі Шлях до самореалізації. самоактуалізацп себе як Особистості]

т ак особистісно-холістичний принцип закладено в основу гомеопате двохсотлітнє 

застосування якої демонструє не пише я ефективність. але й принципову відмінність від 

класично-традиційної аллолатії Остання мало чим відрізняється від середньовічних 

вкзорцизмів. тобто практики вигнання з тіла хворого злих дух*в. що спричинили появу 

хвороби 3 тією хіба що різницею що сьогочасні сеанси науково-лікарської боротьби з 

хворобою йдуть уже на якісно іншому рівні. Головне, що хвороба сприймається не як факт 

особистої біографії хвсрого, тобто не екзиствнційно, а зовнішньо-випадково-доповнююче 

Самуель Ганеман запропонував на просто суттєво новий принцип терапії "подібне лікую 

подібним" на відмі' * д алопатичного "противне виганяю противним". Він вказав на нову 

систему медичного мислення, в основі якої - особистий холізм, виражений у крилатій фразі 

' Підібрати не хворого до ліків, а ліки до хворого". Звичайно, холістичний принцип не має 

меж І було б немудрим абсолютизувати якусь його окремо взяту медичну конкретизацію, 

хоча би в образі щойно згаданої гомеопатії. Разом з тим. можна погодитися з Н.Є 

Костинською. що гомеопатія знайде своє місце в холістичній медицині майбутнього (2,с.4- 

7].
Валеоцентризм холістичної медицини полягає в діалектико-феноменологічному 

намаганні осмислити хворобу не як антипод здоров'я, а як внутрішньопритаманний 

хворобі спосіб його потенційного розвитку та самозбагачення. Протилежний 

антидіалектичний спосіб мислення, коли хворобу намагаються "видалити із здоров'я", ще 

більше поглиблюючи патологічний стан, оскільки за механізмами зворотнього зв'язку 

змушує людську особистість чіплятися за стан хвороби як особистісно-значущий та 

патологічно захищати цей стан неусвідомлено. Подібне вадливе коло здатне розірвати 

лише якісно нове холістичне мислення.
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Репродуктивні та ціннісні орієнтації молодих сімен

Сім'я на всіх етапах розвитку суспільства привертала увагу дослідників різних 

галузей знань І це не дивно, бо сім'я - один з найбільших соціальних винаходів людства 

З'ясовуючи причини підвищеної зацікавленості до проблеми сім'ї, слід враховувати цілу 

низку факторів У сімейних відносинах відображається соціокультурна специфіка людства 

В житті сім'ї зосереджене все: починаючи від типу оселі, закінчуючи сімейними традиціями 

Підвищений інтерес до сімТ зростає на такому етапі розвитку, коли в суспільстві 

відбувається переоцінка цінностей. Для одних сім'я в цей період виступає твердинею 

традицй (часто буває, що вже застарілі Морально-етичні норми консервуються в сімейних 

ритуалах), інших лякають ознаки нового в сімейно-шлюбних відносинах (бо ніщо не 

викликає такого неприйняття, як зародження нової етики). Дослідників же приваблює саме 

фіксація своєрідності зазначеного суспільством моменту, трансформованого в сімейні 

стосунки

Залежність стану суспільства від міцності-сучасної сім'ї робить особливо важливою 

проблему її зміцнення, породжує гостру необхідність дослідження усіх аспектів 

формування, розвитку та функціонування цього соціального інституту. Найголовнішою 

функцією сімї як соц.ального інституту є народження та батьківське виховання дітей задля 

фізичного та соціального самозбереження суспільства Можна стверджувати, що сучасні
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сім'ї не виконують репродуктивну функцію бо б.льшсть э них е Мапсдонимь- Лжвгвго та 

основи? складова існуючого демо-раф-чнрго неблагополучия - не а суча: ;* сой вгьмо- 

вкномічніи кризі Парвхщ до масової малсдиност відбувся ще в 60-х оокау нашого 

століття О днією  з головних причин зміни демографічної поведінки було масове жгтучем«* 

жінок до суспільного виробництва Внаслідок цього у них вини- подвійний робочий день 

і на ооботі та вдома), що сприяло великому фізичному та психологічному 

перевантаженню За таких умов народити щв одну дитину означало набагато збільшити 

своє навантаження Життєві труднощі, з якими батьки зустрічаються різко зростають з 

кожною наступною дитиною Але є не тільки матеріальні та моральні стимули, існують 

також і "антистимули’ Люди бачать як їх друзі та знайомі “розплачуються" за те. що 

дозволили собі створити велику сімю живуть у тісноті, харчуються гірше і т ін. Така 

“антиреклама" більш переконлива, ніж аргументи та пропагандистські зусилля, спрямовані 

на збільшення народжуваності

Результатом вищевказаних явищ стала депопуляція, тобто скорочення чисельності 

населення, яке відбувається швидше, ніж здається. За підрахунками від :.мого демографа 

В А Борисова при середній кількості 1.5 народження, чисельність зменшиться вдвоє за 

53 роки, при однодітності - за 24 роки. В Україні середня кількість народжень дорівнює 1.59 

(4,с 68-69] В А Борисов навіть розробив сімейну структуру за кількістю дітей, яка 

необхідна для збереження досягнутої чисельності населення: п’ять та більше дітей у сім'ї - 

2%, з чотирма дітьми - 14 %. з трьома - 35%. з двома - 35%, з однією дитиною - 10%, 

бездітні - 4% [2,с 203]. Порівняння сімейної структури України за кількістю дітей вказує на 

другу кардинальну відмінність (дані 1994 р.): однодітні - 54%. дводітні - 39%, троє і більше 

дітей - 4,1% [5, с 8].

У масштабах суспільства при скороченні народжуваності відбувається постаріння 

населення, тобто зростає дефіцит виконавців соціальних ролей. Спостерігається зміна 

вікової структури в бік старших за віком, які більше схильні до консерватизму, скептично 

ставляться до нововведень, що. у свою чергу, впливає на інші сторони розвитку 

суспільства

Враховуючи той факт, що 80% новонароджених у нашій державі - це діти молодих 

сімей, вивчення їх репродуктивних установок набуває особливої значущості, бо вони 

становлять той максимум народжуваності, на який може розраховувати суспільсво Саме
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том» лонг,ткане соціологічне досліджене* Молода сім я України 90-* роме розпочате в 

1894 роц Українським НДі проблем м олоді, с  дуже актуальним

В и в ч е н н я  репродуктивних орієнтацій важливе і в теоретичному. . в практичному 

відношеннях. У науковому плані аналіз репродуктивних орієнтацій молодого подружжя 

цікавий тим. що ці установки ще не спроектовані досвідом власного сімейного життя, а 

тому можуть бути використані з метою характеристики потреби в дітях, якв властива 

молодому поколінню, а також для аналізу "трансляції'’ соціальних норм від старших

ПОКОЛІНЬ д о  молодших
& Україні малодітність стала загально прийнятою репродуктивною нормою, тому 

одна з гіпотез вищевказаного соціологічного дослідження звучить так. молоде подружжя в 

б іл ь ш о с т і випадків зорієнтоване на малодітність. бо це відповідає репродуктивним нормам 

д іт н о с т і  батьківської сім’ї [1,с 62]

Згідно з отриманими результатами, більшість респондентів безпосередньо після 

створення сім'ї орієнтується на двоДітну сім’ю (див графік № 1).

25,4

Тільки одну

Двох

Трьох

Чотирьох та більше

64.6

Таблиця 1

Орієнтації молодого подружжя щодо часу народження дитини

Варіанти відповіді Чололіки Жінки Загальний масив

У перший рік шлюбу 38,4 34,1 .35,5

У другий рік шлюбу 15. 6
І

14,9
1

16,3

На третій рік 7.8 8.2 7.4

Через три роки шлюбу 5.2 5,3 5
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| Не хочемо мати дітей

------г

... і 0.4 ! 0 3

| Важке відповісти
і
і 22.' ..  - І  ?2.5 і 2 \7

Як бачимо. навіть установки на кількість бажаних дггвй у сім1'! не відповідають 

суспільно необхідній потреб, дітях, оскільки середня кількість ошкуаник Дітей за масивом 

становить лише 1.56. Враховуючи той факт, що бажана кількість дітей завжди більша ніж 

реальна репродуктивна поведінка, можна припустити, що вище вказана середня кількість 

очікуваних дітей буде меншою

Відповіді на запитання: "Коли Ви плануєте народження першої дитини?* свідчать про 

різне ставлення чоловіків та жінок до часу народження первістка

Отже, велика частина опитуваних відсуває народження першої дитини на майбутнє. І 

хоча, за медичними порадами, найсприятливіший •. для народження первістка 20-25 

років, у відкладанні народження дитини на пізніший термін є позитивний момент: за цей 

час розпадуться найнестабільніші сім'ї.

Виходячи з наведеного,навіть зважаючи на бажання основної більшості молодих 

мати дводітну сім’ю, можна з великою мірою впевненості передбачити, що народжуваність 

буде падати й надалі значними темпами через суттєве розповсюдження тенденції 

пізнішого народжування первістка в молодих сім'ях.

З метою з'ясування причин, які впливають на час народження первістка, учасникам 

дослідження було запропоновано окреме запитання. Виявилось, що найголовніші з них - 

бажання пожити для себе (25.2%): відсутність грошей (17,7%); погані житлові умови 

(15,7%), тобто соціально-економічні фактори.

Загальноосвітній процес розповсюдження добровільної малодітності найвиразніше 

спостерігається в "багатих" країнах, демонструючи, що зниження кількості дітей в сім'ї 

зумовлено не матеріальними труднощами, а конфліктом цінностей у суспільстві, 

конкуренцією пріоритетів, де цінність с ім їта  дітей змінюється в ході історичного прогресу. 

Деякі спеціалісти вважають, що зниження цінності сім'ї та дітей є свідченням кризи сім'ї як 

соціального інституту. Б іии же -«ао є підстава вважати, що названі вище тенденції 

відображають не кризу інституту сім'ї, а його трансформацію, перехід на новий якісний 

рівень.зміну його соціальних норм. Тепер на сім’ю дивляться не як на місце, де 

відбувається відтворення робочої сили, а як на місце самореалізацїї особистості.
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Останнім часом у засобах масової інформації, у працях окремих соціологів та 

економістів занадто перебільшується знач**«« матеОіапьного Фактора вжитті людини, яка 

нібито перекриває усі інші, не менш, а навіть більш важливі для нормального існування 

людей цінності людського буття В той же час дані соціологічного дослідження "Молода 

сім'я України 90-х років" свідчать про те. що сімейні цінності превалюють над , 

матеріальними у шкалі запропонованих (див талбицю 2)

Таблиця 2

індекс значущості загальнолюдських цінностей для опитаних

! "
І Цінності

І 1
і індекс ;

І
і Ран.- .{

і *
!

Суспільне визнання

,

і
0,20

І
[13

Вища освіта 0,11 14

Кохання 0,86 4

Професійне вдосконалення 0,46 11

Здоров'я 0,01 2

Добра сім'я 0,94 1

Діти 0,87 3

Сексуальна гармонія 0,33
і

12

Впевненість у собі 0,78 6

Цікава робота 0,70
і

8

Спілкування з друзями 0,64 10

Підвищення культурного рівня, 0,69 9

пізнання

Матеріальна забезпеченість 0,79 5

Веселе, цікаве дозвілля 0,75 7

Дані таблиці свідчать про переважання сімейних цінностей не тільки над 

матеріальними, але й іншими (дозвілля, професійне вдосконалення і тін.) Можна



припустити що на пвоший план серед функцій сім'ї виходить н е о б х ід н у  в т м . и м  

міжособорому спілкуванні, у взаєморозул чиї та підтримці, салізацн власного ‘Р

Й м о вірно , певним чином впливає той факт, що сім'я сьогодн. є одним з головних 

амортизаторів, важелів, яю полегшують протистояння кризовим деструктивним змінам 

Сімейно-родинні звтики прискорюють адаптацію до нових і непердбачених обставин 

запобігають стресам і протистоять посиленню соціальної напруги [5 с 463І Варто 

враховувати і той факт, що вибірковим дослідженням були охоплені молоді сімгі, які 

нещодавно виникли. Лише 14% цих сімей на момент опитування мали дітей та й 

переважна частина отримує допомогу від батьків (32% - грошима, а 70% - продуктами та 

речами;.

Привертає увагу і такий факт, кількість шлюбів на тисячу мешканців України 

зменшилась з 9.3% у 1990 р. до 8,4% у 1995 р (4,с 68-69]. Якщо ж враховувати зростання 

кількості незареєстрованих 'шлюбів, то можна стверджувати, що падіння кількості шлюбів 

майже не відбувається Незважаючи на важкі економічні умови існування, "сексуальну 

революцію" та лов язане з нею послаблення тиску моральних норм, у свідомості молоді 

не відбулося падіння цінностей с ім 'ї та шлюбу, про що свідчать, зокрема, відповіді 

респондентів щодо мотивів їх вступу у шлюбно-сімейні відносини.

Як відомо з багатьох досліджень. 90% шлюбів здійснюється на основі кохання, але 

кожна людина для себе трактує його по-різному, тому в перелік мотивів вступу до шлюбу 

кохання не було закладене (див табл. 3).

Таблиця З

Мотиви одружень (у % до загальної кількості опитаних)

Мотиви вситупу до шлюбу

і

Чоловіки

Г .............
Жінки

Вважаю за потрібне дотримуватись 

традицій

28,7 28,3

Бажання бути впевненим у 

Майбутньому

22.2 28,0

За порадами батьків 7,1 7,8

Бажання підвищити соціальний статус 4.5 3,4

Бажання мати законного батька(матір) 25.5 33,5
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| ДЛЯ ДИТИЧК  1-----------------------------------------

Через .снуючі в Україні закони (4,1

( ін с т и т у т  поописки і і . ін . і І ___

,3.1
І

"Епілемія" одружень серед однолітків 2,8 _____ 2 , 6 ........  . ___ ________

Бажання узаконите свої стосунки з | 64.9

і І іі партнеосм і !

62,6

__ і

Дані таблиці свідчать про те шо важливими мотивами оформлення шлюбу є 

значущість існуючих традицій та норм, бажання бути впевненим у майбутньому Але 

найважливішим мотивом одруження у молоді є необхідність офіційно оформити свої 

стосунки з сексуальним партенером. Отже, можна стверджувати, що сексуальний аспект є 

дуже важливим у сімейному житті сучасної молоді.

Виходячи з наведених та інших даних, не можна стверджувати про кризу сім'ї як 

соціального інституту, бо на рівні ціннісних орієнтацій сім'я посіла найвище місце 

Кидається в очі невідповідність рвпродуктивних потреб суспільства й сучасної сім'ї. 

Суспільство не може відмовитись від тридітної сім'ї, В той час як для самої сім'ї наявність 

декількох дітей поступово втрачає сенс, бо для задоволення психологічних потреб, які 

стали головними, достатньо двох або навіть однієї Дитини. У цивілізованому світі 

визнається суверенне право держави самій визначати демографічну політику. ҐІри цьому 

суверенним вважається й право сім'ї розв’язувати питання про народження дитини. У 

Вольтера є фраза, яку варто згадати: держава аморальна, якщо вона закликає 

народжувати нових громадян, поки не моке зробити щасливими тих, хто вже живе. 

Скоріше всього, потрібен навий підхід до СІМ'Ї, в першу чергу на рівні сімейно-шлюбного 

виховання молоді, а саме: . 0

- формування Цінності здорової сім'ї Лк Найважливішого йсекту соціальної реалізацїї 

особистості;

- формування критеріїв вибору шлюбного партнера;

- формування установок на народження в сім'ї двох або трьох дітей;

- усвідомлення суспільного значення народження Та виховання дітей:
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- Оюомування гортовност, ооэв'иувати смей«, пообпвмв напагш вгу..^  довс 
взаємостосунки а батьками партнера

формування сексуальної психологічної та педагогічної культура

«и л
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Герменевтнка як метод соціолінгвістики

У питаннях буття нації вражає масштаб і невизначеність проблем, наприклад, що 

вважати об'єктом дослідження Адже можна нарах\вати безліч аспектів, у яких проходить 

життя народу побут звичаї, обряди, мистецтво, економіка, організація держави,визначні 

особи, геополітичне положення, клімат і т. д. Виникає потреба обмежити сферу 

дослідження: знайти якусь визначальну низку чйннйкій, аби внёоти системність І 

цілеспрямованість до опису явищ. У психолгії й антропологи асе ще можна зустріти спроби 

підвести проблему суспільних об'єднань під уже розроблені методики дослідження 

поведінки тварин та певних обмежених біологічних систем. Безумовно, ідея про наявність 

біологічного фактору у створенні етносу, нації має за собою раціональне зерно й потребує
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дослідження, але у аж технологій, науки, .деолопй дуже оумн'вна ефективність пошуку 

рушив зміцнення І прогресу нації та її держави на тлоемач фізіологи

6 ‘/творенні держави завжди наявний момент свідомої самоорганізації - бодай 

вузького кола пануючих. Сьогодні в політиці переважає тенденція взаємодіяти з 

суспільств, и через свідомість. І розвиток держави ведеться через глибше усвідомлення 

суб'єктивних рушіїв історії. Потужність держави залежить вЦ того, яку частку власних 

зусиль громадяни свідомо віддають для свого суспільства, і від того, наскільки в них 

висока, культура організації праці. Попри велику різноманітність поглядів на проблему 

сідомості, ніхто не заперечує нерозривний зв язок свідомості и мови. Звідси думка про те. 

що мова може дати "ключі” для розкодування багатьох проблем національного 

менталітету Проте традиційний у нашій ф іл о л о г ії структурний підхід не може 

задовольнити поставлені вимоги: комуністична ідеологія колишнього Союзу орієнтувала 

не на духовність, а на матеріалізм, позбавлений духовності.

В сучасній науці зв'язок менталітету та духу народу 'рйглибше розкрив засновник 

теоретичної філології Вільгельм фон Гумбольдт: "Розглядати мову не як засіб спілкування, 

а як мету саму по собі, як знаряддя думок і почуттів народу. - на його думку,- є основа 

справжнього мовного дослідження, від якого будь-яке інше дослідження, яким би 

грунтовним воно не було, тільки відволІкає"І2.с.377].

Гумбольдт запропонував оригінальний спосіб перейти від поверхні лексичних та 

граматичних явищ мовлення у "внутрішню форму мови"." , сила і краса т ій  залежать від 

того, що можна було б назвати його матеріалом, від повноти і життєвої сили сприйняття, 

притаманного людям, у грудях І вустах котрих ця мова виникла...мова завжди 

зупиняється у своєму розвитку, як тільки нація в цілому перестає жиіи діяльним 

внутрішнім життям."(3.289) Він звертає увагу на те. що позначення окремих предметів 

внутрішнього й зовнішнього світу глибше проникає в чуттєве сприйняла, фантазію і, 

завдяки взаємодії всіх їх - у народний Характер взагалі. Відповідно в цій області 

найяскравіше висвітлюється Національна самобутність. У своєму пізнанні предметів 

людина зближається із зовнішньою природою і самостійно розвертає свої внутрішні 

відчуття відповідно до того, як його сйгіИ диференціюються, Вступаючи між собою в 

різноманітні Стосунки. Важливим висновком є Те. Що вплив національної самобутності 

проявляється в мові подвійно: у способі утворення понять та у відносно неоднаковому 

багатстві мов поняттями певного роду. Однаковий колдрит. якого в результаті
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набувають назви найрізноманітніших предмет* тятгт особливості 
світосприйняття тієї чи іншої наш

Ці 'Дві знайшли свою підтримку . серед учккнсьм»* вчених зокрема в ообо-а*

І Фрэнка та О.Пслебні Слід відзначити оіс С Потебня дуте багато уваги приділяв 

проблемам української національної самосвідомості й говорив псю важливість мови для 

збереження народу Розділяючи іде; Г . г.-.5ольдта, він продовжив психологічний аспект 

вивчення мови через спроби побудови семантичних кушів та дослідження етимології 

Проте, на нашу думку, і В.Гумбольдт, і С.Потебня були ближчими до своїх професійних 

лінгвістичних інтересів, не приділивши належної уваги вдосконаленню методології Нам 

здсгься, що належну методологічну ба? може забезпечити філософська герменевтика 

соціолінгвістики та етно-психологіі. а також філософські праці В Діпьтея. X -Г Гадамера, 

Г Г Шлета, П. Рікера

Герменевтика прийшла в Європу разом з християнством як мистецтво тлумачення 

Святого П "ьма. Тому центральною ниткою через усі її вчення проходить уява про 

еманацію Духу. Дух проникає в усі сфери матеріального і в кожній новій ситуації він 

відкриває свої нові грані. Для герменевтики факти історії, культура та діяльність людей, так 

само як і мова та мистецтво, є лише символ, за яким пізнаємо трансцедентальну вічну 

субстанцію - Дух. Варта уваги насамперед діалектичність, що її вносять принципи

герменевтики.Принцип 'герменевтичного кола" , попри те, що він націлює на відношення
.£

частини- цілого, смислу-значення, вказує на необхідність ірраціонального , чисто 

інтуїтивного вольового зусилля для того, щоб вирватися з копа Цей момент важливий 

для подспання упередження точних наук, яке спокушає накладати застиглі висновки 

кількісного хар чтеру при дослідженні духовного. Як говорив Г.Г.Шпвт у статті "Вступ до 

етичної психології' у таких питаннях не прийнятний ніякий психофізичний паралелізм: ' 

паралелізм застосований для пояснення душевних явищ, дає лише привід для 

‘ їх оречевпення", отже, до затемнення їх самобутностГ'(5.с.565].

Іншим важливим моментом є те, що продовжуючи християнську традицію в 

герменевтиці, збереглися поняття дух і душа Поняття “душа" мало на увазі приблизно те, 

що в науці названо “психікою", а поняттю "дух" вЩповідає категорія ‘̂ рансцедентапьного" 

Таким чином, не руйнуючи складну динаміку взаємевідйосйн індивідуального й 

суспільного, можна було розрізняіи, де прояви іІнДйІіДуВ/Іьності особи, а де - вічні 

загальнолюдські якості. У тій же статті Ґ.Ґ Шпеіа “Вступ до етнічної психопопГ знаходимо
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думку про важливість лзких термінів тк душ» дух народу' і  вивченні етносу 

Центральним терміном тут (в етнічній психології | був термін душа або 'дух наооду .він 

корисний тепер тим. що трактується колективно, а цим, у свою чергу, поборюється 

традиційна уява про суб’єкт як індивідуальну особу колектив,- суб'єкт сукупної дії, яка за 

своєю психологічною природою є че що інше, як спільна суб’єктивна реакція колективу на 

всі явища що об’єктивію відбуваються в природі, у власному соціальному житті колективу 

та історії [5.с 478] Щоб зробип/і явни м невимовні й самобутні відтінки цього субєктивного, 

герменевтика звертається до інтерпретацій духовних явищ у різних середовищах Тут 

важливу ооль відіграють поняття "традиції" і "передрозуміння' в інтерпретації Г.Г адамера. 

Вивчення упередження (настроєність на певні цінності), що випливає з традиції, лише 

допомагє відкрити нові трансцедентальні риси людської природи. Досвід розуміння там то 

роду упереджень розширює масштаби усвідомлення потенційних значень і смислу, 

закладених у висловлюванні, творі, історичному факті. Продовжуючи лінію Гумбольдта, 

Гадамер робить висновок, що існує й інша діалектика слова: будь-яке слово виривається з 

певного середовища і пов’язане з цілим, в ньому звучить мова,- якій воно нагіежить, і 

проявляється світогляд людини.

Тепер, коли обгрунтовано загальний підхід до проблеми, необхідно обмежити поле 

дослідження згідно з поставленими цілями Наше дослідження має на меті віднаходження 

рушіїв зміцнення державності в Україні через використання потенціалу національної 

самосвідомості її громадян, тому важливо відзначити деякі моменти.

Пристосовуючись до змін навколишньої обстановки, політики, якщо вони щиро 

бажають добра своєму народу, неминуче натрапляють на проблему: що можна й потрібно 

змінювати, а що повинно берегтися як неповторне націоутворююче духовне ядро? З 

одного боку політики Мають Потребу в певній Ідеології, з іншого - потрібна філософія нації, 

яка через вироблення певних сталих поглядів формувала би механізми прогнозованого 

впливу на суспільство. Серед учених української національності, у першу чергу в діаспорі, 

поміж актуальних проблем чільне місце посідає питання українського менталітету та 

вироблення філософії, яка дозволила би розвинути в українській свідомості риси, що 

дозволили б гармонійно влитися у світове політичне життя. Серед тих, хто працював у 

цьому напряМку,- С ОнацькИй, О.Кульчицький, М.Шлемкевич. Б.Цимбалістий.

В.Дорошенко та ін. Проте, на наЩ погляд, у їхніх роботах не вистачає оцінки конкретної 

сьогоднішньої ситуації та Чіткості В розрізненні рівнів дослідження
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Актуальність дослідження суб'єктивних ЯВИШ  У наші. ВТЧОС; цивігпзвцг -ояснюетье* 

тим. що саме тут даиються механізми згуртування людей у колектив Сеовд их 

об'єднуючих чинників -  смак звичай, освла. Існує певна дивана Частота ч а  я к у  

націлена свідомість суспільства Щоб утримати в полі зору цей момент звеонемось де 

понять традиції"' '  леовдоозуміння’ в інтерпретації Г.Гадамеоа

Отже, традиція спричине певне передоозуміння. вона дає пюдин< леви шнност 

серед яких навггь у межах свідомості однієї людини можна поовести градацію Оди. 

цінності с тимчасовими - вони міняються з досвідом нші- набагато стабільніші, а то й 

вічні.

Оскільки в даній статті йдеться про націю в цілому, то й говорити доводиться про 

"вічні" цінності. Тому ми пропонуємо ввести поняття святого. Святе - це лише часткові- 

(але завжди) усвідомлене прагнення вищого ідеалу, яке єднає людину й етнос з ус 

.людством у минулому й майбутньому. Усвідомлюючи святе, кожна людина розумів І свою 

нездатність до кінця осягнути “ ' го розумом і тому вона прислухається до свого серця, аби 

почути відголосок духу своїх предків - * л и к  вічного і Божого.

Дослідження того, що в різних народів вважалося святим, і як ці святині впливали 

на діяльнясть людей та їх культуру, виведе на розуміння глибоко закладених у 

підсвідомості нахилів до стабільності, Кооперації, здатності вживатися в різні середовища, 

здібності зберігати свою індивідуальність. Беруч до уваги всі Ці міркування, ми вважаємо, 

що у вивченні національної самосвідомості українців та інших втнрсів йвДзвичайно цінним 

було б застосувати гермєнввтичний аналіз. Розвиток І внутрішній зміст національної 

самосвідомості ми пропонуємо ввести в рамках трикутника "Нація • держава - святе" 

Дослідження пс инно вестися в синхронії та діахронії, нерозривно Від Історичних подій в 

окремій країні та у світі в цілому .

У синхронії:

а) зібрання лексики й текстів, що містять елементи національної самооцінки (або 

елементи ставлення до своєї державності, народу), ІЗ класифікацією стосовно соціальної 

сфери суспільства,

б) визначення процентного співвідношення слів, що відображають поняття 

національної самосвідомості, в лексиці певного періоду;

в) розподіл зібраної лексики по семантичних полях, Відбір "стрижневих понять ;

г) розподіл лексики в межах семантичного поля за кОннотацією;
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д) при дослідженні в синхронії важливо провести структуризации суспільства еі дании 

проміжок часу зе наступними чинниками

• правлячі кола суспільства, рівень освіти, ідеали . звичаї:

• духовні лідери суспільства відповідність їх ідеалів ідеалам правлячих кіл та 

загальнолюдським цінностям.

• середній клас: сприйнятливість ідеалів своїх лідерів, співвідношення між ідеалами та 

реальними діями.

У діахронії

а) дослідження етимології "стрижневих понять" спільно з відбором тих. що 

народилися в українській традиції та запозичені в інших народів:

б) дослідивши пропорцію лексики з поняттями "народ4, "нація", "держава'. а також 

текстові уривки з ідентифікацією українцями себе відносно інших народів, співвіднести 

коливання лексичного матеріалу та коннотації з історичними подіями, що відбувалися на 

Україні та у світі:

в) визначити стрижневі поняття та мотиви і порівняти їх з провідними поняттями про 

народ, державу, справедливість, свободу у народів Європи та українців:

г) оскільки аналіз ведеться за допомогою мови, необхідно проаналізувати, наскільки 

слово співпадало з ділом у ту чи іншу історичну епоху.
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Коваль Т 3.

До проблеми національної ідентичності 

як духовного зусилля

Проблема ідентифікації особи та суспільства сьогодні, на межі третього тисячоліття 

постала з новою силою Особливо акцентованою вона виявилась у просторі пост*- 

Центральної та Східної Європи (пост-Візантн, пост-Риму. пост- Москви тощо). "Зовсім 

недавно виявилося. - пише Курчевська Й . - що дослідники Центральної та Східної Європи 

є націоиентричними"{4.с.247] Розпад СРСР та світової соціалістичної системи спричинив 

вивільнення простору для наукового дослідження в руслі національного, а не 

комуністично-універсального світобачення Ми є свідками не тільки великих національно- 

визвольних процесів, а й формування ментальності такого індивіда, який бере активну 

участь у відродженні і подальшому розвитку своєї національної культури, держє ності в 

широкому значенні цього слова

Національна ідентифікація, раїгіа особливо превалює у свідомості українця (а не
с\

релігійно-месіанська, як. наприклад, у євреїв). Але ця раШа почасти є Своєрідною "терра 

інкогніта" - неоприсутненою сутністю. Чи не тому Україна постійно перебуває у 

перманентному стані боротьби, виборювання суверенітету, поборювання себе? Що 

конкретно означає ментальність? Це власне індивідуальна здатність до мислення. Вона 

означає здатність до мислення, або просто духовне В усіх латинських, індоєвропейських 

мовах слова, що означають духовне зусилля, яке називають ментальністю (поняттям, що 

розтиражоване на багатьох рівнях суспільної думки), визначає ті проекції нації, які 

накладаються нею на майбутнє.

Національна ідентифікація - це завжди автопрезентація індивіда не тільки як 

національної групи, політично чи культурно визначеної, але й у контексті якихось інших 

культурних і суспільних єдностей. Національна ідентифікація не є ані виключно витвором 

індивіда, ані результатом маніпуляції еліт, ані примхою долі. Це є наслідок процесу 

інтеграції різних значень, які постають у свідомості та поведінці індивіда. Названий процес 

- не статика, а становлення, у якому роль різних сил іншого контексту є чи не
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в и з н а ч а л ь н о ю  для осягнення себе самого опоисутнення з р е н и я  ті£: інкогніто“ -

проблеми ідентичності перед якою НИНІ опинилися

Поширеною б думке про те шо не існує слов енсько. (У т.ч й української") філософи, 

натомість маємо слов'янську філософічність". годі говорити про історію української 

філософі' шаеться вивчати не стільки українську Філософію, скільки історію  філософії 

на Україні" (11. с 13-14), * писав ДМ Чижевський 3 огг на це звернемося до постаті М 

Грушевського як історика, вченого, котрий вважав, що добре робити історію - важливіше, 

ніж гарно писати про неї ;6.с 29] Наведена сентенція висвічує прагматику присутності 

п р о б л е м и  не стільки на р ів н і опису, а як формування, становлення ідентичності між 

суб’єктом історичного процесу та овальною історією.

Цікаво зясувати онтологічний зміст поняття ідентичності, зважаючи на деяку 

двозначність його усвідомлення "Згідно з латинськими словами "idem" та "ipse", тут 

накладаються одне на одне два різних значення Термін idem, "ідентичний" - це синонім 

вищою мірою подібного, "аналогічного"... У другому значені, ipse, ідентичність пов’язана з 

поняттям самості, "себе самого". [7,с.19]. У відповідності з названим розумінням 

ідентичності ПоЛеМ Рікером, Проаналізуємо вислови Грушевського Він писав про 

"духовне споріднення, яке, без сумні&у, є між українським народним етнічним елементом і 

життям західноєвропейським. Український народ належить до . європейського кола не 

силою тільки історичних зв'язків,... а й за самим складом народного характерум(В,с.21-25) 

Водночас Грушевський зауважує, що "ми є один з найбільш орієнталізованих 

західних народів І не повинні забувати, а розвивати і використовувати те цінне, що дала 

нам орієнтальна стихія" [0,с. 25]. яка зорієнтована, на дуМку Грушевського, на 

чорноморський центр комунікації. Однак попри ідентифікацію України через спорідненість 

"із" (тут із Європою та Орієнтом). Грушевський обгрунтовує й іншу дуже важливу думку,яка 

розгортається у дискусії "ipse" "Воно (українське життя) повинне насамперед "знайти 

себе" Вияснити свої засоби, завдання і потреби, і тим самим не поспішати замикатися в 

яке-небудь одне коло зв'язків, відносин і впливів, а брати як можна ширше все. шо може 

бути корисним для нього" [6. с 24] Грушевський наче розсуває гогенівський триптих "Хто 

ми? Звідки?" до "Куди йдемо?" (від розкриття тяглості українського історичного процесу до 

"Нових перспектив"). Ми йдемо до себе Ми повинні до себе йти Потрібно витворити 

власний стрижень у рамках змінної природи подій, здобути волю бути самим собою Адже 

окрім істинної волі існує й інша, stultia, яку М Фуко дефініює як інший полюс
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самоовалізацї. Siultia - це відкритість впливам ззов. той хто р о м *» , *  у час. хто 

дозволяє себе захопити Це той хто без кіиия міняє своє життя Внаслідок ц .г »дю ш ост 

'НДИВІД якого доповнимо епітетом Stui'us не здатен хотіти як належить Ста* S r.,**  « 

обмежена. відносна шоагментаона : зм'ниа вопя Stutt'js ~ь псагнь самого себе ^ 

Siu't-js характеризується оозмиканням нвзісти*/ванним вол: сеогс я » по

приналежністю одне одному 10с.295: Чи не б цьому ствні перебувапп ми сам!“? Адже 

подй в країн. розвивалися незалежно вд нас А ми за словами М Кундври пвоебувап* у 

стан« Sfuttia знімаючи з себе відповідальність за власну істооію ,3.с 2fc-

Підтвердження даного спостереження щодо української ictodhmho долі знаходимо в 

обгрунтуванні явища малоросійство від Шевченкзвого "З Україну не піду - там семе 

Малоросія", до Є. Маланюка з його аналізом “малоросійська'' як браку волі’ моральної 

політичне , інтелектуальної, зрештою, волі до життя [5]

Знімзючи з себе відповідальність, людина виносите сама себе за дужки свободи 

позбавляє себе свободи як необхідного, суттєвого атрибуту Адже 'Духовність, свобода і 

відповідальність - три екзистенціали людського існування. Вони не лише характеризують 

людське життя як буття людини вони навіть констатують її в цій »  ті" [9. с.93] Це слова 

Франкла який пише що любить повторювати деяк- слива а саме коли на одному 

побережжі Амери- -тоїть постать Свободи, то на другому треба доставити постать 

Відповідальності Ці речі надто взаємопов'язані І не варто позбавляти людину права бути 

винним у чомусь тим самим бути відповідальним за щось, бо позбавляючи особу цього 

ми разом з цим позбавляємо її й свободи - а це вже принизливо Ці проблеми є близькими 

до проблематики духовності "Духовністю можна назвати той пошук, ту практичну 

діяльність той досвід завдяки якому суб'єкт здійснює в самому собі перетворення 

необхідні для осягання істини , те звернення погляду в самого себе.зміну буття, які 

презентують ту ціну, яку він повинен сплатити за осягнення істини"[10, с. 286] Практика 

духовності - це необхідна трансформація буття суб'єкта на шляху до істини, тобто до себе 

самого як істинного суб’єкта. Пізнавання себе здійснюється завжди через "іншого” що на 

шляху до себе постає як необхідний посередник, як писав М Фуко (10] Сучасна 

філософська думка саме в такому ракурсі трактує проблему самопізнання Все це лише 

інструменти, засоби входження в самого себе без цього проблема ідентичності так і 

залишиться че вирішеною Для нас, як частини Східної (чи Центральної-) Європи, властиво
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ив доводити до кінця олрисутнвння ідентичності, так' і залишаючись на півні ідентифікації э 

'іншим

В недавньому історичному минулому за образ старшого брата обирали східного 

сусіда сьогодні ж маятник хитнувся - і образ "старшого брата" формується із сусіда 

західноєвропейського Проблема не в тому, Схід чи Захід вписуватимемо у власну 

метрику а в тому, хіч> все-таки буде той "інший", тобто "старший брат", до якого ми так. 

звикли

Численні наукові семінари і конференції щодо входження Укоаіни в Європу 

засвідчують полярні оцінки: від необхідності, яка несе некроФільну бацилу до того що ми 

є корінні європейці і можливо європейці апріорі (маємо на увазі вислови, що прозвучали 

на кофєрєнції "Нова Україна і нова Європа час зближення", яка пооходила 3-6 листопада 

1996 р у Львові) Навіть якщо абстрагуватися від того, шо поняття Є вропи є сьогодні 

пливким і це закономірно, адже Європа є процесом, а не фатком у філософській думці

Отже важливим для нас є залишатися собою. Навіть якщо Європу обрано новою 

землею обітованою, слід зупинитися на тому корисному, що можемо взяти для себе, 

особливо на почутті індивідуальної відповідальності. яке так притаманне громадянам із 

західноєвропейських країн. Сучасна Європа стоїть на порозі великого екзистенціального 

досвіду В сучасній Європі, дв влада концентрується в руках небагатьох великих держав, 

деякі країни ризикують стати "малими" народами, продублювати наш досвід. Наш простір 

"пост"("післяпростіри) став тим, що в сучасній Європі іменується "перед-простором 

Багато поєднує нас також з Візантією, зокрема наша східність. як передбачення - 

пророцтво непередбачуваного. як явище карамазовщини у Г. Гессе [1.С.32]. І досить 

важливим для нас є здатність зберегти свою ідентичність як для нас самих, так і для 

майбутніх поколінь.
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Інтелектуальна традиція української еміграції крізь 

призму проблематики національної свідомості

Проблема національної свідомості постала для української емігрантської думки 

однією з перших і залишилась однією з провідних тем в наукових дослідженнях. Пізнання 

"своєї мудрості" почалося з оглядання назад і пошуку відповіді на споконвічно українські 

питання у вирі бездержавності : "Чому?" і "Як?", підвівши врешті-решт проблему до 

шеллінгівського "Що?". Українські інтелектуали - емігранти, пропустивши через своє нутро 

чергову лекцію історії як один із можливих варіантів відповіді, почали досліджувати 

проблему національної свідомості, надзвичайно важливу для них самих, оскільки, 

перебуваючи на чужийі, людина прагне зберегти своє національне "Я". Е. Сміг зауважив, 

що "навіть давно розлучившись з рідним краєм, етнічна група може зберігатися завдяки 

сильній ностальгії і духдвній пов'язаності"[51с.32|. В Жаботинський. акцентуючи на
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jbodothbOMy боа- цієї проблеми зважав aie -<ужа 'національна сутність чужа психіка і 

лросякнене нею культура -а саме такими виступали інш- культуоі* 'для українського 

емігранта) не можуть бути справді засвоєні навіть протягом цілої генерації або кількох f 

генерацій Зберігається акценту мові, особливий акцент душі"[1.с 103] Але і для того, щоб 

вдбулась асиміляція, необхідні дві речі по-перше, палке бажання бути асимільованим, І 

по-друге, згода чужого оточення на асиміляцію

XX ст в історії української еміграції знаменується поступовим звуженням контактів з 

рідною землею до фізичного винесення за дужки Patna. Отже, для української еміграції, 

особливе -нтелектуальноі. присутність в духовній культурі опосередковується і 

замикається у вимірі змісту національної свідомості і ціннісні орієнтації, мова, вірність 

традиціям, історична пам'ять, потреба реалізувати національні інтереси, опановувати і 

передавати національно-культурні надбання) Тут національна с в ід о м іс т ь  передусім 

об’єктивізується і виступає як реальність, яку людина в своїй діяльності розпредмечуе і 

опредмечує в буттєвість через свій внутрішній с в іт  та свою індивідуальність, збагачуючи в 

такий спосіб зміст національної свідомості взагалі. Тут йдеться про інтелектуальну 

традицію пізнання Та самопізнання людини і народу в контексті заданої реальності, про 

пошуки власної сутності людини-емігранта, представника певної національної спільноти, в 

яку він укорінений через національну свідомість.

І українська еміграція, виходячи з духовної і політичної ситуації часу, була також 

свідома і свого місця в заданому часово-просторовому вимірі і взяла на себе, як спочатку 

думалось, тимчасову, а згодом, здавалось, довічну тяжку і невдячну роль у 

найдраматичнішому періоді історії України. Слід зазначити про свідомо обрану 

емігрантами роль - бути "скромними цеглинами” в процесах відбудови незримої і 

недосяжної батьківщини духу, осередку національного чуття Одним словом, українська 

еміграція виконала функцію "збег-ігача” національної -традиції, яка за умов тоталітарного 

режиму могла існувати легітимно лише в діаспорі. Українська еміграція усвідомлювала, що 

слабшій раціональний традиціоналізм - одна з одвічних українських проблем Тому вона 

намагалася розв'язати цю проблему раціонально: "Не йти витоптаними чужими стежками, 

а шукати власного "я", яке постає передусім в історичному процесі, а далі в продуктах 

культурної творчости Традиціоналізм є важливою передумовою наших успіхів у 

майбутньому". - до такого висновку приходить І Мірчук (4.с 293]

146



Українська інтектуальна еміграція без сумніву ідентифікувала себе з тц-cv  

української людини, що переросгає саму ;ебе прагнучи до досконалості яка вхс,*/та в 

український духовний світ з новою шкапою цінностей

Саме в еміграції було здійснено хоча й запізнілий але вкрай необх дний для 

сучасного (а ще біг.ьше для майбутнього) всебічний аналіз проблеми чзц»онап%:чо 

свідомості Було це зроблено спільною працею еміграції воєнного і міжвоєнного ^ео.одів а 

згодом розвинуто іншими емігрантами, у яких бачення проблеми Формувалося ^еоез 

сучасні національні традиції, витоки яких сягають і. Франка Ю Бачинського 

М. Міхновськога та ін Крім того, відірвана від рідного грунту, українська еміграція 

зберігаючи національну традицію, мала можливість знайомитися з найновішими 

досягненням»: світової духовної культури. В цьому полягала позитивна сторона феномену 

інтелектуальної еміграції. Доступ до новітньої наукової думки, помножений на широку 

творчу ініціативу і органічну здатність до концептуального мислення, був запорукою 

наукових досягнень Так. українцем - емігрантом В. Старосольським вперше в Європі в 

УСІ (Відень) було прочитано курс націологїї, а Г. Маланчукв вважають неперевершеним 

інтерпретатором творчості С. Кіркегора.

Для української емігрантської думки характерне чітке розуміння Місця національної 

свідомості в житті нації і людини Брак "здорової національної свідомості" як причину 

національних невдач у боротьбі за власну державу відзначає С. Рудницький. В. Янів 

зауважив, що національна свідомість (чи брак її) особливо різко виявляється в 

бездержавному стані. Розглядаючи проблему "малоросійсТва". Що символізувало низький 

рівень національної свідомості, Є Маланюк пише: "...це є та проблема, що першою 

Постане • перед мужами вже Державної України. І щв довго стоятиме першоплановим 

завданням "(З.с.2321. З переконливою категорИЧНІсУЮ М. /Іомацькнй Підсумовує : "Немає 

двох думок про те. що тільки національна свідомість робить людину повноцінною і
à)i

корисною ДЛя свого народу"[2,с.ЗО].

У працях української еміграції можна виігіити дві основні тенденції в дослідженні 

проблеми національної свідомості:

1. здійснення всебічного доглибимного історико-генвтичного аналізу самого 

феномену в контексті національного розвитку;
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2 спроба рацю- 'іПізацн національно; свідомості ш л я х о м  тлумачення національних 

міфів і стереотипів, які мають значний вплив на розвиток національної свідомості, а отже і 

національної історії
Витоки національного самоусвідомлення інтелектуальної української еміграції лежать 

безпосередньо в добі українського підйому, який тривав з кінця 1880-х рр до 1917 року 

включно, та в "модерних" новаціях, внесених трагічними роками визвольних рухів. ЦІ 

"великі трагедії, тяжкі переживання нації часто є струсом духу, після якого приходять 

глибокі відкриття"[6,с.32]. В роздвоєнні між Україною і еміграцією в першій повоєнній декаді 

українська інтелектуальна думка розвивалася паралельно, хоча і з однієї національної 

традиції, виходячи за її межі через верифікації окремих її положень окремими авторами. В 

міру посилення тиску репресивної системи СРСР. функція розвитку концептуального 

мислення переходила до еміграції, для якої воно відігравало роль Індикатора й критерія 

культурної ідентичності. Так, українська емігрантська думка чітко визначилась, що вона 

представник того ж самого типу кульутри, що називається українським, водночас 

залишаючись вірною сама собі, проявляла себе як чітко окреслена самість у чужому 

оточенні; з іншого боку, вона становила відносну самість і щодо власної культури, з якою 

ідентифікувала в дії і свідомості.

Напрацювання української інтелектуальної еміграції в галузі проблем раціоналізації 

національної свідомості мають важливе значення для сучасного процесу національно- 

державного будівництва українського суспільства. Проблема відновлення власної 

ідентичності для української нації, яка протягом десятиліть була загнана в чуже духовне 

середовище, є такою ж гострою, як і на початку століття і якою вона булй постійно для 

української еміграції бв чужих державах. Соціокультурна ідентичність, як теоретична 

проблема, українськими інтелектуалами-емігрантами розглядалася не лише як 

прилучення до певної культурної традиції і цінностей, але і як стан відповідальності за 

свою власну долю.
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