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Сидоренко М.М.

ФІЛОСОФІЯ НАУКИ: ПРЕДМЕТ, СТАТУС, ПРОБЛЕМИ  
»

Зародження філософії науки як специфічної галузі дос.ііджень 
припадає на середину XIX століття. Її засновником вважається 
французький філософ Опост Конт (1798-1857). Вихідним положенням 
його філософії була вимога, щоб наука обмежилась описом зовнішнього 
вигляду явищ. Спираючись на що тезу, Конт стверджував, що 
“метафізику”, тобто вчення про сутність явищ, слід усунути. Конт 
намагався осмислити великий природничо-науковий матеріал, але через 
його філософську позицію ця спроба привела до спотворення образу 
науки. і

Історія пізнання природи була поділена Контом на три періоди. 
Кожен з них відповідав певному типові світогляду: теологічному, 
метафізичному й позитивному. У теологічному періоді людський розум 
намагається пояснити явища впливом надприродних сил, тобто Бога. 
Метафізичний світогляд, за Контом, є видозміною теологічного. Основу 
всіх явищ, згідно з цим поглядом, становлять абстрактні мет афізичні 
сутності. На зміну цим двом способам пояснення дійсності приходить 
“позитивний метод”, якігй вимагає відмови від “абсолютного знання”.

Відомо, що наприкінці XIX - початку XX століття позитивізм 
претендував на роль філософії науки. Але він виявився неспроможним 
пояснити процес виникнення нового знання. Аналіз науки позитивізм 
звів до аналізу логічних форм готового знання й логічного аналізу 
наукових процедур. То ж і не давно, що на середину XX століття 
класичний позитивізм методологічно себе вичерпав.

Ідеї Коні а виявилися співзвучними з ідеями англійських філософів 
Джона Стюарта Мілля (1806-1873) та Герберл а Спенсера (1820-1903). У 
кінці XIX століття ідеї позитивізму Конта, Мілля, Спенсера розвивали 
представники емпіріокритицизму Ернст Мах (1838-1916) та Ріхард 
Авенаріус (1843-1896), а у X X  столітті виникає неопозитивізм та 
постпозитивізм.

На початку XX століття у зв’язку з революційними відкриттями у 
фізиці (теорія відносності, квантова механіка), біології (генетична теорія) 
інтерес до філософських проблем науки різко зріс. У тридцятих роках 
XX століття з’являється “Віденський гурток”, до якого входять відомі 
вчені - прир о до до слід піки й філософи. Члени цього гуртка оголошують 
створення логіки й методології науки головним завданням філософії, 
що дозволяє охарактеризувати цю позицію як позитивістський сцієнтизм 
(лат. Бсіепіїа - знання, наука, віра в чудодійну силу науки).
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Слід відзначити, що вже в ті роки були розроблені основні засади 
сучасної, постпозитивістської філософії науки, для якої характерним с 
уважне ставлення до історичного розвитку наукового знання, 
різноманітних його зв'язків з філософською, релігійною та соціально- 
гуманітарною думкою.

Що до розуміння предмета й статусу, а також основних проблем 
філософії науки, то серед її представників немає покищо  
взаєморозуміння.

Одним з найвідоміших представників філософії науки XX століття 
вважається Карл Поппер (1902-1994). До 1937 року він працював у Відні, 
де брав активну участь у дискусіях Віденського гуртка. К.Поппер  
розробив окремий напрям у філософії науки - критичний раціоналізм. 
Свої погляди він виклав у таких працях, як “Логіка наукового  
дослідження” (1934), “Об’єктивне знання’’ (1972), “Реалізм і мета науки”
(1983) та ін. На думку Поппера, справжня наука не повинна боятися 
заперечень. Раціональна критика й постійна корекція фактів є суттю 
наукового пізнання. Спираючись на ці ідеї, Поппер запропонував досить 
динамічну концепцію наукового знання як безперервного потоку 
припущень (гіпотез) та їх заперечення, спростування.

Розвиток науки він порівнював з дарвіновою схемою біологічної 
еволюції. Нові гіпотези й теорії повинні проходити суворий відбір 
(селекцію) в процесі раціональної критики й спроб заперечення, що 
відповідає механізму природного добору  в біологічній еволюції. 
Виживають лише справжні наукові знання. Отже, ставиться проблема 
розрізнення науки від ненауки.

Оскільки в попперівській концепції не пояснювався момент 
стабільності наукового знання, а йшлося лише про його динамічність, 
то не всі дослідники історії науки повністю погоджувалися з таким 
тлумаченням.

Найбільш яскраво це підкреслив американський історик науки 
Томас Кун у своїй книзі “Структура наукових революцій” (1975), яка 
стала дуже популярною передусім як праця з філософії науки XX  
століття. Якщо для Поппера догматизм (стабільність) як протилежність 
критицизму перетворює науку в псевдонауку, то для Куна певного виду 
стабільність є необхідною умовою наукової роботи. Одна з його 
доповідей так і називалася : “Функції догми в науковому дослідженні”. 
Поступ у розвитку наукового знання, на думку Куна, відбувається не 
тоді, коли вчені втягуються в тривалі критичні дискусії, а тоді, коли вони 
об’єднані єдиними поглядами, ідеями (догмами) в розв’язанні якихось 
спільних проблем. Таку ситуацію Кун називає “нормальною наукою” і 
вважає п дуже важливою для наукової діяльності. Через набір окремих
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фактів (догм) людина приступає до самостійної наукової діяльності, стає 
повноцінним членом “наукової спільноти”. І цю спільноту об’єднує якась 
єдина думка, ідея. Вони виробляють свою парадигму. Саме Кун і вводить 
у науковий обіг цей термін, що в перекладі означає взірець.

У концепції Куна під парадигмою розуміється сукупність вихідних 
(базисних) теоретичних принципів (поглядів, положень), класичних 
зразків виконання дослідження, методологічних засобів, які визнаються 
всіма членами даного наукового співтовариства. У цьому випадку всі 
вони займаються нормальною наукою.

У період кризи в науці наукове співтовариство часто починає 
розділятися на “консерваторів” і “новаторів”. Саме в цей період багато 
вчених перестають бути “догматиками”. Починається пошук нової 
парадигми. Перехід від однієї парадигми до іншої Кун порівнює з 
переходом людей до нової релігійної віри.

Найбільш послідовним і глибоким критиком концепції зміни 
парадигм був угорський історик науки Імре Лакатос (1922-1974). 
Головною проблемою для Лакатоса було пояснення значної стійкості й 
безперервності наукової діяльності - того, що Кун називає “нормальною 
наукою”. Концепція Поппера не давала такого пояснення, оскільки, 
згідно з нею, вчені повинні фальсифікувати й швидко відкидати будь- 
яку теорію, що суперечить фактам.

На думку Лакатоса, така позиція є “наївним фальсифікаціонізмом” 
і не відповідає фактам історії науки. Теорія може існувати й розвиватися 
незалежно від наявності суперечливих фактів.

Цю ситуацію можна пояснити, вважає Лакатос, якщо порівняти з 
фактами не одну ізольовану теорію, а серію чи низку теорій, які пов'язані 
між собою єдиним принципом. Таку послідовність теорій він і назвав 
науково-дослідною програмою. Основні думки своєї концепції Лакатос 
викладає у працях: “Доведення і спростування”, “Фальсифікація і 
методологія науково-дослідницьких программ “ . Він переконливо 
доводить, що в історії науки дуже рідко панує одна якась програма 
(п арадигм а), як це стверджував Кун. Часто існує декілька  
альтернативних програм.

Як у зарубіжній, так і у вітчизняній літературі не існує єдиного 
визначення предмета філософії науки, її місця в системі філософського 
знання. Наприклад, у “Философском энциклопедическом словаре” 
(М., 1983) філософія науки визначається як “течія в сучасній буржуазній 
філософії, що досліджує структуру наукового знання, засоби й методи 
наукового пізнання, способи обгрунтування й розвитку знання” [11,с.734].

Автори одного з сучасних навчальних посібників з філософії науки 
стверджують, що вона намагається відповісти на такі питання: що таке
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наукове знання, як воно влаштоване, якими с принципи його організації 
та функціонування, що являє собою наука як виробництво знань, якими 
є закономірності формування та розвитку наукових дисциплін, чим вони 
відрізняються одна від одної та як взаємодіють? [9].

Аналіз предмета філософії науки,її місця в структурі філософського 
знання деякі дослідники починають з констатації того, що філософія 
науки постає у двох основних формах. По-перше, філософія науки є 
розділом будь-якої філософської доктрини в межах певних філософських 
напрямів, предметом якого є різні прблеми та явища, пов’язані з 
існуванням науки в суспільстві. У цьому випадку філософія науки нічим 
не відрізняється від філософії релігії, філософії історії, філософії права, 
філософії культури, філософії освіти тощо. По-друге, філософія науки є 
самостійним філософським напрямом, предметне коло якого становлять 
явища науково-пізнавальної діяльності. У даному випадку філософія 
науки спрямовується на аналіз явищ науки як реальності, що існує за 
своїми особливими законами, а тому базується на виявленні іманентних 
закономірностей буття науки та їх впливу на суспільство.

Заслуговує на увагу визначення предмета філософії науки, 
запропоноване О.Руденком: “Філософія науки - це галузь філософських 
досліджень, що вивчає будову наукового знання, методи його  
отримання, механізми та форми його розвитку, розглядаючи науку як 
особливу реальність зі специфічними, властивими лише їй 
закономірностями існування; саме визнання науки як особливої  
реальності з іманентними законами функціонування відрізняє дану 
галузь філософських досліджень від усіх інших різновидів філософського 
та соціологічного аналізу науки” [3, с.53].

Філософія є знанням загального, а цезближуєїїз наукою. Остання, 
так само як і філософія, відображає світу загальних поняттях. Філософія, 
як і наука, прагне логічно обгрунтувати свої положення, довести їх, 
виразити в теоретичній формі. Така близькість філософії та науки є 
об’єктивною основою їх тісної взаємодії. Проте, незважаючи на сказане, 
наука й філософія є різними сферами знання.

Розрізняючи філософське (світоглядне) знання й знання наукове, 
дослідники виходять з поділу самої реальності на суб’єкт (активну 
частину реальності) та об ’єкт. Абстрагуючись у процесі пізнання від 
самого ставлення суб’єкта до о б ’єкта, ми набуваємо знання про об ’єкт 
сам по собі. “Це і є, - зазначає І.В.Бичко, - наукове знання про природу 
(фізика, хімія, геологія та ін.), суспільство (історія, мовознавство та ін.), 
людину (антропологія, фізіологія вищої нервової діяльності, психологія 
та ін.)” [ і , с.22]. Таке наукове знання є предметом науки. Водночас, “ та 
ж сама реальність, але розглядувана з погляду суб'єкт - о б ’єктних 
відносин, є предметом філософії” (Там же).
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Серед філософських проблем науки як об'єкта й предмета 
філософських досліджень одним з найважливіших є питання про роль 
науки в суспільному житті. Наука, як специфічне суспільне явище, з 
самого початку її формування була об ’єктом боротьби різних поглядів, 
концепцій, тенденцій. Відомо, що в історії людства був період, коли наука 
оголошувалася злом для людства (епоха Середньовіччя). Багато великих 
діячів науки дорого заплатили життям за свої наукові переконання 
(Галілей, Бруно, Сервет, Міньє та ін.).

В епоху зародження й розвитку капіталізму наука перетворилась 
у невід’ємний елемент виробництва. Вона почала розглядатись як 
важливий фактор суспільного розвитку. Сьогодні ж, коли наука посіла 
важливе місце в суспільному розвитку, її вирішальний вплив на 
економіку, політику, культуру, побутову сферу ніхто не відкидає. В 
обговоренні ролі науки беруть участь філософи й політики, економісти 
й літератори, соціологи й природодослідники.

Нині вже не викликає сумніву, що науково-технічний прогрес 
причетний до все зростаючого загострення суперечностей і контрастів 
сучасного світу. Крім того, нові відкриття у сфері ядерної фізики, 
автоматизації, хімії, біології, космічних досліджень часто спрямовуються 
на воєнні цілі. Тому створюється враження, що саме наука своїми 
відкриттями ставить людство на грань катастрофи, і тому багато людей 
схильні звинувачувати науку в усіх бідах і нещастях. Отже, проблема 
ролі сучасної науки постала нині як досить гостра світоглядна й 
соціально-філософська проблема.

Видатні філософи, соціологи, природодослідники стали на захист 
науки. Такі всесвітньо відомі вчені, як Дж.Бернал, Б.Рассел, Н.Вінер у 
своїх працях постійно висвітлюють проблему ролі науки в житті 
суспільства. Коло філософських питань, що стосуються ролі науки в 
суспільному житті, дуже широке: наука як суспільне явище, наука й 
виробництво, наука й техніка, наука та ідеологія, наука й планування, 
наука й майбутнє людства тощо.

Наука розвивалася століттями, створивши цілісну систему понять 
і категорій про різні закономірності та явища об ’єктивного світу. Проте 
сама наука як суспільне явище до цього часу не має однозначного 
визначення.

Існуючі численні визначення поняття науки розкривають, як 
правило, якийсь один її аспе/т, і тому їх не можна застосувати до науки 
як суспільного явища в цілому. Наприклад, у філософському словнику 
читаємо: “Наука - форма суспільної свідомості, що являє собою історично 
сформовану систему упорядкованих знань, істинність яких перевіряється 
і постійно уточнюється в ході суспільної практики” [12, с.295].
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Л.ж Верная у своїй книзі “Наука в історії суспільства” вважає, що 
дати визначення науки взагалі неможливо. Б Рассел дає таке лаконічне 
визначення: “Наука- це те, що ми знаємо”. Щодо змісту науки, то одні 
автори вважають головним змістом науки суму або систему знань 
(М.Стоун), інші - можливість передбачення (Е.Кольман), треті вважають 
складовою частиною змісту науки сам процес пізнання (С.Г.Струмілін).

Наука, зауважує ГІ.Фейерабенд, - “це одна з багатьох форм 
мислення, розроблених людьми, і не обов’язково найкраща. Вона 
засліплює лише тих, хто вже прийняв рішення на користь певної ідеології 
чи взагалі не задумувався над перевагами та обмеженнями науки”[ 10, 
с.450].

Різне визначення науки логічно приводить їх авторів до різного 
розуміння суспільної функції та ролі науки, а також її складових 
елементів. Для одних наука - це тільки сфера знань, тобто факти, теорії, 
закони, гіпотези; інші ж включають у науку поруч зі знаннями також і 
засоби пізнання (експериментальна база, обладнання тощо).

Така різноманітність підходів до визнання науки пояснюється 
двома обставинами: по-перше, суспільно-історичною мінливістю самого 
змісту науки в різні історичні епохи та її роллю в житті суспільства. 
Спочатку вона носила більш прикладний характер. Після епохи 
Відродження наукові знання поступово об ’єднуються в певні системи і 
сама наука стає, за Кантом, “системою знання”. По-друге, визнання 
науки пояснюється її багатогранністю як суспільного явища, складністю 
її функцій і зв’язків з іншими суспільними явищами. Саме тому важко 
дати лаконічну, загальну й водночас вичерпну характеристику науки 
на всіх етапах її розвитку.

Наука на її сучасному рівні - це не просто знання, що обслуговують 
і матеріальне і духовне виробництво. Вона не входить цілком у жодне з 
них, хоча й пов’язана та зумовлена обома сферами. Тому визначення 
науки залишається в багатьох відношеннях відкритим питанням.

Щ одо філософських проблем окремих наук, то в спеціальній 
літературі ми також знаходимо багато визначень [4, с. 15]. їхня специфіка 
характеризується принаймні чотирма ознаками:

1) Вони виникають у процесі розвитку якоїсь окремої науки чи 
кількох наук, дуже часто внаслідок розширення предметного поля 
дослідження.

2) Для р о зв ’язання тих чи інших проблем виявляються  
недостатніми методи, що використовуються тільки у сфері окремої 
науки; їх осмислення вимагає філософського аналізу.

3) Результати й методи розв'язаня цих проблем мають значення не 
тільки для даної конкретної науки, а й для інших наук.
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4) Постановка таких проблем дуже важлива для подальшого 
розвитку філософії.

Аналіз літературних джерел показує, що дуже часто ототожнюють 
питання філософії науки з методологічними проблемами науки в цілому 
Що таке методологія науки, який її зміст, у чому її специфіка порівняно 
з гносеологією, соціологією науки, психологією наукової творчості, 
історією науки і т.д. - чіткої відповіді на ці та інші питання нині також 
не існує. Знайомство з існуючими поглядами переконує, що звести їх до 
якогось спільного знаменника майже неможливо.

Це особливо стає помітним, якщо звернути увагу на перелік 
завдань, які пов’язують з методологією науки [7, с.19]. Основні з них 
такі:

1) Визначення основних напрямів і програм досліджень.
2) Забезпечення правильності постановки проблем.
3) Розробка методів і засобів наукового дослідження.
4) Знаходження загальних підходів щодо вивчення предмета.
5) Забезпечення вчених необхідною технікою для плідної наукової 

діяльності.
6) Встановлення загальної стратегії наукового пошуку.
7) Корегування руху дослідження за предметним змістом.
8) Виявлення при н ц и п ово ї структури й основних ліній 

взаємозв’язків у об’єкті, що вивчається.
9) Розробка критеріїв для оцінки результатів дослідження.
10) Побудова й обгрунтування предмета наукового дослідження і

т.д.
Мабуть, жодне з перерахованих завдань окремо не може бути 

достатньою характеристикою специфіки методології науки. Взагалі, 
жодне з відомих нам визначень предмета методології науки не дає 
відповіді на питання, що ж являє собою зміст методології науки. Саме 
це дає підстави говорити про існування проблеми предмета методології 
науки. Можна погодитися з думкою тих дослідників, які вважають, що 
цю проблему можна розглядати в структурі проблем методології науки 
з її рефлексією, що методологія науки “думає” про себе сама, як вона 
усвідомлює й визначає свій статус, своє місце в системі наук і культурі в 
цілому, свою специфіку, своє майбутнє. Розв’язання проблеми предмета 
методології науки повинно стати істотним зрушенням на шляху 
утвердження методології науки як особливої сфери людської діяльності 
й культури.

Розрізняють два основних підходи щодо розуміння специфіки 
методології [5, с.5]. По-перше, під методологією розуміють сукупність 
прийомів, які опосередковують процес пізнання та розв’язання наукових 
проблем. Тоді вся їх сукупність поділяється на декілька рівнів:
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-загальні принципи пізнання й категоріальний апарат науки в 
цілому (філософська методологія);

-рівень загальнонаукових принципів і форм дослідження;
-сукупність методів, принципів дослідження й процедур, які 

застосовуються в тій чи іншій окремій науці;
-методика й техніка дослідження.
По-друге, методологія може інтерпретуватися як вчення про метод, 

яке задає напрям руху наукового пізнання й діяльності.
М етодологія , на думку А .Ф .Зотова, має своїм завданням  

дослідження пізнавальної діяльності, яка здійснюється в різних галузях 
науки, виявлення загальних закономірностей функціонування й розвитку 
наукової думки. Це означає, що метою методології не є розробка  
конкретних методів тих чи інших наук. Ці методи - лише емпіричний 
матеріал методології, яка повинна виявити в конкретних шляхах 
наукового мислення істотне, шукати закономірності формування й 
удосконалення [2, с.6].

Підсумовуючи сказане, хотілося б звернути увагу на цікаву думку 
Лакатоса, висловлену ним у праці з історії та методології науки. Вона 
починається з перефразування відомої думки І.Канта: “Філософія науки 
без історії науки порожня, історія науки без філософії науки сліпа” [З, 
с.203].

Отже, звернення філософії до історії науки, як відзначають сучасні 
дослідники [12, с. 12], було зумовлено істотними змінами її проблематики. 
Якщо в минулому увага м етодологів  (як неопозитивістського  
спрямування, так і їх критиків) в основному була спрямована на 
обговорення й вирішення проблем, що пов’язані з аналізом структури 
наукового знання, процедур перевірки й підтвердження теорій, то згодом 
центральними у філософії науки стають питання, які виникають при 
описі й розвитку знання. Відбувається зміна методологічних “стандартів 
і норм”. Все це призвело до заперечення будь-яких універсальних норм 
стандартності науковості, раціональності тощо. Одночасно змінилося 
ставлення до метафізики як справжньої філософії в традиційному її 
тлумаченні. Тому виникає необхідність у подальшому переосмисленні 
предмета, статусу й проблем сучасної філософії науки, перспектив її 
дослідження.
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Карпенко Н.В.

ПРОБЛЕМА РОЗУМІННЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАГІІ РОЗВИТКУ
ФІЛОСОФІЇ НАУКИ

Час від часу питання розуміння у філософії науки постає дуже 
гостро, і передусім через двоякість трактування цієї галузі філософського 
знання. Її розглядають і як напрям, предметом дослідження якого є 
характеристика науково-пізнавальної діяльності, і як розділ філософії, 
який розробляється в межах різноманітних філософських течій, і т.п. 
Однак навіть у спеціальних дослідженнях не можна не зважати на 
“буденне", здебільшого інтуїтивне, трактування розуміння. Адже у будь- 
якому випадку бодай часткове розв’язання проблеми розуміння у 
філософії науки пов’язане з аналогічною проблемою в суспільному житті.

Але розмаїття щкіл і підходів у філософії науки, при якому 
представники одного напряму не погоджуються з висновками інших, 
пов’язане з тим, що в основі досліджень представників філософії науки 
часто лежить виключно емпіричне ф ілософ сько-гносеологічне  
трактування питань, які піднімаються, в тому числі й філософсько- 
гносеологічне трактування знання. Водночас багато  авторів  
відзначають, що “в принципі теоретико-пізнавальні основи завжди були 
значно ширшими" [7, с.337]. Для прикладу можна навести працю класика 
позитивізму Б.Рассела “Людське пізнання*’, де попри строго емпіричного 
бачимо й такий критерій пізнання, як віра; чи працю сучасного  
німецького вченого Ернста Топіча “Пізнання чи ілюзія”, який аналізує 
пізнання як створення певного міфу про навколишній світ на основі ілюзії 
кожної окремої людини (чи народу загалом); чи структуралістський 
аналіз науки, коли принципи гуманітарного, у т.ч. літературознавчого 
дослідження, застосовуються також і для аналізу природничих наук.

Попри ці та деякі інші визначення, в надрах самої філософії науки 
борються два протилежні підходи: сцієнтичний та антисцієнтичний, які 
по-різному оцінюють роль і місце науки в суспільстві, її вплив на життя 
кожної людини.

Представники сцієнтичного напряму, захоплені досягненнями 
природничих наук і техногенної цивілізації, пророкували блискуче 
майбутнє для цієї цивілізації. Відповідно, вони не помічали або не хотіли 
помічати швидкого й не завжди обгрунтованого впровадження нових 
технологій і тих проблем, які штучно створюються людьми. Інша сторона 
критикувала науку за догматизм і нав’язування певної форми свідомості, 
за її раціоналізм та антигуманізм.
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Однак обидві сторони пропустили декілька важливих моментів, 
які не дозволили повною мірою передбачити вплив науково-іехк 
революції на суспільні процеси. Це за дічених-філософів зробили 
пмсьменники-фантасти. Звичайно, такий випадок с безпрецеден тим  в 
історії світової культури, але варто детальніше зупинитися на тих 
моментах, які відзначили спочатку письменники, а вже потім 
представники науки. Назвемо найважливіші з них:

■ Глобальне відчуження людини від природи. Сьогодні воно вже 
звучить на повний голос як екологічна проблема.

■ Відчуженість людини від людини,.невміння знайти спільну мову, 
взаєморозуміння. Ця проблема сьогодні також активно обговорюється, 
а постала вона наприкінці 60-х років, і зараз в освітянських закладах 
розвинених країн з'явилося ще одне важливе завдання: не вчити 
запам’ятовувати інформацію, як це було раніше, а осмислювати її та 
вміти передавати іншим.

• Своєрідна відчуженість людини від техніки та результатів 
виробництва. Саме формулювання цієї проблеми викликає подив: 
відійшовши від природи та від інших людей, особистість активно 
‘‘спілкується” лише з технічними засобами, її побут та ділові справи не 
можна уявити собі без техніки. На перший погляд, це справді так, але 
ще ніколи людина, яка працює з технічними засобами, не почувала себе 
такою безпорадною та незнаючою поруч з машиною: вона задає 
операцію, але не бере участі в ній і в більшості випадків не знає про її хід 
та особливості. Покоління людей поступово “відчужуються” від 
технічних засобів, поруч з якими живуть.

Відчуженість від власної національної культури на фоні 
створення світової культури землян, яка б у боротьбі з істотами інших 
планет мала приблизно те саме значення, що й культура кожного народу 
для окремого її представника. Дехто вже говорить про перехід усіх 
народів на основи якоїсь однієї, найбільш розвиненої культури й 
вирівнювання їх у культурному, суспільному та технічному розвитку. 
Таке райдужне передбачення дуже нагадує невдалий експеримент з 
народами С-РСР і більш вдалий - у США. Для нас ця тенденція важлива 
тим, що саме так повинне бути досягнуте порозуміння між землянами. 
Однак до кінця цю проблему розв’язати не вдається, оскільки існує ще 
одна тенденція, зникнення якої означало би якісно новий етап у світовій 
історії.

• “Вічні” проблеми людини залишаються. Цивілізація з усіма її 
технічними досягненнями виявляється неспроможною реалізувати те, до 
чого найбільше прагне .кожна людина, - щастя. Однією з основних 
причин (якщо не найголовніи/ою) є знову ж таки розуміння, точніше
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його відсутність. І.Касавиг відзначає, що “розуміння один одного як 
осмислення світу свого партнера взагалі не є необхідним елементом 
спілкування; навпаки, нерозуміюче спілкування (підкр. авт.) - найбільш 
розповсюджений варіант співіснування людей...”[3, с. 71].

Отже, як бачимо, багато проблем, які не можуть бути сьогодні 
вирішені, пов’язані з проблемою розуміння в різних аспектах: “нерозуміюче 
спілкування” між особистостями, зневажання інших культур, небажання 
зрозуміти прагнення того чи іншого народу йти своїм шляхом соціального 
розвитку тощо.

Із запізненням на двадцять, а то й двадцять п’ять років, у середині 
нашого століття, коли вже яскраво було видно ті тенденції, про які 
згадувалося вище, науковці зосередились над специфічними проблемами 
майбутнього та виділили низку особливостей, які сьогодні активно 
розробляються:

1. Дедалі більшу ускладненість життєвого світу .людей.
2. Руйнацію моральних норм і принципів.
3. Наукові і технічні відкриття змінили наш побут, але не дають 

шодшіі того, чого вона завжди прагне, - щастя. Навіть більше: науковий 
прогрес дедалі глибше розділяє людей, сприяє звуженню спеціалізації' й, 
відповідно, своєрідній кастовості.

4. За швидкими змінами в олюдненому середовищі не встигають 
заклади освіти. Криза освіти, яка охопила в середині нашого століття 
розвинені країни Европи та Америки, має глибші корені, ніж прийнято 
вважати. Адже проблема полягає не лише в освітніх закладах, програми й 
підходи в яких не задовольняли учнів і студентів, не розвив а ли ті риси, які 
необхідні для виживання в сучасному світі. Підводною частиною цього 
айсберга було нерозуміння між поколіннями, пов’язане з невизнанням 
молоддю традицій та авторитетів. Це теж своєрідний феномен нашого часу, 
який ще потребує дослідження з точки ю ру проблеми розуміння: чому саме 
зараз виникло нерозуміння та несприйняття новим поколінням традицій 
та авторитетів, на якій базі, і чи немає в цього нерозуміння між поколіннями 
давніших коренів (скажімо, механічне наслідування традицій, а не 
осмислення їх; показове наслідування релігійного вчення, а не справжня 
віра тощо). Невизнання авторитетів тягне за собою ще одну особливість, 
яку можна окреслити як:

5. Постійне оновлення й, відповідно, нестабільність. Мається на увазі 
оновлення техніки, удосконалення засобів виробництва, необхідність у 
підвищенні кваліфікації, що призводить до формування “нового” типу 
особистості, яка не визнає жодних авторитетів, крім нового знання, яка 
швидко орієнтується в потоці інформації, використовує її, але дуже часто 
не осмислює цю інформацію. Одним з наслідків цього процесу є, з одного
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боку, своєрідний нігілізм, відсутність творчої' ініціативи, а з іншого - 
омолодження у сфері виробництва та бізнесу. Саме цей тип енергійного та 
недалекого в інтелектуальному плані молодого спеціаліста надовго став 
ідеалом у суспільстві. Інші ж молоді люди, почуваючи свою непотрібність 
і непристосованість до цього суспільства, часто вдаються до крайніх методів 
(наприклад, комуни хіппі, чи дедалі більше захоплення східними 
віруваннями і перенесення їх на сучасну молодіжну культуру, чи деякі інші 
молодіжні угрупування, не кажучи вже про зростання кількості всіх видів 
самогубств).

6. У сфері науки починають створюватися синтетичні галузі знання, 
особливо в природничих науках. Виняток становить хіба що кібернетика, 
яка вдало поєднала досягнення природничих та соціальних наук, але після 
певного буму досліджень дещо загальмувала свій поступ. Однією з причин 
цього може бути те, що вона дедалі більше стала абсорбувати природничі 
науки, не використовуючи засоби гуманітарних наук.

Отже, лише в середині нашого століття, коли почали розвиватися ці 
та інші тенденції у філософії науки, намітились суперечності між 
природодослідниками та гуманітаріями. Побутує думка, що соціальні 
науки схожі на немовлят і не досягли таких успіхів, як природничі, бо досі 
не вибилися з лона філософії. "Найголовніше полягає в тому, що, як 
прийнято вважати, ми повинні використовувати методи природничих наук, 
а не філософії, якщо хочемо досягнути значного прогресу” [9, с.З]. Інший 
сучасний вчений В.О. Смирнов зауважує, що при порівнянні різних наук і 
теорій часто ігноруються отримані логікою результати, адже для їх 
застосування необхідно абстрагуватися. На думку В.О. Смирнова, це є 
найабсурднішим аргументом [6], і ми з ним цілком погоджуємося. До чого 
це призводить? О.М.Анісов підкреслює: “Заборона на застосування 
абстрактних методів призводить до зниження рівня наукового аналізу чи 
взагалі виводить нас за межі науки. Аргумент, який часто повторюється і 
згідно з яким необхідно обов’язково описати наукову теорію як можна 
ближче до реального процесу її становлення й структурування, не можна 
визнати правомірним. Уявімо собі, що нам забороняють нотний запис 
мелодії лише через те, що ця мелодія створена в культурі, яка не знає нотної 
грамоти” [1, с.15].

Крім того, сьогодні ми бачимо, що не філософія претендує на роль 
наднауки, як це було, скажімо, ще століття тому, а природничі науки. Та, 
власне, й саме слово “наука” сьогодні асоціюється не з філософією, а з 
природничими науками. Ми вже відзначили, що в ставленні до науки є 
два протилежні погляди, але переважає релігійна віра в силу людського 
розуму (на противагу моральній силі особистості), а, отже, й схиляння перед 
досягненнями природничих наук. Цікаву думку висловлює з цього приводу
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П.Уінч: філософія повинна бути на сторожі наднаукових претензій
(підкреслення авт.) науки. Оскільки наука є одним із головних лозунгів 
сучасності, то такий підхід повинен зробити філософа непопулярним - він 
має шанс зустрітися з реакцією, схожою на ту, яку зустрічає критик 
монархії” [9, є.4].

Але чи насправді можливий розвиток природничих наук без участі 
філософії? Чи за цими гордими твердженнями є приховування (або 
незнання) реального стану справ? Відповівши на ці запитання, можна вести 
мову про те, чи взагалі можливе порозуміння між представниками різних 
наук. Звернемо увагу на два приклади.

І.ІЦе до виникнення емпіричного природознавства грецькими 
філософами були зроблені вражаючі теоретичні висновки й розроблені на 
їх основі теоретичні концепції, які підтвердились науковими відкриттями 
лише через кілька сот років. Фактично, представники емпіричних наук 
весь час рухались у руслі давньогрецької філософії й підтверджували 
висновки давно створеної теоретичної концепції (хрестоматійний приклад 
- відкриття атома). Більш цікавим питанням є, чому ж все-таки грекам 
вдалося передбачити багато відкриттів. Це сталося з багатьох причин, але 
назвемо тут лише декілька:

■ У ті часи не було такого масиву конкретних знань, які 
загромаджували б мислення, не дозволяли злету теоретичної думки. Саме 
в цей час був дуже високим рівень абстрагування від конкретних явищ та 
предметів, проти якого виступає низка сучасних вчених.

• Не було поділу на природничі та гуманітарні науки, вони 
розвивалися спільно як єдина наука - філософія. Давньогрецькі вчені- 
філософи завжди прагнули віднайти або створити саме той метод (чи групу 
методів), який щонайменше підходив би до аналізу, розуміння та пояснення 
певного явища.

• Грецька наука, як і вся культура, сублімувала в себе здобутки 
багатьох інших народів (в історії дуже часто згадується про те, що Рим 
перейняв культуру Греції, але сором'язливо замовчується, що греки багато 
в науці перейняли від “варварів”, у першу чергу, від єгиптян). Г реки вміли 
вникнути в культуру (і, відповідно, в наукові досягнення) іншого народу, 
перейняти все найкраще, перекласти на свою м ов у1 й успішно  
застосовувати для користі власної науки. Тобто сприйняття чужого

1 Мова виступає тут не лише як засіб спілкування між представниками окремого 
народу, а значно ширше. Найбільш точно і стисло це охарактеризував Смирнов
В.О.: “Будь-які значні відкриття в науці, становлять цілу епоху, саме і стосуються 
прийняття нової мови. Відбувається зміна моделей світу, перехід від однієї схем и 
до іншої, бітьш доцільної для тих чи інших цілей. Можна сказати, що перехід 
від однієї моделі до іншої, від одного способу опису до іншого корелятивний 
прийняттю нової мови”І 6, с.25].
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відбувається тільки як розуміння, осмислення, як пояснення його у 
відповідних категоріях і збагачення свого категоріального апарату новими 
поняттями, а не активне нав’язування іншому народу свого світогляду.

У сучасному світі все відбувається навпаки: при дослідженні інших 
культур навіть незаангажований дослідник не помічає багатьох 
моментів, присутніх у цій культурі, оскільки підходить до її аналізу з 
уже готовими методами, так би мовити, готовою “мовою дослідження", 
накладаючи готову схему на чужу культуру2. Щось подібне відбувається 
й у сучасній науці: замість пошуку спільних методів бачимо нав'язування 
методів природничих наук гуманітарним без урахування їх специфіки. 
Наскільки це невиправдано, свідчить другий приклад.

2. Найбільшим фізичним відкриттям XX ст. є, без сумніву, теорія 
Ейнштейна. Але вона справила велике враження на науковців не лише 
через свою вагу, а й через те, що “погляди Ейнштейна являють собою 
філософське твердження, яке не може бути ані доведене, ані спростоване 
фізичними аргументами. Єдине, що можна зробити в плані заперечення 
цієї точки зору, це сформулювати інше поняття реальності...” [2, с. 170].

Отже, проблема не в тому, емпіричне це відкриття чи філософське; 
більш важливим є те, мовою якої науки написана сама праця. В.Стьопін 
говорить про створення своєрідної мови, що є окремою для кожної 
предметної галузі, яку він називає “теоретичною”. “Система теоретичних 
о б ”єктів утворює змістовну структуру теорії, а їх зв’язок з досвідом 
забезпечує віднесення теоретичних висловлювань (законів, принципів) 
до емпіричних ситуацій” [8, с.28]. Повторювати банальне твердження, 
що вся проблема полягає в мові, точніше мовах, різних наук, ми не 
будемо, оскільки насправді вона набагато складніша. Тут напрошується 
аналогія з різними культурами, і методи пошуку розуміння між ними 
можуть бути застосовані в природничих і гуманітарних науках.
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Марков С. Л

ТВОРЧІСТЬ У СТРУКТУРІ СУЧАСНОЇ НАУКОВОЇ КАРТИНИ
СВІТУ

Творчість виражає собою істинну сутність та ідеальну мету буття 
людини, джерело розвитку та прогресу різнорівневих всесвітніх процесів. 
У найбільш широкому плані вона означає створення нового, породження 
ідеальних та реальних об ’єктів, переведення їх з небуття в існування. 
Творчість пронизує та наповнює всі прояви життя, набуваючи своєї 
вищої якісної визначеності у творчій діяльності людини.

Суть та універсальність творчих процесів стали причиною того, 
що практично всі філософські, релігійно-етичні системи, а також 
психологічні напрями не обходили своєю увагою проблему творчості. 
При цьому одні й ті ж процеси розкривались та описувались за 
допом огою  притаманних різним школам специфічних методів та 
особливого термінологічного апарату. Творчість вивчається і в 
різноманітних науках, що дроблять єдину, живу дійсність на окремі, 
часто мало пов'язані фрагменти. Нарешті, творчість розглядається як 
вищий рівень різних видів активності особистості. Так, нині існують три, 
практично автономні теорії творчості: теорія пізнання та наукової 
творчості,  теорія мистецтва та худож н ь ої творчості,  теорія 
винахідницької творчості та інноваційного бізнесу.

Сучасна теорія творчості являє собою  громіздку, мозаїчну, 
пересичену багатозначними термінами та суперечливими концепціями 
картину. Сьогодні як ніколи гостро назріла необхідність створення 
загальної т еорії т ворчості, яка б мала власний предмет, метод та 
завдання, а також об'єднувала феноменологічне багатство фактів у 
єдину, несуперечливу систему.

Н ео б х ід н о  відзначити, що вже на поч атк у’сторіччя була 
усвідомлена необхідність створення самостійної теорії творчості, яка б 
черпала свої основні висновки в чітких та надійних гносеологічних 
передумовах (С.О. Грузенберг,1923). Ця ідея зберігає свою актуальність 
і сьогодні. При цьому низка сучасних дослідників розробляє загальну 
теорію  творчості - креат ологію  (І. М агіапі-Бек, 1985;
С.Ісаксен,М.Мурдок,1993). /

В основу організуючого концепта повинні бути покладені 
гранично прості й безсумнівні та, водночас, максимально узагальнені 
принципи. При цьому творчість знаходиться в привілейованому 
становищі. Вона являє собою сутність буття людини та в стислій,
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згорнутій формі відображає найбільш універсальні та “наскрізні” закони 
будови та розвитку світу. Саме ці закони й повинні стати основою  
визначення методологічних і гносеологічних передумов побудови
загальної теорії творчості.

Гранично узагальнюючим конструктом, що являє собою основу 
та фундамент теорії творчості, може бути філософська категорія 
розвит ку , яка в сучасній науковій картині світу реалізується за 
допомогою таких взаємопов'язаних понять, як самоорганізація та 
еволюція.

Усвідомлення творчої природи еволюції, а також самого себе як 
учасника цього потужного життєвого потоку, приводить людину до  
розуміння необхідності творчого процесу. “Ми відчуваємо, - писав Тейяр 
де Шарден, - що крізь нас проходить хвиля, яка утворилася не в нас 
самих. Вона прийшла до нас здалеку, одночасно зі світлом перших зірок. 
Вона добралась до нас, сотворивши все на своєму шляху. Дух пошуків 
та завоювань - це постійна душа еволюції” [4, с. 179].

Водночас, в основі самої еволюції та творчості лежать більш 
фундаментальні філософські категорії. Однією з них є таке універсальне 
поняття, як взаємодія.

Взаємодія. В узагальненому значенні творчість може бути подана 
як взаємовідображення та взаємозбагачення систем, у результаті чого 
народжуються нові сутності та форми. На рівні творчого суб’єкта вона 
проявляється як творча взаємодія особистості зі світом, іншими людьми 
та з самим собою. З розвитком особистості та світу ця взаємодія 
перетворюється в діалог рівних, незалежних та активних суб'єктів, а у 
своїй вищій якісній визначеності набуває форми вільної гри.

Особливо важливу роль тут відіграє творчий діалог особистості з 
природою, культурою, вищими соціальними цінностями. Ця інваріантна 
структура пронизує всі рівні складності та виявляється в поліциклічній 
взаємодії півкуль мозку, у взаємопроникненні свідомого та підсвідомого, 
логічного та інтуїтивного, абстрактного та образного, в спонтанному 
комбінуванні ідей та моделей.

У матеріалістичній діалектиці взаємний зв ’язок, а значить  
взаємодія всіх систем матеріального світу, виступає як першооснова 
існування та розвитку матерії. “Взаємодія - ось перше, що постає перед 
нами, коли ми розглядаємо матерію, що рухається в цілому...”- пише Ф. 
Енгельс. “... Взаємодія є істинною causa finalis речей. Ми не можемо піти 
далі пізнання цієї взаємодії саме тому, що позаду неї нічого більше 
пізнавати” [5, с. 546].

Поняття взаємодії лежить в основі й сучасної квантової фізичної 
картини світу. При цьому дана ідея була висунута ще Демокрітом, який
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вважав, що розмаїтість світу вичерпується різноманітними комбінаціями 
неподільних атомів. Якісною характеристикою квантової картини світу 
є відкриття особливого типу реальності, основні закономірності якої 
співпадають з найбільш загальними характеристиками функціонування 
свідомості, мислення та творчості. При цьому.сама відмова від механічної 
детермінації, жорсткої причинності та введення пояснювальної концепції 
імовірності дозволила згладити проблему несподіваного виникнення 
нового.

Світ у квантовій теорії починає визначатися не характеристиками 
об’єктів, а сукупністю відноин між ними. Взаємодія та взаємовідносини 
між частинами, вважає Ф. Капра (1988), мають більше значення ніж самі 
частки, у світі існує рух, а не окремі о б ’єкти, танець, а не танцюристи.

Водночас Всесвіт у квантовій картині світу не є вмістищем окремих 
об’єктів, кожний з яких складається з ще дрібніших цеглинок. Відносини 
між частиною та цілим набувають якісно особливого, нового характеру. 
Так, частка може складатися з інших часток, маса кожної з яких 
перевищує масу цілого. Всесвіт, пише П. Девіс, постає вже не як 
сукупність о б ’єктів, а як “рухома єдина жива тканина, що складається 
зі сплесків енергії, причому жодна з частин цієї “тканини” не існує 
незалежно від цілого, а назване ціле включає й спостерігача” [3, с. 56]. 
Отже, уже в мікросвіті поняття взаємодії не може слугувати єдиним 
пояснювальним принципом. Взаємодії між частками відбуваються не 
хаотично, а організуються деяким первісно заданим порядком, певними 
константами, законами та симетріями цілого.

Поняття в за є м о д і ї  лежить в основі визначення основних  
закономірностей розвитку як неживої, так і живої матерії. На думку 
В.Г.Афанасьєва (1986), сутність життя полягає в постійному обміні 
речовин, живої системи з оточуючим середовищем. Причому речовинні 
процеси в живій природі нерозривно пов'язані з енергетичними та 
інформаційними. У зв’язку з цим можна говорити про систему “організм- 
середовище”, якісно відмінну від кожної, окремо взятої складової, які 
нерозривно пов’язані одна з одною. Компонентами цієї системи є не всі 
оточуючі умови, а лише ті, що асимілюються організмом.

Ідея активної в заєм одії  організм у та середовищ а слугує  
методологічною основою побудови еволюційної теорії Ч. Дарвіна, згідно 
з якою основним механізмом еволюції є природний відбір, а сутнісним 
критерієм останнього є пристосованість організмів. Розвиток іде шляхом 
екстремізації цієї ознаки, тобто в напрямі збільшення адаптованості до 
зовнішнього середовища. Однак теорія Дарвіна добре пояснює еволюцію 
органічного світу, еволюційну “новизну", але не еволюційний прогрес, 
який полягає в ускладненні будови та якісному вдосконаленні організмів.
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Отже, пояснювальний потенціал поняття взаємодії виявляється 
недостатнім для збереження несуперечливості та стрункості  
еволюційного вчення. У зв“язку з цим, у міру свого розвитку воно все 
більше й більше вдається по доп ом огу  до  інш ого, не менш 
фундаментального поняття, - цілого.

Згідно з матеріалістичним розумінням світу, багаторазові  
взаємодії, комбінації часток, атомів, молекул призвели до появи життя 
та свідомості. Цілком зрозуміло, що ці міліонкратні комбінації  
формувалися не безладно, не у вигляді хаотичного перетрушування 
атомів, а в точній відповідності з законами збереження, симетрії, на 
основі найбільш фундаментальних фізичних констант. Взаємодії' 
первісно здійснювались у багатомірному просторі, який уж е володів 
певною симетрією та деяким згорнутим, прихованим порядком. Всесвіт 
завжди являв собою  ціле, пронизане речовиною , енергією  та 
інформацією. Саме це первісне ціле, що володіє структурою, симетрією 
та порядком, рефлексувалося в основних філософських та релігійно- 
етичних ученнях та ототожнювалося з наповнюючим, пронизуючим 
кожну частинку буття Абсолютом, Вищим Розумом, Дао, Духом, Богом.

Ціле. Ідея первісного одухотворення та розум ності світу 
втілювалася в існуванні якісно своєрідного поняття Цілого, яке завжди 
викликало почуття захоплення та благоговіння. “Цікаво, - пише П. Девіс,
- що слово “цілий” (whole) однокореневе зі словом “святий” (holy), яке 
відображує глибоко таємничі та метафізичні зв'язки...” [З, с.226]. Саме 
тому його вивчення аж до XX сторіччя залишалося прерогативою релігії.

Ідея тотожності, взаємозамінності частини та цілого зустрічається 
вже в давньоіндійській філософії, в її моделі людини, що синтезує та 
вміщує в собі Всесвіт. Вона була присутня у вченнях Піфагора, Демокріта 
та Епікура й знайшла своє закінчене втілення у філософії Дж. Бруно та 
Г. Лейбніца. Так, на думку Бруно, “всі речі знаходяться у Всесвіті та 
Всесвіт в усіх речах; мив ньому, він у нас”. Монади Лейбніца є “живими 
дзеркалами”, “стислими Всесвітами”, цілісними субстанціями, що 
вміщуть у себе світ в усій його повноті та складності.

На думку англійського фізика Д. Бома (1970), Всесвіт являє собою
- гігантську голограму, кожна частина якої вміщує в себе ціле, а кожний 
об’єкт - Всесвіт. Спостерігач є одначасно й об“єктом спостереження, а 
свідомість лише тонкою формою матерії. Тому немає сенсу розділяти 
живу та неживу природу: будь-яка частинка матерії вже містить життя 
та свідомість у згорнутому або розгорнутому вигляді.

У психології ідею голографічної будови світу, психіки та мозку 
активно підтримували К. Прібрам (1977), С. Гроф (1985). Дана модель 
Всесвіту та психіки була покладена в основу пояснень таких явищ, як
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телепатія, передбачення, містичні переживання, архетипи. люсідні (від 
англ. lucid - ясні, зрозумілі) сновидіння, при яких спляча людина здатна 
усвідомлювати сновидіння та змінювати їх перебіг.

У теорії А. В. Анісімова (1988) Всесвіт розуміється як складна 
рекурсивна (від лат. recursio - повернення) система, що в процесі свого 
функціонування п ор од ж ує  незліченне число своїх копій, які 
відображуються одна в одній, містять у собі одна одну, породжують свої 
нові видозм інені копії. М атерія предстає як нескінченна серія 
в ідображ ен ь  у парі протилеж них дзеркал , а свідом ость  та 
самосвідомость, рефлексія та саморефлексія - як кільця однієї складної 
рекурсивної спіралі.

Цілісність світу проявляється в голографічній будові, у загальному 
зв’язку всього зі всім, у наявності дивної іманентної симетрії, краси та 
порядку. Вона полягає в органічній єдності частин та процесів, їх 
служінні цілому. Світ як велетенська система систем має ієрархічну 
будову: всі його рівні взаємодіють один з одним, причому нижчі 
“включаються” у вищі та служать умовою їх існування, а вищі рівні 
підпорядковують нижчі та змушують їх служити цілому.

При цьому світ предстає як єдине, когерентне та взаємоузгоджене 
ціле, якому притаманний особливий вид кореляційних взаємодій. Ціле 
організує свої частини з д о п о м о го ю  якісно своєрідних логічно-  
імплікативних зв’язків, які є несиловими, миттєвими та не пов’язаними
з. переносом енергії.

Цілісність притаманна вже ансамблям часток неорганічної  
природи, що виявляють дивну узгодженість, властиву живим організмам. 
Поведінка частинок у когерентних, самоузгоджених системах, що 
вивчаються синергетикою, здійснюється за “єдиним планом” та 
регулюється “єдиним цілим”. В основі когерентності та самоузгодженості 
поведінки часток лежить якісно специфічний механізм інформаційного 
управління.

Ц іл існ ість , ієрарх ій н ість  б у д о в и , наявність особливих  
інтегративних, кореляційних зв ’язків є відмітною особливістю та 
найважливішою характеристикою біологічних систем. На думку І. Т. 
Ф ролова (1961), у цілісному організм і здійснюється особливий  
корелятивний вид зв’язку, що виникає в рамках цілого та зумовлюється 
ним. Він виявляється в тісному поєднанні всіх частин організму та 
полягає в тому, що під впливом зміни одних органів та функцій 
змінюються інші органи та функції.

Крім взаємодії цілісного організму та середовища можна виділити 
ще й особливий, якісно своєрідний вид взаємодії нижчого цілого з вищим, 
а саме з видом, біогеоценозом, універсумом. На думку Н. А. Баширова
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(1984), цілісний організм розвивається не від частини до цілого, а від 
цілісності одного рівня до цілісності вищого рівня інтегрованості.

Ідеальне, нормативне ціле є початком, джерелом та результатом 
розвитку, саме тому воно стало основою низки самостійних еволюційних 
вчень, іцо протиставляли себе дарвінізму.

Так, згідно з теорією емерджентної еволюції (С.Александер,1920), 
розвиток живої матерії відбувається шляхом спонтанних якісних стрибків, 
деяких логічно незбагненних актів. При цьому як вихідне начало 
вибирається зв“язка “простір-час”, з якої послідовно утворюються матерія- 
життя-психіка-цінності-бог. Рушійною силою еволюції тут виступає деякий 
ідеальний імпульс нізус, який розуміється як прагнення до чогось нового, 
вищого й досконалого. Вчення - холізм, або “філософія цілісностей” (Я. X. 
Смете, 1926), розглядає розвиток світу як процес творчої еволюції, що 
спрямовується та управляється певним "чинником цілісності ”. Саме “ціле” 
розуміється як “остання реальність універсуму”, як синтез об’єктивного 
та суб’єктивного, як деяке чуттєво не сприймане поле, що залишається 
незмінним у процесі еволюції матеріального світу. Космогенез Тейяра де 
Шардена (1956) можна віднести до ортогенетичних теорій, початок яким 
був покладений ідеями Ла-Марка про градацію  та спрямоване  
вдосконалення природи. Сутність еволюції, на думку Шардена, полягає в 
неперервному синтезі матерії, коагулюванні складності, що 
супроводжується зростанням свідомості, духовним удосконаленням та 
психічною трансформацією. Теорія номогенезу (Л.С.Берг, 1922) також 
стверджує, що розвиток організмів відбувається не на основі природного 
відбору, а шляхом реалізації визначених, нормативних внутрішніх та 
зовнішніх закономірностей розвитку.

Взаємодія - ціле. Сучасна наука спирається на два найбільш 
фундаментальні пояснювальні принципи. З одного боку, це взаємодія, 
causa finalis усіх речей (Ф. Енгельс), з іншого, - ціле, що розуміється як 
“остання реальність універсуму"  (Я.X.Смете). Саме діалектичний 
взаємозв’язок, творчий синтез двох граничних понять “взаємодія - ціле” 
має надзвичайну евристичну потужність та слугує голографічною  
частинкою, структурною одиницею й цеглинкою світобудови.

Зв язка “взаємодія - ціле” є тією універсальною, самодостатньою  
системою, що здатна породжувати якісно нове. Якщо взаємодія  
протилежностей лежить в основі саморуху матерії та слугує джерелом 
спонтанної різноманітності, то ціле, завдяки своїй внутрішній  
організації, делегує на кожний рівень структури специфічні критерії 
відбору, складні системи фільтрів, що упорядковують спонтанність та 
хаотичність матерії. При цьому взаємодія є причиною та генератором 
флуктуацій, а ціле здійснює їх відбір.
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Еволюція матерії здійснюється в напрям і досягнення єдності 
(unity), що виникає в результаті інтенсифікації взаємодії та цілісності 
(totality), яка є відображенням та ствердженням деякого універсального 
цілого в будь-якій формі руху матерії. Кожний член універсальної зв’язки 
“взаємодія - ціле” самостійно прагне до своєї цілісності та водночас до 
об’єднання та злиття один з одним. При цьому Велике об’єднання, яке 
є вищ ою  метою  еволю ції  та пізнання, зд ійсню ється у двох  
взаємопов’язаних напрямах:

1. Ш ляхом злиття, ототож ню вання суб'єкта та о б ’єкта, 
спостерігача та о б “ єкта спостереж ення, с у б ’єкта пізнання та 
об’єктивного світу. Ідея єдності світу, висловлена давньоіндійською 
філософією у формулі “Tat twam asi” - “Я - це ти”, затвердилася в 
сучасному світорозумінні й несподівано проявилась на протилежних 
кінцях спектру еволюції матерії.

З одного  боку , дана єдність розкрилася в граничній точці 
мікросвіту, в маленькому квадратику абсолютної рівності, зі стороною, 
що дорівнює постійній Планка, всередину якого принципово не може 
заглянути жоден надсучасний прилад. Саме один з основних принципів 
квантової механіки - принцип невизначеності, що був сформульований у 
1927 році Гейзенбергом, спричинив революцію у природничо-наукових 
поглядах на природу відносин між суб’єктом та об'єктом. Всесвіт, писав 
Е.Базен (1949), постав перед нами як величезний театр, у якому саме 
видовище створювало своїх власних глядачів.

У граничній точці мікросвіту відбулася зустріч свідомості та 
матерії, їх злиття та о б ’єднання. Гармонія, краса, творчість перестали 
цілком належати людині або природі, але стали результатом їх синтезу 
та взаємопроникнення.

Водночас і на іншому кінці спектра, що характеризується  
граничною концентрацією свідомості, також відбувається о б ’єднання 
та ототожнення суб’єкта та о б ’єкта. Такими самостійними галузями 
злиття внутрішнього та зовнішнього виступають релігія, естетика, наука, 
творчість.

Про тотожність о б ’єкта та суб’єкта, що досягається в релігійному 
екстазі, говорив ще Фома Аквінський. Пізніше відомий містик Бьоме 
писав про те, що очі, якими бог дивиться на нас, водночас є очима, 
якими ми дивимось на бога. “О б”єкт та суб’єкт, - вважав Тейяр де 
Шарден, - переплітаються та взаємоперетворюються в акті пізнання 
[4, с.38]. Часом вчений не може зрозуміти, що являє собою структура, 
яка ним пізнається - об'єктивну сутність матерії, або ж відображення 
його власної думки. Він раптом помічає, що сам потрапив у власну сітку, 
яку хотів накинути на речі.
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В естетиці тотожність суб єкта та об єкта відображається в 
категорії “естетичної видимості”, введеної Ф. Шіллером. У данному 
понятті сутність краси розкривається як суб’єктивний зріз об єктивної 
реальності, як взаємодія та злиття властивостей спостерегача й об єкта, 
естетичної насолоди та її предмета.

Свій вищий прояв тотожність суб'єкта й об єкта знаходить в акті 
творчості, що є зустріччю, резонансом, взаєморозумінням внутрішнього 
та зовнішнього світу, їх взаємопроникненням, в результаті якого 
народжується якісно нове.

2. Другим напрямом Великого об ’єднання є досягнення цілісності 
шляхом синтезу, гармонізації різноманітних форм і рівнів руху матерії.

Голографічний характер цілого виявляється на будь-якому рівні 
організації та реалізується при формуванні цілісних о б ’єктів, що містять 
речовинний, енергетичний та інформаційний компоненти. Відомо, що 
розвиток фізики являв собою рух у напрямі до побудови єдиної теорії 
поля. У 1974 році була створена теорія Великого о б ’єднання, в якій 
вдалося поєднати всі взаєм одії,  окрім грав ітац ійної, в єдине, 
несуперечливе ціле.

У літературі існує два протилежних підходи щодо формування 
цілісності. З одного боку, ціле розглядається як результат взаємозв’язку 
частин, як сукупність усіх взаємодій, як продукт, підсумок, який має 
якісно нові властивості (Н.Т.Абрамова,1974). При цьому, на думку 
В.І.Свидерського та P.A.Зобова (1970), численні взаємозв’язки частин 
виступають як фон, всередині якого створюється активний "‘центр 
цілого”.

Водночас активна вертикальна взаємодія  р е ч ов и н н ого ,  
енергетичного та інформаційного компонентів веде до виникнення 
деякого фокусу, центра, ядра системи, що наділяється властивостями 
суб’єкта та механізму управління. Набуття особистістю  деякого  
активного, творчого “центра усвідомлення, переживання та волі” 
(Р .А ссадж олі, 1967) може досягатися шляхом ототож нення та 
розототожнення з тілом, емоціями й думками та активізації взаємодії 
між ними. Через ці фокуси, центри взаємодії проходить найбільш 
оптимальна та коротка лінія еволюції, що зв’язує ціле нижчого порядку 
з вищим. Перефразовуючи Гегеля, можна сказати, що еволюція  
відбувається шляхом розвитку від цілого до  нового цілого, яке 
ущільнюється всередині себе.

З іншого боку, ще Арістотель вважав, що ціле та “завершене 
досконале тотожні одне одному. Ця досконалість і створює “вну трішню 
мету , первісно закладену в кожному о б ’єкті. При цьому саме ціле 
виконує в розвитку й творчості інтегративну та спрямовуючу роль. На
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думку Гегеля, ціле виступає раніше від частин, виділення яких пов язане 
з його розгортанням та розвитком. У цьому випадку ціле породжує та 
визначає свої частини, організує їх, знищуючи зайві та формуючи ті, 
яких не вистачає. Ціле тут виступає не як результат чогось, а як первісна, 
ідеальна структура, що розгортає свої потенції.

Способом досягнення особистісної цілісності є ідентифікація з 
універсальним цілим, розчинення у вищих цінностях, входження в 
резонанс з порядком та гармонією універсуму. Досягаючи “центра”, що 
є згорнутим цілим, особистість набуває здібності управляти своєю 
взаємодією зі світом, знаходячись у цьому центрі, людина здатна до 
духовних зусиль, творити та вимовляти сакраментальне: “Fiat!”- 
"Здійснилось!”

Насправді існує діалектична1 єдність цих двох підходів. Ціле 
водночас виступає як причина та результат самого себе. Взаємодія 
цілісних систем, викликана їх саморозгортанням та взаємозв’язком, 
завжди управляється більш високим цілим.

Загальна, єдина теорія  тв ор ч ост і ,  п о б у д о в а н а  на основі  
відображення найбільш сутнісних та універсальних законів будови та 
механізмів розвитку світу , буде  сприяти створенню  єди н ої,  
несуперечливої картини світу. Вона дозволить:

- встановити зв’язок між різнорівневими формами руху матерії, 
знайти загальні патерни змін, починаючи з неорганічної природи та 
закінчуючи вищими творчими формами самосвідомості;

- об'єднати різноманітні філософсько-психологічні напрямки та 
школи, розглядати їх такими, що не суперечать, а доповнюють одна 
одну, розуміти їх як окремі, взаємопов'язані аспекти єдиної реальності;

- поглянути на численні наукові теорії з позиції ідеалу, з точки 
кульмінації, вищого ступеня їх розвитку та перенести розкриті потенційні 
відносини з майбутнього в сучасність.
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Вовк С.М., Маник О.М.

ЕПІСГЕМОЛОПЧНИЙ СТАТУС ПРИКЛАДНОЇ ФІЛОСОФІЇ

Зміст філософської роботи за умов сучасної інтелектуальної . 
революції - в повороті до глибокого й систематичного аналізу  
прикладних філософських досліджень. Що розуміється під останнім? 
Безпосередня участь філософії в розв’язанні конкретних проблем науки 
та практики. Багатофакторне, багатомірне осмислення цієї обставини 
трансформує філософську думку на якісно новий рівень дослідження - 
нетрадиційне розуміння теорії діалектики, засобів і шляхів її застосування 
в міждисциплінарному пошуку.

У розвитку сучасної науки особливо актуальним стало питання: 
як саме загальні принципи можна плідно застосовувати для аналізу 
реальних систем, розв’язування конкретних багатофакторних завдань 
пізнання та людської практики?

Конструктивна відповідь на нього органічно зв’язана з розвитком 
прикладної філософії як невід’ємного компонента єдиної філософії - 
багаторівневої та багатошарової структури зв’язку теоретичної й 
прикладної філософії. Багатомірний характер цього з в ’язку - 
концептуальна основа проведення глибоких аналітичних досліджень у 
різних галузях людинознавства, що має справу з нелінійними системами, 
ситуаціями й процесами. Пізнання їх можливе на шляхах інтенсифікації 
наукового міждисциплінарного синтезу в його логіко-математичних, 
комп’ютерно-математичних та змістовних напрямках. Нині воно  
реалізується як р о з в ’язання нових гносеологічних і логіко-  
методологічних проблем шляхом розробки та широкого застосування 
багатофакторного підходу (БП) [2].

Розкриття епістемологічного статусу прикладної філософії, 
специфіки її предмета, функцій і перспектив розвитку лежить у полі 
впливу філософії на науково-пізнавальну діяльність людини та 
передбачає багатоаспектне врахування змісту двох фундаментальних тез: 
1) терміном “філософія" позначається не просто філософія як теорія чи 
наука, а більш широка сфера теоретичної та практичної діяльності; 2) з 
самого початку філософія формувалась як наука з теоретичною та 
прикладною складовими.

Яка роль прикладної складової в розвитку ф ілософ ії та її 
взаємозв’зків з суспільством і формуванням особистості?

З відповіді на це питання й розпочнемо наше дослідження  
епістемологічного статусу прикладної філософії. По-перше, воно
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повинне виходити з прямого зв’язку досліджуваної теми з сучасною 
комп’ютерною революцією. По-друге, смисл терміна “ прикладна 
філософія” вимагає “багатоф ак тор н ого” й “багатовекторного” 
розкриття змісту безпосереднього впливу філософії на процес пізнання, 
його логіку й методологію, на формування особистості, способи її 
життєдіяльності, освіту, виховання, культуру тощо. Тут ніякі ідеологічні 
заклинання не є конструктивними й плідними, а традиційне розуміння 
предмета філософії та специфіки філософського знання - гальмо на шляху 
ефективного дослідження перспектив людської цивілізації. По-третє, 
суттєво змінилась роль філософії в проведенні міждисциплінарних 
досліджень, особливо тих, які безпосередньо зв’язані з виживанням 
людства. Поступ у пізнанні коеволюції людини й природи неможливий 
без ш ирокого застосування прикладної філософії, предмет якої 
розуміється неоднозначно. Наприклад, А.Б.Мігдал під прикладною 
філософією розуміє не “дещ о”, що знаходиться “над” наукою, а якісну 
сторону досліджень, яка допомагає окреслити контури передбачуваного 
розв’язку, а в кінці роботи осмислити одержані результати й дати їм 
правильне тлумачення. Як “усвідомлена і систематизована форма 
наукової інтуїції” вона “визначає” оптимальний напрямок розвитку, 
стратегію й тактику наукової роботи [3, с.5-6]. Враховуючи лише логіко- 
гносеологічний аспект прикладної ф ілософії в рамках наукової  
м етодології, він робить висновок про те, що “ після завершення 
досліджень філософська проблема знімається, точніше, переходить з 
наукової сфери в навчальну”. Для А.Б.Мігдала теоретична філософія - 
це філософія “взагалі” , яка не має “безпосереднього прикладного 
значення, але як і поезія, вона є частиною духовного багатства людства”. 
І далі: “Загальну фіпософію я сприймаю як поезію думки, вільний вірш, 
у якому рядки скріплені не образами та музикою, а логікою” [3, с.6]. 
Розв’язування фундаментальних загальнофілософських проблем на 
різних етапах історії людства відрізняються одне від одного “формою їх 
втілення”, яка може бути “новою й неочікуваною”, але не якістю самого 
розв’язку, його глибиною й масштабністю. Це твердження - логічний 
наслідок “одном ірного” розуміння А.Б.Мігдалем смислу цілісності 
теоретичної та прикладної філософії.

Уявлення А.Б.Мігдала про статус прикладної філософії співзвучні 
ідеям М.Бунге щодо “точної філософії”. Фактор слабкого застосування 
математики як інструм енту пізнання в рамках специфічності  
філософського пошуку є гносеологічною основою тієї тези М.Бунге, що 
сучасна філософія “знаходиться в стані стагнації” [4, с.66].

З позицій цілісності системи “культура-філософія-наука” викликає 
інтерес погляд Р.Де Джорджа. “Філософія, - стверджує він, - нині
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знаходиться в перехідному періоді... Новий імпульс я вбачаю ,  
насамперед, у розвитку прикладної філософії, яка має справу з 
практичними проблемами не тільки в етиці, але й у теорії пізнання, в 
соціальній науці, природознавстві". Головну тенденцію в розвитку 
єдиної філософії він бачить “у все більшій відкритості, терпимості, у 
відмові від претензій на домінуюче положення" [4, с.66].

На наш погляд, предмет і функції прикладної філософії, п 
теоретичне й практичне значення не можуть бути раціонально описані 
та розтлумачені з позиції розвитку лише наукової методології.  
Наприклад, теоретичне й практичне розв’язування етичних проблем 
науки вимагає врахування того, що вони, по-перше, є одним з 
найважливіших аспектів соціальної історії науки, а по-друге, що 
прикладна філософія дає загальну інтерпретацію наукового змісту.

У предметі прикладної філософії здійснюється розгортання  
уявлення про дослідження як самоорганізуючу систему. Водночас у 
сучасній філософії поглиблюється спеціалізація досліджень і розробок, 
що дозволяє одержувати важливі результати в епістемології, етиці, у 
філософії історії, освіти, мови, свідомості, тобто в тих галузях, які 
безпосередньо зв’язані з діяльністю людини. При цьому стратегія 
багатоваріантн ого  застосування загальних ідей на основі  
нетрадиційного застосування математичних структур веде до різкого 
підвищення ефективності когнітивних процедур, запозичених із точних 
наук, всередині самої філософії. Так, якщо геометричні методи відчутно 
впливали на розвиток філософії Платона, Декарта, Спінози, то в Юма 
ньютоновські методи застосовуються в галузі “моральних наук".

Прикладна філософія - це систематизоване осмислення науки та 
практики крізь призму єдності й цілісності філософських дисциплін. Її 
гносеологічною основою є принцип єдності математичного, фізичного 
та концептуального детермінізму. Концептуальна єдність теоретичної 
та прикладної філософії (як у філософії науки, так і у філософії життя) 
вимагає більш глибокого розкриття подібності й відмінностей у їх 
концептуальому оснащенні [6]. Чому? Тому, що прикладна філософія 
нині стає потужним джерелом диференціації філософського знання, 
пошуку та розкриття природи й характеру зв'язку нових філософських 
напрямків з людським досвідом і суспільною практикою в напрямі 
досягнення певної концептуальної цілісності. Якщо концептуальна 
цілісність науки задає “каркас" формування теорій, стратегію їх 
розвитку, то прикладна філософія - концептуальне обгрунтування  
загальної стратегії розкриття характеру й змісту принципу єдності 
математичного, фізичного та концептуального детермінізму.

Сучасний етап концептуальної революції в науці, техніці й
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технології йде від філософії та суспільствознавства в тому значенні, що 
філософське дослідж ення не обмежується однобічним  світом  
“теоретизування , а предм етно й “ба г а т о в ек т о р н о ” враховує  
багатоваріантний і суперечливий рух і розвиток історії. Єдина філософія 
дає загальні принципи теоретичної та практичної діяльності, а прикладна 
філософія - багатоф акторний с п л а в 1 філософської традиції й 
фундаментальних міждисциплінарних проблем, які виникають у 
природознавстві, суспільствознавстві, технології, а також на "стиках” 
між ними. Теоретичне осмислення світу як цілого трансформується в 
практичне застосування концептуальних моделей світу в досліджуваній 
галузі, що й дозволяє нам конструктивно розкривати загальні 
характеристики пГзакономірності діалектики взаємозв’язку конкретних 
наук і процесу формування нової методологічної парадигми. Так, 
наявний досв ід  дослідження проблеми коеволю ції переконливо  
доводить, що між філософією, природознавством, суспільствознавством 
і технікознавством існує прошарок знання, який "цементує” їх у єдине 
ціле.

Епістемологічний зміст концептуальної моделі прикладної 
філософії задає простір "контактів” між основними галузями знання. У 
міждисциплінарному “полі” - це логіко-методологічна діяльність щодо 
коректного “списування” емпіричних результатів у наукову картину 
світу. Філософія не “відступає” і не знаходиться в “перехідному періоді” 
перед натиском нерівномірного розвитку наук, а переносить акцент на 
розвиток прикладної філософії. Причому переосмислення наукового 
пізнання як сам оорганізованого процесу реалізується на шляхах 
розробки багатофакторних підходів (БП), формування некласичної 
методології та банку предметних багатофакторних моделей [2]. Водночас 
одержання конкретних результатів трансформується в постановку 
міждисциплінарних проблем ф ілософ сько-св ітоглядного  рангу, 
розв’язування яких формує необхідні передумови для “багатовекторної” 
взаємодії можливих шляхів розвитку науки, техніки й технології в 
контексті сучасних сбціокультурних змін.

Розвиток прикладної філософії означає розробку цілісного 
багатофакторного підходу щодо розуміння природи й сутності людини, 
нового стилю філософського дослідження, плідного застосування 
загальних закономірностей розвитку науки, техніки й технології в 
суспільному розвитку та у формуванні творчої особистості в рамках 
концепції лю дино-маш инного діалогу (ЛМ Д). При розв’язуванні 
фундаментальних міждисциплінарних проблем концептуальна модель 
прикладної філософії безпосередньо орієнтується на багатомірне  
розуміння фундаментальних проблем життя, оптимізацію сумісного
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пошуку людини й машини. ГІри цьому Л М Д  осмислюється як 
ефективний засіб досягнення взаємного розуміння філософій і культур 
Заходу та Сходу на основі багатофакторного синтезу відповідних 
концепцій людини. БП щодо людини як біопсихосоціальної цілісності в 
змозі об'єднати різні філософські напрямки навколо людських інтересів, 
цінностей, норм та ідеалів, глибше й по-новому осягнути внутрішній 
світ людини.

У рамках ідеї всеєдності живого Л М Д  відкриваються нові 
можливості та перспективи для розробки “багатомірного світогляду й 
духовності, повної достойності та життєвої мудрості. У принципі, немає 
такого аспекту життя людини, який би не належав до компетенції 
прикладної філософії. Конструктивне розв'язання її проблем вимагає 
від філософа широти погляду та сміливого пошуку, що дозволить йому 
суттєво розширити й поглибити зв ’язок ф ілософ ії  з життям, 
обгрунтовано відкинувши гру в дефініції, замкнутий у собі аналіз понять 
і тим самим “багатовекторно” інтегрувати емпіричний матеріал і 
людський досвід у філософський зміст.

Розвиток концептуальних структур прикладної ф ілософ ії  
“фокусується” навколо різностороннього дослідження технологічних 
відносин системи “практика-теорія-практика”, а також змістовних 
кореляцій між альтернативними філософськими “сценаріями”, скажімо, 
на “стику” лінгвістичної філософії, феноменології, герменевтики. 
Застосування цих структур, як засвідчує розвиток квантової фізики, 
вимагає високого рівня філософської та математичної культури, 
широкого світоглядного бачення та глибоких предметних знань. Інакше 
кажучи, нового розуміння багатофакторної детермінації творчої  
активності людини як біопсихосоціальної цілісності в процесі взаємодії 
різних культур.

У міждисциплінарному синтезі наука трансформується у внутрішні 
проблеми філософії та одночасно інтегрує аналогічну тенденцію з боку 
економіки, політики та інших підсистем. Новим імперативом пошукової 
філософської думки стає орієнтація філософського дослідження на 
“живий організм” науки, а не на статичну організацію в ній. Прикладна 
філософія - не конкретна методика, а багатоф акторний пошук  
регулятивних принципів у системі “практика-теорія-практика”, що 
залишає за кожним свободу і необхідність складної творчої роботи. 
Новий тип раціональності формується так, що єдина філософія - не 
площинне обчислення висловлювань”, яке базується на дедукції 
наслідків з уже доведеного, а творче, звернене до життя теоретичне 
дослідження, що реалізується на високому рівні техніко-технологічної 
оснащеності філософської діяльності в умовах поглиблення
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комп’ю терної револю ції. Внутрішня логіка розвитку предмета  
прикладної ф ілософ ії  детерм інує  широку розробку власного  
інструментарію, свою технологію побудови образу людини на основі 
розуміння науки та культури в широкому розумінні слова. Саме в 
динаміці такої розробки формуються сприятливі умови й необхідні 
передумови для появи нових технологій у різних галузях соціально- 
історичної практики, які базуються на цілісному образі людини, 
розробляються нові підходи та засоби філософського дослідження, 
відповідна теоретико-методологічна культура шляхом концептуального, 
онтологічного, гносеологічного, логічного й аксіологічного аспектів 
міждисциплінарного синтезу. Водночас поглиблене пізнання лише 
всезагальних форм у руслі теоретичної філософії стає одним із суттєвих 
факторів догматизації філософії. З поля зору останньої зникають 
систематичні, предм етно ор ієн т ов ан і дослідж ення діалектики  
конкретних процесів розвитку в різних сферах буття і свідомості, науки 
та практики, техніки й технології, мовознавства й мистецтвознавства.

Гносеологічна структура прикладної філософії виступає як 
концептуальна основа р озробки  багатом ірного дослідницького  
мислення в рамках ‘‘екранно-динамічного діалогового моделювання”, 
яке забезпечує трансформацію особистого знання в комп’ютерне, 
“зр ощ ен н я ” л ог іч н ого  й о б р а з н о г о  у векторі формування  
“інтелектуальної образності” та “чуттєвого моделювання”. Ключовими 
термінами нелінійного багатомірного мислення виступають “пошук”, 
“інновація” , “д іа л о г ” , “ п ол іл ог” , “ самостійність” , “розм аїття” , 
“конкретність розв’язування”. На відміну від класичного, “лінійного” 
- це “багатофакторне”, “контекстуальне”, “багатоваріантне” мислення. 
Воно дозволяє ефективно застосовувати загальний інтелектуальний 
потенціал людини та комп’ютера в дослідницькій роботі філософського 
мислення в плані проектування нових світоглядних матриць і можливих 
світів людської життєдіяльності. Як показано авторами [2, гл.ІІ, §4], у 
рамках БП ця стратегія формується як “сценарій” розвитку структури 
взаємозв'язків “внутр іш ніх” і “зов н іш н іх” факторів, взаємодій  
“близького” й “далекого” порядку.

У другій половині XX століття філософська категорія “Життя” 
перестала бути умоглядним імперативом та абстрактною формулою. 
Виявилось, що “в духовних та економічних відносинах повсякденного 
життя відкриваються сили, що лежать в основі історичних рухів” [1, с.53]. 
Призначення прикладної філософії - “відкриття” цих сил. Дослідник 
“за н у р ю єт ь с я ” у сферу д у х о в н о г о  напруження, враховуючи  
епістемологічний зміст-єдності практичної та духовної сторін буття 
людини й суспільства. Він виявляє та реалізує нові можливості для
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пізнання того, як конкретно й предметно в даних історичних умовах 
відбувається взаємодія матеріального та ідеального включення в 
структуру філософського доведення всієї сфери людських вчинків і дій, 
вірувань і переконань, цінностей і моральних норм. Жорсткий підхід 
до послідовності мислення органічно з ’єднується з “цілісним'1 і “м’яким11 
підходом. Суть останнього - в багатофакторному розкритті всього 
багатства сторін, властивостей і відносин людського пізнання.

Концептуальним структурам прикладної філософії притаманні свої 
закони організації, функціонування та розвитку. У них реалізується: І) 
“багатовекторне” входження теоретичного знання в конкретні 
багатофакторні експерименти; 2) розробка БП, який зберігає та оберігає 
той потенціал концептуальної свободи, в якому активно творилась би 
конструктивна й критична думка; 3) творче ставлення до теорії, що 
плідно узагальнює наявний досвід з метою подолання дихотомії буття 
й свідомості на шляхах розкриття багатомірності останнього; 4) 
багатофакторний зв ’язок прикладної ф ілософ ії з теоретичною  
філософією та конкретними науками; 5) застосування загального  
контексту людино-машинної проблематики для “заземлення” найвищих 
проявів людського духу до природно-соціальних основ життєдіяльності 
людини та всебічного розкриття інформаційно-комп’ютерної системи 
як феномену його “життєвого світу”; 6) безпосередня участь прикладної 
філософії як “активного партнера” науково-дослідницького процесу, 
живого спілкування умів крізь призму екранної культури - нової 
історико-культурної цілісності [5]. Це дозволяє глибше й по-новому 
пізнавати природу людського розуму в рамках багатофакторного зв’язку 
мислення, мови та дії в широкому соціокультурному контексті. У цьому 
випадку дослідник різноманітно “приєднує” культурний фонд людства 
у вигляді певного категоріального змісту до пізнавальної дії й одночасно 
включає інноваційну діяльність у соціальну практику.

Отже, концептуальний потенціал прикладної філософії як прояву 
загального закону самоорганізації в науково-пізнавальній діяльності не 
лише узагальню є, але й стимулює розвиток усього  комплексу  
когнітивних наук, конструктивну концептуалізацію інтуїтивного  
розуміння й на цій основі цілеспрямоване поглиблення  
міждисциплінарних синтезів на “стику” логіки, теорії штучного  
інтелекту, психології та лінгвістики.
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Починок Б.В

ГЕНЕЗИС ФЕНОМЕНОЛОГІЧНОГО ВЧЕННЯ ГУССЕРЛЯ

Засновником феноменології як окремого філософського напряму 
с Едмунд Гуссерль (1859-1938). Народився майбутній мислитель е 
Богемії, більшу частину свого життя провів у Німеччині, викладаючи в 
університетах міст Галле, Гіттінген, Фрейбург. Фахові знання з 
математики він поєднував з глибокими дослідженнями в галузі філософії. 
Провідною для нього була проблема обгрунтування абсолю тно  
достовірних принципів пізнання на засадах розуму, що було вельми 
актуальним з огляду на засилля в тодішній філософії ірраціоналізму, 
релятивізму та скептицизму. Подальший розвиток філософського  
раціоналізму й розробку феноменологічної філософії Гуссерль розглядав 
як взаємопов’язані процеси в контексті подолання кризи європейської 
людності.

На формування філософських поглядів Гуссерля значний вплив 
мали традиції австрійської культури, славу якої в останнє століття 
створювали філософи Больцано, Мах, Нейрат, Шлік, Вітгенштейн, 
Поппер, психологи Брентано, Мейнонг, Фрейд, Адлер, літератори 
Рільке, Кафка, Музіль, композитори Барток, Шенберг та ін. Існувала 
глибинна спорідненість міжгенезою гуссерлівського філософствування 
та духовними засадами австрійської ментальності, в якій традиційно 
співіснували трансцендентне та іманентне, витончене відчуття духовного 
й безпосереднє сприйняття речовинного, ідеї про строгий порядок буття 
та спонтанне розмаїття процесів. Духовний потенціал культури Австро- 
Угорщини конституювався своєрідним переплетінням усталених схем 
католицького мислення, барочного світосприйняття з характерними для 
нього універсальними тенденціями, “йозефінства” як специфічно  
національної форми просвітництва, а також  реалістичних та 
сцієнтистсько-прагматичних орієнтацій австрійської філософії, що у 
своїй сукупності створювало великі можливості ненасильницького та 
раціонального р о зв ’язання усіх життєвих проблем . Така  
структурованість австрійської культури сприяла формуванню уявлень 
Гуссерля про феноменологічну філософію як логічно строгу науку 
[3,с. 150-167].

Становлення феноменологічних ідей “р а н н ь о г о ” Гуссерля 
відбувалось під безпосереднім впливом філософсько-психологічних 
досліджень інтенціональної природи свідомості Больцано, Брентано, 
Мейнонга, ІІІтумпфа. У своєму “Наукоученні” Больцано обгрунтував
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концепцію існування апріорних уявлень, висловлювань та істин “у собі" 
зміст, яких не залежить від конкретних умов пізнання, безвідносно до 
того, виражені вони у відповідній логічній чи лінгвістичній формах. Ці 
положення були використані Гуссерлем у боротьбі з психологізмом та 
історизм ом у ф ілософ ії  й обгрунтуванні логічних процедур  
феноменологічного аналізу свідомості. Та найсильніший творчий 
імпульс Гуссерль отримав, за його словами, від Брентано, який у своїй 
праці “Психологія з емпіричної точки зору” здійснив поглиблену 
розробку проблеми інтенціональності свідомості. Вказуючи на роль 
психологічного досвіду в будь-якій понятійній системі, він доводить, що 
кожний психічний акт - відчуття, уявлення, судження - неможливий без 
відповідного кореляту, причому безвідносно до того, існує чи не існує 
щось у позапсихічній реальності, що б відповідало йому. Кожне психічне 
явище містить у собі в різних модусах дещо як об ’єкт: в уявленні дещо 
уявляється, в судженні - стверджується чи заперечується, в любові - 
любиться, в бажанні - бажається і т.ін. Інший учений Мейнонг  
обгрунтував необхідність поєднання в гносеології психології пізнання 
й теорії предметів на тій підставі, що в людському пізнанні тісно 
взаємодіють психічні якості суб’єкта та відповідні предметності. У його 
“теорії предмета” всі реальні й уявні речі та явища поставали як “чисті 
п р ед м ет н о ст і” , нейтральні стосов н о  до  їх субстанційни х чи 
екзистенційних властивостей. При цьому Мейнонг чітко розрізняє 
психічні форми, психічні акти й психічні феномени. Різноманітні 
предметності, що складають зміст переживань, уявлень і суджень у 
структурі психічного досвіду суб’єкта, є визначальними в пізнанні. У 
дослідженнях Штумпфа прослідковується тенденція до виходу за межі 
суто психологічного тлумачення ідеальних об'єктів. Предметом  
феноменології він вважає феномени свідомості як деякі первинні 
данності нашого досвіду, нейтральні щодо психології, фізіології та 
фізичних наук. Результати цих досліджень уможливлювали важливі з 
погляду генези гуссерлівської феноменології подолання дуалізму суб’єкта 
й о б ’єкта пізнання, знання й предмета, здійснення своєрідного  
апріорного аналізу буття предметів як деяких чистих сутностей, а відтак 
обгрунтування феном енології в її відмінності від різноманітних  
інтерпретацій  ф ілософ ських проблем у дусі психологізм у та 
соціокультурного релятивізму.

Водночас з психологічним відкриттям “чистої предметності та 
відповідних актів її  конститую вання перед Гуссерлем постало  
м ето д о л о г іч н о  складне завдання переведення цієї проблеми у 
філософ сько-ф еном енологічний план аналізу. Адже в структурі 
інтенціональної свідомості ні сама ця предметність, ні самі логічні
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процедури її аналізу не були формально передбачені, бугтєво вони 
конституювалися відповідними актами самої свідомості, експлікація яких 
вимагала напружених внутрішніх медитацій і рефлексії над культурою, 
польоту думки в безмежність ідеальної предметності й повернення до  
витоків феноменологічного філософствування. З цих причин Гуссерль, 
ясна річ, не міг постійно перебувати під впливом австрійської духовної 
традиції, він то полишав її, то знову повертався до неї, дедалі більше 
орієнтуючись на діалог і критичне осмислення європейської філософської 
думки в цілому. Його увагу особливо привертають учення Декарта про 
рефлексію як метод раціонального узгодження протяжної та мислячої 
субстанцій і досягнення достовірного знання; дослідження Локка  
складної структури пізнавального досвіду людини; висновки Юма про 
нередукованість логічних та об ’єктивно існуючих казуальних зв’язків, 
що стимулювало пошуки доведення всезагальності й аподиктичності 
достовірності знання; аналіз Кантом пізнавальних здатностей суб’єкта, 
його вчення про категоріальний синтез знань; ідея Наторпа про 
конструктивні можливості розуму у створенні математичних о б ’єктів і 
понять; вчення Дільтея про специфіку методології гуманітарних  
досліджень, центрованих навколо проблем розуміння та сенсу. Творча 
переробка цих ідей здійснюється Гуссерлем під кутом зору потреб  
реалізації п осл ідовн о ї науковості,  обгрунтування принципів  
феноменології та подолання кризи європейської культури. Він 
дотримувався світоглядних позицій європоцентризму і вважав, що 
розвиток європейської цивілізації детермінується цінностями, що вперше 
були обгрунтовані древньогрецькою філософією. На його думку, криза 
сучасної Європи - це передусім криза духовних цінностей, і оскільки 
філософія є квінтесенцією культури, то вона несе відповідальність як за 
саму кризу, так і її подолання. Звідси негативно-критична оцінка 
наукового рівня та життєвого сенсу попередньої та сучасної філософії і 
водночас - творче осмислення її досягнень як основи формулювання 
феноменологічних ідей.

Так, у своїх “Логічних досл ідж еннях” Гуссерль пише, що 
завданням філософії є теоретичне обгрунтування конкретних наук, 
пізнання в цілому. Але ж при цьому філософія сама повинна бути науково 
обгрунтованою системою достовірного знання. Проте, зауважує він у 
праці “Філософія як строга наука”, вимогу бути строгою наукою  
філософія не могла задовольнити в жодну з епох свого розвитку, більше 
того, вона в ролі науки ще навіть не розпочиналась, оскільки не 
розробила надійних критеріїв науковості. Філософія орієнтувалася 
постійно на ідеали науковості природничих і математичних наук, що 
грунтуються на емпіричній фактичності та формальних логічних
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доведеннях, опосередкованих до того ж різними позанауковими  
(антропологічними, психологічними, соціокультурними) чинниками 
Але такий ідеал не відповідає критеріям строгої науковості, яка 
передбачає безпосередньо-інтуїтивне знання, абсолютну й самоочевидна 
істину, що, власне, й уможливлює осмисленість усього, що потрапляє у 
сферу досвіду людини. Досягнення такої істини Гуссерль пов’язує з 
ф еном енологією , яка на основі нового розуміння раціоналізму  
покликана обгрунтувати абсолютні принципи науковості. “ Раціо, про 
яке ми міркуємо, - пише він, -  є не що інше, як дійсно універсальне й 
дійсно  радикальне сам опізнання духу у формі універсально  
відповідальної науки, що розвинулася в новому модусі науковості, де 
знаходять собі місце всі мислимі питання - про буття, про норми, про 
так звану екзистенцію” [1, с. 115]. У зв’язку з цим Гуссерль розкриває 
світоглядно-методологічну обмеженість попереднього раціоналізму. Він 
переконаний, що причина труднощів раціональної (європейської) 
культури полягає не в сутності самого раціоналізму, а в його спотворенні 
“натуралізмом” та “о б ’єктивізмом”. Незважаючи на те, що на основі 
натуралістично-об’єктивістського підходу досягнуто великих успіхів у 
природознавстві, все ж така установка не забезпечує адекватного 
розуміння специфіки людського буття, духовного світу людини, її 
культури. Цей недолік особливо проявляється в психології, яка претендує 
на монополію в дослідженні душі людини: вона розглядає душу як 
“казуально закріплений факт природи”, функцію тіла, аналітично та 
індуктивно узагальнюючи різні прояви психіки людини. Такий підхід 
не дозволяє навіть наблизитися до специфіки нашого духу як діяльного 
і страждаючого “Я ”, що зорієнтоване на духовні цінності. Водночас він 
створює також труднощі в розвитку самосвідомості науки, оскільки 
розглядає всі поняття, принципи, теорії міфологічно, як механічні 
“зліпки” з природи, не усвідомлюючи того, що всі вони, як і природа вії  
науковому сенсі, є продуктом активності самого духу та передбачають 
науки про дух. Отже, робить висновок Гуссерль, “раціональність наук 
потрапляє в один ряд з раціональністю єгипетських пірамід” [1, с. 113].

Незважаючи на ідеалістичний характер тверджень Гуссерля про 
залежність природи та її пізнання віддуху, в них міститься важлива для 
сучасної (особливо діалектико-матеріалістичної та постпозитивістської) 
методології науки проблема впливу духовного потенціалу культури на 
наукове п ізнання. Як слуш но зауваж ує з цього приводу М. 
Мамардашвілі, пізнання природи як такої можливе лише за деяких 
світоглядних умов (наприклад, деміфологізації світу) і виконання 
відповідних філософських актів, тобто, дотримання вимог “реальної 
ф іл о с о ф ії” , що є деяким мисленим, духовним  полем, у якому
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здійснюються акти наукового пізнання, що являють собою невід ємний 
елемент культури” [4, с.7]. Подальша теоретична експлікація цих 
передумов, як вона реалізується в європейській культурі, здійснюється, 
на його думку, на основі трьох фундаментальних абстракцій, виконання 
зрозумілого”, “операційної свідомості” й “практики”.

У перший період своєї творчості, тобто до 20-х років, Гуссерль 
формулює принципи своєї філософії, послуговуючись в основному  
логіко- гносеологічними аргументаціями в доведенні специфіки 
феноменології, особливо феноменологічного буття істини. Він доводить, 
що істина - це донауковий, позаемпіричний, позалюдський феномен, 
отже, вона незалежна від будь-якої фактичності, простору й часу. “Що 
істинно, то абсолютно, істинно само по собі”: істина тотожно єдина, 
незважаючи на те, чи сприймають її в судженнях люди чи чудовиська, 
ангел чи боги” [2, с. 101]. Формою її буття є невичерпне розмаїття значень, 
загальностей чистої свідомості, і якщо наука, досліджуючи о б ’єктивну 
реальність, формулює певні осмислені положення, то це можливо лише 
внаслідок цього “царства істин”.

В основі цих міркувань Гуссерля в дусі платонізму лежить відрив 
від су б ’єктів пізнання системи о б ’єктивно-істинного знання, її 
абсолютизація та перетворення у визначальний чинник виробництва 
нового знання. Водночас за цією ідеалістичною позицією мислителя 
приховується цілком реальна проблема про умови забезпечення 
загальності та аподиктичної достовірності наукового знання. Як відомо, 
вперше ця проблема гостро була поставлена Кантом, який вважав, що 
оскільки емпіричний досвід внаслідок обмеженості індукції не відповідає 
цим умовам, то засади наукового пізнання мають апріорний і 
трансцендентальний характер. Фіхте, навпаки, вважав, що основи 
пізнання іманентні досвіду та є елементами структури пізнаючої  
свідомості. Зауважимо, що в дійсності позитивне розв’язання даного  
питання досягається лише на основі дослідження загальних і необхідних 
моментів практики. Гуссерль же, універсалізуючи цю проблему, вважає, 
що всі емпіричні й теоретичні науки мають фундаментом інтенціональну 
свідомість, і філософія як строга наука не зводиться до деякої емпіричної 
фактичності чи формально-логічної правильності мислення, її строгість 
містить достовірну очевидність посилань - чисту предметність і 
відповідні акти інтенціональної св ід ом ост і,  активністю  яких 
забезпечуються іс гини-сенси. Шлях до перетворення філософії в строгу 
науку як ф еном енологію  пролягає, зг ідн о  з Гуссерлем, через  
феноменологічну експлікацію см и сл оп ор одж ую ч и х  умов  
інтенціональної свідомості й подолання тих “ізмів”, що перешкоджають 
розв’язанню цієї проблеми.
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Крім натуралізму й п с и х о л о г ізм у ', науці та філософії  
загрожують, вважає Гуссерль, “суб’єктивізм'’ та “ історизм". Під  
‘‘суб’єктивізмом’’ він розуміє довільне тлумачення джерел і змісту знання 
в його залежності від психологічних властивостей окремого індивіда чи 
родового суб’єкта пізнання. Започаткований тезою Протагора “людина 
є мірою всіх речей", суб’єктивізм знайшов своє продовження в античних 
софістів і скептиків, які релятивізували істину на підставі суперечності у 
судженнях індивідів, а також у психологістських тлумаченнях знання в 
його опосередкованості колективним суб’єктом пізнання, що характерні 
для традицій філософствування від Локка та Юма до Мілля, Спенсера, 
Вундта й сучасних позитивістів. Релятивізує істину також “історицизм", 
який розглядає її як похідну від мінливих історичних умов життя людей. 
Він грунтується на абсолютизації моментів відносності в пізнанні, 
розглядає істину як повністю детерміновану випадковим перебігом 
історичної фактичності. Гуссерль не заперечує значення для пізнання 
різних поглядів, умонастроїв, тих чи інших подій та умов, але виступає 
проти того, щоб вважати їх визначальними для “ істини розуму”, 
наприклад, для істинності суджень математики, законів логіки, принципів 
наукової філософії. Тим більше ці чинники не є вирішальними для 
феноменології як послідовно строгої науки про абсолютно істинне, що 
протистоїть буденній свідомості й усім можливим конкретним наукам. її 
обгрунтування здійснювалось мислителем поступово, крок за кроком, 
через введення та розробку таких суто феноменологічних понять, як 
“інтенціональність свідомості” , “чиста предметність” , “ейдетична 
редукція”, “епоха”, “трансцендентальна редукція”, “феномен”, “ноема”, 
“ноезіс”, “інтерсуб’єктивність” та ін. Інваріантом цих досліджень постійно 
залишалась ідея послідовної науковості. Звідси досить напружена й 
нетипова евристично-пошукова динаміка філософствування Гуссерля, яка, 
зокрема, свідчить про те, що “мислитель немов би знайшов безодню, в 
яку можна провалитись, зберігаючи відповідну швидкість, - нові роботи 
фіксують глибину занурення. За таких умов філософ ніколи не може 
сказати нічого остаточного й закруглити свою думку, оформити її - звідси 
тисячі сторінок тексту, немовби записи внутрішнього монолога філософа, 
монолога, в якому немислимо поставити крапку: “я сказав своє слово”... 
Ця динаміка говорить про предмет філософії Гуссерля - що за бездонний 
предмет?!” [5, с.53]. Звідси - різні визначення феноменології в працях 
Гуссерля: як “абсолютно обгрунтованої науки”, “універсальної науки про 
принципи” , “ універсальної науки про м е т о д ” , “універсально  
відповідальної науки” та ін.

Проте, з розвитком феноменології на вказаних вище засадах, цусе 
більше виявлялась обмеженість такої філософії для розв’язання реальних
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проблем наукового пізнання й практики. Гуссерль поступово  
усвідомлював, що різні предметні ідеалізації та логічна доказовість є 
необхідними, але недостатніми принципами обгрунтування  
феноменологічного ідеалу науковості. Філософія як чисте науковчення, 
ке спроможна дати адекватну відповідь на питання про зміст наукової 
діяльності, а також на ті пекучі проблем и, що виникають у 
повсякденному житті людей за кризових життєдіяльності суспільства. З 
цих причин Гуссерль доходить висновку про необхідність розробки 
феоменології “життєвого світу”, яка згідно з його задумом, повинна 
“до б у д у в а т и ” ф еном енологічну філософію  як строгу  науку та 
забезпечити надійні смислові засади людської діяльності. З вирішенням 
цієї проблеми пов’язаний другий період творчссп Гуссерля, що знайшло 
своє відображення в таких його працях 30-х років, як “Картезіанські 
міркування”, “Філософія та криза європейського людства”, “Криза 
європейських наук і трансцендентальна філософія” та ін. Незважаючи 
на те, що категорія “життєвого світу” значною мірою вступала в 
суперечності зі “стерильною чистотою ” початкових принципів  
гуссерлівського вчення, вона надавала йому більшої послідовності й 
дієвості. Саме через поглиблену розробку проблем зв’язку феноменології 
з соціокультурними процесами й духовністю людини здійснювався 
подальший розвиток ф ен ом ен олог іч н о ї ф іл ософ ії  учнями та 
послідовниками Гуссерля. Досягнуті при цьому результати сприяють 
перетворенню феноменології в методологічного інтегратора сучасних 
гуманітарних досліджень.
. ' г
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М арчук М.Г.

МЕТАФІЗИКА СОВІСТІ В ТЕОРІЇ ЕКЗИСТЕНЦІЙНОГО  
АНАЛІЗУ В. ФРАНКЛА

У царині етично зорієнтованої думки ми звично апелюємо до совісті 
як до останнього критерію моральності, вкладаючи в це поняття зміст, 
одвіку ототожнюваний з особливим чуттям або “внутрішнім голосом”, 
який миттєво реагує на кожну нашу вільну чи невільну дію, спонукаючи 
оцінювати особисті наміри та вчинки з погляду вищих людських 
можливостей в умовах фатального протистояння сил добра і зла.

Однак цей метафізичний за своєю  суттю “ голос сов іст і” , 
незважаючи на його безсумнівну достовірність, ніколи не сприймається 
нами просто й однозначно. У ньому відчувається трагічно-болісне 
відлуння суперечливих, або, точніше кажучи, амбівалентних прагнень, 
настроїв, переживань.

Життєвий досвід переконує нас у тому, що здійснення волі до добра 
чомусь постійно супроводжується злом і, отже, спроби актуалізації 
абсолютного блага, вочевидь, приречені на невдачу. І все ж таки ми 
вперто віримо (незважаючи ні на що) в реальність цього незбагненного 
чинника нашого осмисленого, доброчесного, достойного людини життя, 
намагаючись водночас (наскільки це можливо) пояснити його суть 
раціонально.

Правда, з ’ясувати природу совісті надто вже важко лише за 
допомогою традиційних, усталених академічних наукових процедур і 
засобів. Але хіба це може слугувати приводом, аби відмовитись від 
інтелектуально виважених оцінок і тлумачень цього втаємниченого, 
загадк ов ого  феномена? Ще А р істотель , полемізуючи зі своїми 
геніальними учителями Сократом і Платоном і не погоджуючись, що 
моральність тотожна зі знанням, із розуміння її сутності, віддав усе ж 
таки чимало сил осмисленню різноманітних практично-духовних  
здібностей людини, у тому числі й совісті, яку він називав “правдивим 
судом доброї людини”(“Нікомахова етика”, 1143 а).

З тих пір майже кожен видатний мислитель так чи інакше торкався
цієї вічно животрепетної теми. Не втратила вона своєї актуальності й у
XX столітті, яке так часто давало привід замислюватися над роллю
совісті в житті людини і суспільства.

* * *

В оригінальній і цікавій ронцепції екзистенційного аналізу Віктора 
Франкла категорія совісті посідає одне з чільних місць. Осмисленню н 
він присвятив окрему книгу під назвою “Підсвідомий Бог (1948 p.). Але
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й у більшості інших своїх творів мислитель постійно звертається до цього 
“смислового органу” людського буття, без якого неможливими були б 
ні достовірна оцінка, ні вільний вибір особистістю найліпшою серед усіх 
відкритих їй у тій чи інший конкретній ситуації екзистенційних смислів 
як розумних виявів духовно-ціннісного потенціалу її взаємодії зі світом.

Життя постійно ставить перед нами склады запитання, відповіді 
на які передбачають певне розуміння їх смислу. Допомагає ж нам 
“осмислювати” ці запитання й брати на себе всю відповідальність за 
власне й не лише власне життя наша совість. “Тихий, але настійливий 
голос совісті, яким вона “говорить” з нами, - це незаперечний факт, що 
переживається кожним. І те, що підказує совість, кожен раз стає нашою 
відповіддю” [5, с.190].

Метафізика смислу полягає в тому, що він зумовлений не лише 
нашими установками та суб’єктивними потенціями, а й можливостями 
об’єктивними, потенціями трансцендентного. Смисли не вигадують, їх 
виявляють, оцінюють, обирають і здійснюють, або, інакше кажучи, 
актуалізують. “Смисл не тільки повинен, а й може бути знайдений, - 
наголошує Франкл, - і в пошуках смислу людину спрямовує її совість. 
Одним словом, совість - це орган смислу. Її можна визначити як здатність 
виявити той єдиний і унікальний смисл, який приховується в будь-якій 
ситуації” [5, с. 38].

Таке розуміння совісті не є несподіваним для філософії, але воно 
надзвичайно цікаве й плідне в контексті метафізичного потенціалізму, 
до якого В.Франкл нехай і несвідомо, поза власною  волею  й 
уподобаннями, має прямий і безперечний стосунок. Принаймні, сам 
термін “потенціалізм” застосований, правда, в негативному, дещо навіть 
принизливому, зневажливому сенсі, вперше, наскільки нам відомо, 
концептуально спробував осмислити саме він.

Узявши до уваги ту обставину, що сприйняття смислу, за 
Франклом, це не що інше, як “усвідомлення можливості на тлі дійсності, 
або, простіше кажучи, усвідомлення того, що можна зробити стосовно 
даної ситуації” [8, с. 260], його підхід усе ж таки слід вважати  
“потенціалістичним”, навіть незважаючи на досить різку й прямолінійну 
критику ним обмеженого, примітивного, тенденційного потенціалізму 
в статті під назвою “Потенціалізм і калейдоскопізм” [5, с. 70-74].

Послідовники започаткованої Франклом так званої логотерапії 
також вважають головним її  завданням розвиток мож ливост ей  
сприймати увесь доступний людині спектр потенційних смислів, серед 
яких обираються ті, що відтак реалізуються з метою подолання  
“екзистенційного вакууму” і “ноогенних неврозів” [2, с. 14].

Істинні смисли не завжди явно виражені, тому проблема зводиться
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до того, щоб не помилитись у такому важливому виборі. Ми також добре 
розуміємо, що нереально раз і назавжди здійснити абсолютний смисл і 
все ж постійно його прагнемо, оскільки втрата цієї метафізичної 
залежності мала б, очевидно, катастрофічні наслідки для духовності в 
цілому. Так, наприклад, етичне ставлення людини до дійсності не
можливо навіть уявити поза процесом пізнання йздійснення найвищого 
смислу буття, зміст якого небезпідставно ототожнюється здебільшого з 
нашим ставленням до Абсолюта, Логосу, Бога...

Смисл жигтя, звичайно, не вичерпується моральністю, хоч остання 
виконує чи не найголовнішу роль у процесах “осмислення" реальності, 
спонукаючи волю прагнути “Добра", подібно до того, як раціональне 
пізнання спрямовує інтелект на пошук “Істини”, а художньо-естетична 
діяльність орієнтує чуттєвість на ідеал “Краси". Однаковою мірою 
совість може бути критерієм усіх загальнолюдських цінностей і смислів. 
Але оскільки йдеться про пошук екзистенційних смислів у “вік 
пош иреного почуття см исловтрати” , поняття совісті набуває у 
В.Франкла передусім етичного й дуже тісно п ов’язаного з ним 
релігійного змісту. Застерігаючи від спустошливого впливу на духовність 
редукціоністських доктрин, згідно з якими совість є не унікальним 
людським феноменом, а результатом зумовлювання, він протиставляє 
їм у своїй основі релігійне тлумачення цього поняття.

Та релігійність Франкла дуже специфічна. Взірцем для нього в 
цьому плані був Альберт Ейнштейн, “для якого ставити питання про 
смисл життя - означає бути релігійним” [5, с. 336]. У сфері релігійної 
духовності також доцільно розрізняти свідомий і несвідомий рівень. Але 
невірно було б думати, що на підсвідомому рівні проявляється якийсь 
морально-релігійний потяг, подібний до сексуального. Постійно  
критикуючи механістичні теорії людини й відповідну їм філософію 
життя, Франкл намагається послідовно розвивати етику обов’язку, 
згідно з якою “моя моральна совість - це не те, що тягне мене, а те, перед 
лицем чого я приймаю рішення" [5, с. 126]. Проте в іншому місці, де 
йдеться про вибір цінностей, читаємо: “Потяги штовхають людину; 
цінності притягують. Людина завжди вільна прийняти чи відкинути 
цінність, яка пропонується їй ситуацією. Це справедливо також стосовно 
ієрархійного порядку цінностей, які передаються моральними й 
етичними традиціями та нормами. Вони повинні пройти перевірку 
совістю людини...“ [5, с. 290].

Перед ким усе ж таки людина приймає відповідальні й осмислені 
рішення? Перед власною совістю чи перед Богом? Відповідь, яку дає 
Франкл на це метафізичне питання вражає своєю виваженістю й 
поміркованістю.
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“Інстанція, перед якою ми несемо відповідальність, - пише він, - це 
совість. Якщо діалог з моєю совістю - це справжній діалог, тобто не 
просто розмова з самим собою, то постає питання, чи є совість усе ж 
таки останньою чи лише передостанньою інстанцією. Останнє перед 
чим ” можна з’ясувати за допомогою більш прискіпливого й детального 
феноменологічного аналізу, і “щось” перетворюється на “хтось” - 
інстанцію, що має вигляд особистості. Більше того - це своєрідна 
надособистість. Ми повинні стати останніми, хто не наважувався 
назвати цю інстанцію, цю надособистість тим іменем, яке їй дало  
людство: Бог” [5, с. 126]. Отже, совість і Бог - категорії однопорядкові. 
Щ об зрозуміти не тільки “за щ о” , а й “ перед ким” ми несемо  
відповідальність, необхідно звернутися до “трансцендентальності 
совісті”, тобто “до чогось, що більше і вище від людини” [5, с. 125, 126].

Бажання уникнути упереджених однобічно-ригористичних  
висновків спонукає Франкла ввести у свою концепцію ще одне  
специфічне поняття - “метасмисл”. Але уявлення про метасмисл, як він 
вважає, не обов’зково має бути теїстичним, так само як і про Бога - 
партнера в наших найбільш інтимних розмовах з самим собою. “Коли 
ви говорите з собою найщиросердніше й у цілковитій самотності, той, 
до кого ви звертаєтесь, по справедливості може бути названий Богом. 
Таке визначення уникає дихотом ії  атеїстичного чи теїстичного  
світогляду. Відмінність між ними з ’явиться пізніше, коли нерелігійна 
людина починає наполягати, що її розмови з собою - це просто розмови 
з собою, а релігійна людина ітерпретує їх як реальний діалог з кимось 
ще. Я думаю, що більше й понад усе інше має значення повна щирість і 
чесність. Якщо Бог дійсно існує, він, звичайно ж, не буде сперечатися з 
нерелігійними людьми, якщо вони вирішують за нього власні самості й 
дають йому хибні імена” [5, с. 91].

Потенціал совісті визначається не тільки суб’єктивними по
тенціями особистості, а й співзвучними, сумірними їм, споріднено- 
протилежними (і в цьому смислі трансцендентними) потенціями  
об ’єктивної дійсності. Щ об останні відгукнулися, потрібно до них 
“заговорити”. І байдуже, якою мовою - релігійною чи нерелігійною. 
Правда, навіть з чисто психологічного погляду релігійна людина має 
більше шансів і їй простіше налагодити цей контакт, оскільки вона 
сприймає не тільки те, що говорить метафізичний голос, “а й самого 
того, хто говорить, тобто її слух у цьому смислі гостріший, ніж слух 
невіруючого. У діалозі віруючого з власною совістю - у цьому  
найпотаємнішому з усіх можливих діалогів - його Бог стає його  
співрозмовником” [5, с. 190-191].

А н тропом орф ізація , персонал іза ці я совісті,  сп он тан н е  
ототожнення 11 з образом іншої особи, внутрішнім співрозмовником,
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порадником, підсвідомим Богом’ усевидющим і правдивим свідком, 
безкомпромісним суддею тощо - все це лише підкреслює надзвичайну 
значущість метафізичного потенціалу совісті в драматичному процесі 
життєвої смислоактуалізації. Подібні релігійні чи навіть міфологічні 
уявлення - не самоціль, а тільки засіб “осмислення" буття, тому не варто 
припускатися крайнощів або категорично їх засуджувати, або ж, 
навпаки, намагатися їх пропагувати. Мабуть зайвим було б нагадувати, 
що релігійність неможливо ні нав’язати, ні заборонити. Можна лише 
намагатися прогнозувати її розвиток. І тут ми знову зустрічаємо цікаві 
міркування Франкла.

Останнім часом поширеною стала думка про масовий відхід 
сучасного людства від релігії. В.Фрацкл каже, що “існує тенденція до 
відходу не від релігії, а від тих вірувань, які, схоже, не займаються нічим 
іншим, крім боротьби одне з одним і переманюванням одне в одного 
віруючих", тому вірніше було б сказати, що “ми рухаємося не до 
універсальної, а до особистої, найглибшим чином персоналізованої 
релігійності, за допомогою якої кожен зможе спілкуватися з Богом на 
своїй власній, інтимній мові” [5, с. 336-337].

Сказане, звичайно, не означає, що в майбутньому не існуватиме 
ніяких спільних ритуалів і символів. Без них не обійтися, так само як, 
наприклад, різні мови не могли б ефективно виконувати своєї  
комунікативної функції, якби їх не об’єднувало багато спільного, зокрема 
алфавіт. “Так чи інакш е, р ізном анітн ість  релігій подібна  до  
різноманітності мов. Ніхто не може сказати, що його мова вища від інших 
мов: на будь-якій мові людина може прийти до істини, до єдиної істини, 
і на будь-якій мові вона може помилятися і навіть брехати. Так само за 
допомогою будь-якої релігії може вона здобути Бога - єдиного Бога” [5, 
с. 337].

Такому, по суті, операціоналістському розумінню совісті й Бога, 
що склалося у Франкла дуже рано, і від якого він не відмовлявся ніколи, 
навіть на схилі своїх літ, маючи за плечима страшний досвід в’язня 
фашистських концтаборів, не суперечать і всі інші його концептуальні 
ідеї, зокрема ті, що висвітлюють і протилежний бік духовності. Віддавши 
належне релігійному аспекту совісті, мислитель намагається також 
осмислити її обмеженість і недосконалість.

“Істинна совість, - пише В.Франкл, - не має нічого спільного з тим, 
Що я назвав би “псевдомораллю суперего”. її не можна також плутати з 
процесом зумовлювання. Совість - це безперечно людський феномен. 
Але ми повинні додати, що це також “всього-навсього” людський 
феномен. Вона підвладна-загальним умовам людського існування в тому 
відношенні, що несе на собі відбиток скінченності людини [5, с. 296].
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Усвідомлюючи це, можна зневіритись і не шукати свого єдиного  
“підсвідомого Бога”, та заради всього людяного в собі, ми усе ж таки 
повинні довіряти своїй не абсолютно досконалій совісті. Як каже 
Франкл, “можливість помітки не звільняє... від необхідності намагатися” 
[5. с. 296].

Дійшовши висновку, що совість інколи може дезорієнтувати нас і 
що “до останньої миті, до останнього подиху людина не знає, чи 
насправді вона здійснила смисл свого життя, чи лише вірить у те, що 
цей смисл зд ійснений”, Франкл пише, що тим не менше “така  
“невідомість” не звільняє її від “ризику” підкорятися своїй совісті чи у 
крайньому разі прислухатися до її голосу”, і додає: “Зі згаданою  
“невідомістю” пов’язаний, однак, не лише цей “ризик”, а й покори. Те, 
що ми навіть на нашому смертному ложі не дізнаємося, чи не вела нас 
наша совість - орган смислу - хибним шляхом, означає також і те, що 
одній людині не дано знати, чи мала рацію інша, чинячи за своєю совістю. 
Істина може бути лиш одна, проте ніхто не може похвалитися знанням, 
що цією істиною володіє саме він і ніхто інший. Покора означає також 
терпимість, проте терпимість не тотожна байдужості...” [5, с. 38-39].

Покірливість, терпимість, скромність не мають нічого спільного з 
індиферентизмом. Якщо я сумніваюся в тому, що насправді знайшов і 
здійснив смисл життя, це не означає, що я не вірю в його існування, або 
в те, що хтось інший міг його пізнати й здійснити. “Бути терпимим - не 
означає приєднуватися до вірування іншого. Але це означає, що я визнаю 
право іншого вірити в його власну совість і підкорятися їй” [5, с. 296- 
297].

Висновок з усього сказаного напрошується сам собою: віра в 
недосяжний ідеальний смисл аж ніяк не заперечує тверезої оцінки 
особистістю своїх реальних можливостей, як і навпаки, покірність долі 
нетотожна розчаруванню в його цінності. Совість саме якраз і є містком, 
який поєднує ці протилежні береги, дозволяючи нам “осмислювати” 
дійсність по обидва боки “ріки життя”.

Цю неоднозначність совісті В.Франкл поясню є, зок рем а,  
ірраціональним характером її функціонування, тісно пов’язаним з такою 
ж ірраціональною природою смислу. “Совість може бути визначена як 
інтуїтивна здатність людини знаходити смисл ситуації. Оскільки смисл 
- це щось унікальне, він не підпадає під загальний закон, і така інтуїтивна 
здатність, як совість, є єдиним засобом схоплювати смислові гештальти” 
[5, с. 294]. Отже, совість - алогічна, вірніше дологічна (і в цій своїй 
ірраціональності універсальна) здібність людини, яка не тотожна не 
тільки “чистому” логічному мисленню, а й моральній свідомості, будучи 
п підгрунтям. Можна сказати, що вона так само лежить і в основі

48



естетичного смаку. “Адже подібно до того, як існує донаукове й 
онтологічно передуюче йому дологічне пізнання буття, - вважає Франкл,
. Так існує й доморальне осягнення цінності, яке принципово передує 
будь-якій експліцитній моралі. Це і є совість” [5, с. 97].

Тут знову дуже виразно проявляється потенціалізм автора. Він 
пише, що “свідомості відкрите суще, совісті ж відкрите не суще, а швидше, 
навпаки, те, що ще не існує, а лише повинно існувати. Це належне не є 
існуючим, воно лише повинно бути здійснене; це не дійсність, а лише 
можливість (звичайно, при цьому ця проста можливість разом з тим у 
більш високому моральному смислі являє,собою необхідність) ' [5, с. 97].

В.Франкл підкреслює, що його цікавить не стільки “можливе”, 
скільки “належне”. Але ж остання категорія по суті є лише доповненням 
і конкретизацією першої. Отож виходить, що у згаданій вище критиці 
потенціалізму він, образно кажучи, кинув камінь у свій город, оскільки 
й сам постійно говорить про потенції, не протиставляючи, а часто й не 
розрізняючи належне та можливе.

Це добре видно на прикладі порівняльної характеристики совісті 
й любові. Заздалегідь вибачаючись і сподіваючись, що надзвичайна 
змістовність і виразність міркувань В.Франкла повинна компенсувати 
дещо нав’язливе цитування, наведемо кілька його красномовних  
“варіацій на тему” (виділення курсивом наші - М.М.): “Інтуїтивна за 
своєю суттю й любов, адже й вона також добачає те, чого ще немає. 
Проте, на відміну від совісті, любові відкривається не те, що повинно 
бути, а те ще не існуюче, що мож е бути. Любов бачить і розкриває 
мож ливу ціннісну перспективу в улюбленому. Вона також своїм 
духовним поглядом наперед угадує щось: ті ще не реалізовані особистісні 
мож ливості, які приховуються в улюбленій людині” [5, с. 97-98]. “ ...Не 
лише етос, а й ерос націлений на цілком і повністю індивідуальну 
можливість. Подібно до того, як совість відкриває “те, що потрібно”, 
так і любов відкриває єдине, що мож ливе: унікальні мож ливост і 
коханої людини. Любов, і тільки любов, здатна побачити людину в усій 
неповторності, як абсолютну індивідуальність, якою вона є” [5, с. 98].

Крім етичного й еротичного, в інтуїтивних глибинах духовного 
несвідомого бере свої витоки і третє - “патичне”, тобто власне естетичне 
ставлення до світу, опосередковане ^ак званою “художньою совістю”. 
Остання разом із натхненням (художньою інтуїцією) дозволяє знаходити 
й втілювати художні цінності й смисли, незважаючи на те, що джерела 
творчості художника “знаходяться і залишаються в пітьмі, яку свідомість 
не може висвітлити повністю. ...Надмірна свідомість навіть деякою мірою 
заважає цій творчо-сті “з п ід с в ід о м о ст і” . Нерідко посилене  
самоспостереження, прагнення до свідомого “роблення ’ того, що
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повинно протікати саме собою в глибинах підсвідомості, стає гальмом 
творчості художника. Будь-яка рефлексія, що не є необхідною, може ту і
лише нашкодити” [5, с. 99].

Т«у. само і совість, яка допомагає нам знаходити й здійснювати 
смисли, повинна діяти спонтанно, хоч це, звичайно, не означає, що слід 
відмовитись від пізнання й критичної оцінки результатів п творчої 
активності. “Метафізика моральності.., - писав І.Кант, - вкрай необхідна 
не лише тому, що існують спекулятивні спонукання дослідити джерело 
практичних принципів, закладених a priori в нашому розумі, а й тому, 
що самі звичаї залишаються підвладними будь-якому псуванню доти, 
доки відсутня ця провідна нитка й вища норма їх вірної оцінки” [1, с. 
224]. Сама мудрість, яка полягає швидше у способі дії, ніж у знанні, вища 
за будь-яку теорію, але наука необхідна передусім для запровадження в 
життя її приписів. Тобто вона також лише засіб для здійснення смислу.

Якщо релігія допом агає людині практично справлятися з 
амбівалентністю своєї совісті, дарую чи надію побороти  зло за 
допомогою віри в реальність асолютної досконалості, то метафізика 
моралі вже за визначенням своїм повина теоретично розв’зати цю 
проблему. Звернемося знову до Канта. “Я можу дозволити собі два 
взаємозаперечуючих відчуття, але ніколи - два взаємозаперечуючих 
судження” [7, с. 98]. Отож інколи ми мусимо якось обмежувати не лише 
знання, віддаючи належне вірі, а й, перефразовуючи популярний вислів 
Канта, “трохи підійняти віру, щоб звільнити місце для знання”.

Взяти хоча б, наприклад, вічно дискусійне питання про “муки” 
совісті та про її “чистоту”. Чи може метафізика допомогти нам якось 
подолати або хоча б пом’якшити переживання, пов’язані з даною  
проблемою? Йдеться знову ж таки про трагічну “розірваність” , 
роздвоєність, амбівалентність совісті, зумовлену, з одного боку, нашою 
причетністю до вічного, трансцендентного, універсального смислу буття, 
а з іншого - неспроможністю його “схопити” й приреченістю здійснювати 
лише часткові, унікальні смисли неповторних життєвих ситуацій. Суть 
незбагненного феномена совісті зводиться до переживання саме цієї 
інколи нестерпної напруженості між відкритими перед нами  
абсолютними можливостями й неможливістю їх абсолютної реалізації в 
умовах реального (земного й космічного) простору та часу. Кожен 
фрагмент простору й кожен момент часу, репрезентуючи цю безмежну 
цілісність універсального потенціалу буття, неспроможний виразити її 
цілком, якими б досконалими насправді не були окремі спроби  
актуалізації.

Усвідомлення цієї фундаментальної закономірності сприяло 
поширенню думки, що по-справжньому глибока, істинна моральність
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маг драматичний, перипетійний, навіть трагічний характер. Гегель V 

•феноменології д у х у ” не випадково називає релігійну, зокрема 
християнську свідомість “ нещ асною ”, “ музичним мисленням” , 
-дисонуючим передзвоном дзвонів” тощо. Та саме завдяки цьому, вважає 
він, релігійна духовність вперше реально зуміла поєднати в собі окреме 
й загальне. З певних причин, про які ми можемо лише здогадуватися, 
фраикл не посилається ні на Канта, ні на Гегеля, ні на будь-кого з 
філософів, які намагалися раціонально витлумачити християнське 
віровчення, підкреслюючи виключно моральний характер новозавітної 
віри. І все ж таки в його поглядах ми знаходимо багато спільного зі 
згаданою філософсько-теологічною традицією.

Щ одо чистої совісті багато сказано й написано. Не залишився 
осторонь цієї теми й Франкл. З одного боку, людині з нечистою совістю 
можна лише поспівчувати (Фейєрбах, наприклад, називав жалюгідним 
людство, що загубило свою чисту совість). З іншого ж боку, “людина 
приймає моральні орієнтири не заради чистої совісті...” [5, с. 116]. 
Пояснюючи свою думку, Франкл у примітці додає: “Звичайно, як каже 
прислів’я, “якщо совість чиста, спи спокійно до ранку”; і все ж таки ми 
повинні остерігатися того, щоб зробити з моралі снодійне, а з етики - 
заспокійливе” [Гам же]. Про це дуже влучно свого часу висловився Ніцше: 
“Людина... вигадала чисту совість, щоб відчувати задоволеність своєю 
душею як чимось простим; і вся мораль є сміливою фальсифікацією, за 
допомогою якої тільки й можливе почуття задоволення при спогляданні 
своєї душ і” [4, с. 105]. Так само і Альберт Швейцер безапеляційно 
стверджує: “Ми ніколи не повинні ставати глухими. Ми будемо жити в 
злагоді з істиною, якщо глибше відчуємо конфлікти. Чиста совість є 
винаходом диявола” [6, с. 315].

В .Ф ранкл і в д ан ом у  випадку намагається знайти між 
протилежними позиціями компромісний варіант за допомогою цікавої 
аналогії зі здоров’ям людини: “Якщо ми хочемо мати чисту совість, це 
означає нашу невпевненість у тому, що вона в нас така. Ця обставина 
перетворює нас у фарисеїв. А якщо ми робимо здоров’я основною своєю 
турботою, це означає, що ми захворіли. Ми стали іпохондриками” [5, с. 
61]. Очевидно, все ж таки має рацію А.Мілтс, пропонуючи говорити не 
про чисту (безтурботн у),  а про добру  совість, яка не вільна від 
суперечливих переживань, але водночас є надійним орієнтиром у житті. 
“Щ об іншим було легше, ліпше, щасливіше, кожен з нас повинен 
показати лише дуже незначну частину айсберга свого внутрішнього 
світу, залишивши при собі різні переживання, міркування, трудиоші, 
нещастя, злість” [3, с. 28]-282]. У Франкла ж мова йде про “чуйну” й 
"бадьору” совість.
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На закінчення послухаємо висновок, який водночас є практичною 
порадою щодо вдосконалення процесу виховання в умовах поширеного 
почуття смисловтрати (екзистенційного вакууму). Таке виховання, на 
думку В.Франкла, “повинно бути спрямованим на те, щоб не лише 
передавати знання, а й відточувати совість так, щоб людині вистачило 
чуйності почути вимогу, що міститься в кожній окремій ситуації. В епоху, 
коли десять заповідей, очевидно, вже втратили для багатьох свою силу, 
людина повинна бути підготовленою до того, щоб сприйняти 10000 
заповідей, що містяться в 10000 ситуацій, з якими її зіштовхує життя. 
Тоді не лише саме це життя буде здаватися їй осмисленим (а осмисленим 
- означає заповненим справами), а й сама вона набуває імунітету проти 
конформізму й тоталітаризму - цих двох наслідків екзистенційного 
вакууму. Адже лише бадьора совість дає людині здатність чинити опір, 
не піддаватися конформізму й не схилятися перед тоталітаризмом” [5, с. 
39]. Цей оптимізм - не просто сподівання, він є результатом грунтовного 
аналізу духовного потенціалу совісті як смислового органу людського 
буття.
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Романенко В.В.. Гасяк О.С. 

ДО ІСТОРІЇ СТАНОВЛЕННЯ ФОРМАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ДЕДУКЦІЇ

Становлення формальної теорії дедукції відбулося під впливом 
логіцизму. Тому ототожнювати логіцизм з “напрямом математики” або 
ж з “напрямом логіко-філософських основ математики” означає 
заплутувати до певної міри й навіть спотворювати витоки й розвиток 
даної теорії. Крім того, таке ототожнення призводить не тільки до 
нівелювання того позитивного, що іманентне логіцизмові, але й до 
утаємничення тих хибних філософських засад, на яких він не міг 
застосуватися, не кажучи вже про діаметрально протилежні заяви його 
апологетів і критиків. Нарешті, оцінка логіцизму лише в негативному 
плані як одного з різновидів “математичного ідеалізму” [1, с.ЮО] 
неминуче призводить до  т о г о ,  що поза філософським аналізом  
залишається та його сутнісна характеристика, яка безпосередньо  
пов’язана й у певному розумінні практично причетна до уречевлення 
багатьох ідей теорії формально-логічного виводу та дедуктивної 
методології математики, що має досить тривалу історію, і на цій підставі 
необхідно визначити справжнє місце логіцизму в системі методології 
науки.

Безперечно, що основи формального підходу до логіки були 
закладені ще Арістотелем. Силогістика Арістотеля з її першими спробами 
використати символічну мову для позначення суджень певною мірою 
упередила подальший розвиток теорії формального виводу. Звичайно, 
шо в Арістотеля доведення ще не було численням, а конструктивною 
діяльністю . М ож на навіть сказати, що проблем а виведення  
розв’язувалась через поняття “логічного наслідування”, згідно з яким з 
істинних суджень випливає істинний висновок. Проте схоластична логіка 
християнського Середньовіччя, незважаючи навіть на деякі досягнення 
в з ’ясуванні природи ідеального та форм його вираження, на багато 
сторіч загальмувала розвиток логічної науки. Із засобу пізнання силогізм 
у логіці схоластів Середньовіччя стає засобом виправдання логічного 
“доведення” церковних догматів. Характеризуючи ті часи як період 
великої епохи л о г іч н о ї  культури, Г.Х . фон Врігт писав: 
“...Раціоналістичні зусилля часу були скеровані в бік прояснення та 
інтерпретації логосу християнських священних книг” [2, с.82]. Хоча епоха 
Відродження позначена працями видатних логіків, які випереджали свій 
час на декілька століть, їх вплив на сучасників був незначним. Такий 
стан призвів не тільки до негативного ставлення прогресивних
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мислителів щодо силогістики, але й до дедуктивної логіки загалом. V 
подальшому цей негативізм зберігся й знайшов своє вираження не тільки 
у філософській, але й у художній літературі [12, с. 123-123]. Лише на почату 
ХУЇІІ століття у вченні Лейбніца про так звану “універсальну  
математику” (ідею, яку він запозичив у Декарта) силогізм набуває свого 
первісного значення. Називаючи силогістичну форму умовиводу “одним 
з прекрасних і навіть визначних відкриттів людського духу”, Лейбніц 
побачив у ній прообраз своєї “універсальної математики як мистецтва 
бездоганності” логічного доведення. Якщо це мистецтво зрозуміти, то 
можна представити всю аргументацію, навіть позбавлену всіляких 
прикрас і зведену до логічної форми аргументації оратора доступним 
способом для з ’ясування доказової сили міркування на основі законів 
логіки [7, с.425].

Полемізуючи з Локком, Лейбніц погоджується з багатьма  
критичними зауваженнями, висловленими на адресу схоластичної форми 
силогізму, яка через свою громіздкість мало придатна для практичного 
користування. “Якщо ми станемо спостерігати дії власної душі, - пише 
Локк, - то віднайдемо, що міркуємо найліпше та ясніше тоді, коли 
стежимо лише за зв’язком доведення, не зводячи наші думки до жодного 
правила силогізму” [8, с.682]. Так само і в математиці, продовжує Локк, 
“будь-хто помітить на математичних демонстраціях, що одержані за їх 
допомогою  знання швидше та ясніше набуваються без допомоги  
силогізму” [8, с.684].

І дійсно, силогістична форма доведення в її схоластичному  
розумінні вимагала від математиків вести процес доведення будь-якої 
теореми “до кінця”, тобто подавати його так, щоб стверджуване в теоремі 
безпосередньо випливало з аксіом як вихідних або перших висновків. 
Зрозуміло, що здійснюване в такий спосіб доведення виключає будь-які 
посилання на раніше доведен і теореми. А це призводить до  
багатослівності, нескінченної повторюваності одних і тих же висновків 
(щоразу треба починати все спочатку і т. ін.). Але такого ми не 
спостерігаємо в математиці. Гассенді, який досить різко виступив проти 
силогістичної форми доведення, говорить з цього приводу про 
повчальний випадок, що стався з видатним математиком свого часу 
Клавієм: останній намагався дати за допомогою  різних силогізмів 
доведення однієї з теорем “Начал” Евкліда, але, переконавшись у 
недоцільності такого заняття, змушений був заявити: “Математики, 
однак, грабують таким способом розв’язування у своїх доведеннях тому, 
що без нього вони доводять дану теорему коротше й легше” [3, с.ЗЗЗ].

Варто нагадати, що ні Локк. ні Гассенді не заперечували  
можливості зведення будь-якого правильного міркування до
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силогістичної форми. Проте це не означає, що аргументація за своєю 
Природою є лише силогізмом (силогістичним численням). Якби це було 
так, пише Гассенді, то лавкою можна було б назвати і дерево, що росте 
в лісі, бо “воно може набути форми лавки" [3, с.ЗЗЗ].

Безумовно, такий підхід до оцінки конкретного мислення, що за 
своєю природою не обмежується лише правилами силогістичного 
умовиводу, є позитивним моментом у філософських роздумах відомих 
філософів минулого. Проте надмірний критицизм не дав їм змоги 
побачити в силогізмі дещо більше, ніж штучну конструкцію в руках 
небагатьох фахівців, придатну хіба що для того, щоб виявити хибність 
висновку, увінчаного риторичними.'“прикрасами". Заслуга Лейбніца 
полягає саме в тому, що він у своїй “універсальній математиці" зробив 
силогізм одним із видів так званої “аргументації за формою" поруч з 
лічбою та алгебраїчними викладками.

О б ’єднавши силогістичні умовиводи, лічбу та алгебраїчні  
викладки загальною назвою “аргументації за формою”, Лейбніц у такий 
спосіб р о зв ’язує в першому наближенні проблему взаємозв'язку  
математики та логіки (якщо мати на увазі тільки силогістичну логіку). 
У його поданні вони постають як ідентичні за формою , хоча за 
аналітичним вираженням цієї форми явна перевага надається  
математиці, зокрема, алгебрі, буквенна символіка якої була до того часу 
достатньо розвинена Вієтою та Декартом. “Дійсно, - пише Лейбніц, -  
зловживання словами було однією з головних причин хаосу в наших 
пізнаннях... Ми не завжди можемо допомогти собі рисунками, як у 
геометрії, але алгебра показує, що можна зробити великі відкриття, не 
вдаючись обов’язково до самих речей" [7, с.344]. Саме так Лейбніц 
підходить до ідеї символізації логіки.

Лейбніц добре розумів, що “вдале позначення - це одне з могутніх 
допоміжних засобів  лю дської думки" [7, с.361]. У цьому він міг 
переконатися хоча б на прикладі створеного ним диференційного  
числення, яке він також вважав “аргументацією за формою".

Неабиякий інтерес щ одо викладеного вище має результат  
порівняння м етоду диф еренцію вання Н ью тон а та Лейбніца з 
алгебраїчним методом диференціювання Лагранжа. Він дає нам не тільки 
уявлення про специфіку цих методів, але й дозволяє з ’ясувати суть будь- 
якого символічного числення.

У середині XIX сторіччя (завдяки працям англійських математиків 
Джорджа Буля й Августина де Моргана) виникає математична, або 
символічна логіка як особлива галузь знання. Оскільки перші зародки 
математичної логіки були результатом застосування до формальної 
логіки математичного, точніше алгебраїчного методу формалізації, то
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питання обгрунтування математики ще не могло стати спеціальним 
предметом наукового дослідження.

Першу спробу застосувати ідеї математичної логіки для 
обгрунтування арифметики та теорії множин здійснив у кінці XIX 
століітя німецький математик Готліб Фреге. Його головна двотомна і 
праця “Основні закони арифметики”(1893-1903р.р.) поклала початок ; 
якісно новому етапові в розвитку математичної логіки, обумовленому в | 
першу чергу внутрішніми потребами розвитку власне математики. Крім 
того, побудувавши логічну (дедуктивно-аксіоматичну) систему, що | 
включала б у себе значну частину арифметики, Г.Фреге став фактично | 
засновником тієї течії в обгрунтуванні математики, яка згодом отримала 
назву “логіцизм”.

Ідеальним натхненником тут знову виявився Лейбніц. Для нього І 
“універсальна математика” була не просто математизованою логікою, 
а єдино істинною та універсальною математикою. Ось як, наприклад, 
описує суть “універсальної математики” Лейбніца Л. Кутюра: “Лейбніц | 
помітив, що існує універсальна математика, з якої всі математичні науки 
черпають свої принципи та найзагальніші теореми, і що ця математика і 
зливається з самою логікою, або, у крайньому разі, є суттєвою частиною 
її. Між математикою та логікою існує не одна лише формальна аналогія, 
не тільки деякий паралелізм, але й тотожність, меншою мірою часткова 
тотожність” [10, с.220]. Тобто суть “універсальної математики” Лейбніца 
полягає не тільки в математизації логіки, але й у “логізації” математики. 
Саме так Лейбніц розв’язує проблему про належність математики до | 
логіки. У цьому розумінні Лейбніца можна було б назвати предтечею 
логіцизму, хоча він так і не побудував формально-логічну систему. | 
подібну за своїм призначенням до системи Фреге. Правда, Фреге пішов І 
значно далі від Лейбніца та його послідовників. І хоча принцип підходу 
до “логізації” математики у Фреге залишається одним і тим же, проте 
логіку він математизує не засобами арифметики або алгебри, а засобами і 
теорії множин. Остання тлумачилась на той час як частина логіки, яка 
займається обсягами понять.

Якщо врахувати думку, яка міцно укріпилась у кінці минулого | 
сторіччя, про те, що “ чиста” математика може бути зведена до; 
арифметики, вихідні поняття якої допускають визначення в термінах 
теорії множин, то картину “зведення” математики до логіки в системі 
Фреге можна вважати завершеною.

Загальний аналіз наукової діяльності Лейбніца й Фреге досить 
чітко прояснює ідеї логіцизму. її суть полягає в тому, щоб побудувати 
таке логічне числення, правила виведення якого дозволяли б довести 
якомога більшу кількість тверджень математики. Сама собою ця ідея
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дуже цінна, і завдяки її реалізації були досягнуті вагомі результати Так 
наприклад, один з відомих представників логіцизму Б. Рассел навіть після 
того, як виявив у системі Фреге певні суперечності, не тільки не 
відмовився від побудови такого числення, але й з метою обгрунтування 
математики спільно з Уайтхедом зробив спробу створити досконалішу 
формально-логічну систему, так звану теорію типів, у якій строго 
доводяться формальні аналоги всіх основних теорем класичної теорії 
множин, арифметики та аналізу. Згодом дещо модифікований теоретико- 
типологічний підхід застосували у своїх численнях Куайн, Ван Хао, 
Лоренц та ін.

Чи свідчать ці, власне кажучи, позитивні за суттю успіхи в 
р о зв ’язанні проблем зведення математики до логіки бодай про 
можливість такого зведення? Логіцисти відповідають на це питання 
ствердно. При цьому самі логічні форми витлумачуються ними як 
довільні конструкції розуму або зручної схеми. Тобто йдеться про 
філософський логіцизм як різновид чи модус ідеалістичної концепції 
математики й логіки.

У зв’язку з філософською критикою логіцизму варто враховувати 
деякі методологічні засади критики філософських шкіл чи напрямків, 
які склалися історично. Власне, завдання полягає в тому, щоб чітко 
уявляти суть розходжень напрямів чи шкіл та їх причетність до основних, 
фундаментальних напрямів, які, так би мовити, визначають стратегію 
духовно-практичного освоєння о б ’єктивної реальності.

Якщо виходити навіть з цих методологічних засад, то можна 
виявити, принаймні, помилки, яких припускались класики науки. Так, 
помилковим є твердження X. Каррі про те, що логіцизм є “єдиним 
поглядом на природу математики в цілому”, що він - обмежений лише 
“спеціальною тезою про відношення логіки до математики” [5, с.40].

Ми вважаємо, що тут змішуються два цілком різні поняття - 
логіцизм математичний і логіцизм філософський.

Якщо говорити про логіцизм як про один із напрямів при 
обгрунтуванні математики, що дав свої реальні плоди, то тут марно 
шукати той “єдиний погляд”, про який так впевнено говорить X.Каррі. 
Такий погляд там відсутній, бо питання про природу математичного 
знання - це сфера філософії, а не математики.

Щ одо філософського логіцизму, то наша критика саме тому на 
нього спрямована, що він є різновидом або модусом ідеалістичної 
філософії в розв’язанні філософських проблем математики. Тут слід 
уникати спокуси щоразу й за будь-яких обставин відносити того чи 
іншого математика-логіциста до певного наукового напряму. Учений, 
що займається тим самим колом проблем, що і його колеги, не мусить в
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обов’язковому порядку повністю поділяти їх філософські погляди. Так, 
наприклад, у Фреге В.В. Бірюков знаходить елементи матеріалізму [І], а 
Фішер відзначає сильну матеріалістичну тенденцію у філософії  
математики Гонссета.

Щоб конкретніше показати справжню сутність філософського 
логіцизму, наведемо кілька прикладів критики логіцизмом абсолютного 
протиставлення математики й логіки у “Філософії'математики” І. Канта.
З критикою філософії математики Канта з позиції логіцизму виступив 
Л. Кутюра.

“Уся чиста математика побудована з сполучення примітивних ідей 
логіки, і її речення виводяться із загальних аксіом логіки, тобто з 
силогізму та інших правил виводу” [9, с.83], - твердить класик логіцизму 
Б. Рассел. Зрозуміло, що Рассел вважає математичні судження  
аналітичними. Але тут думка лідера філософської школи логіцизму і 
розходиться з думкою іншого, не менш авторитетного представника 
класичної філософії -  І. Канта, який, як відомо, в питанні про природу 
математичних суджень і доведень дотримувався іншого погляду. 
Твердження Канта про апріорний характер останніх не роз’єднує, а 
об ’єднує кантіанство та логіцизм.

Усі емпіричні судження, за Кантом, синтетичні, але не всі 
синтетичні судження передбачають наявність досвіду. Так, усі теоретичні 
науки складаються з апріорних синтетичних суджень, і в першу чергу це 
стосується математики: “Математика, -  пише він, -  дає найяскравіший 
приклад чистого розуму, що вдало розширюється спонтанно, без 
допомоги досвіду”[4, с.559].

Великого значення надавав Кант спогляданню, яке, на його думку, є 
універсальною властивістю знання: "... без споглядання будь-яке наше 
знання позбавлене об’єктів і залишається абсолютно порожнім”. Саме 
даний аргумент бере Кант для доказу синтетичності математичних суджень 
і доведень. Але це не те споглядання, джерелом якого є чуттєва діяльність. 
Споглядання в математиці - апріорне, воно є “чистою формою чуттєвості”, 
яка конструює математичні поняття. “... Математичне знання, -  пише Кант, 
-спізнання через конструювання понять”. Конструювання поняття означає 
показати відповідне йому споглядання. Отже, “для конструювання поняття | 
вимагається не емпіричне ...споглядання, яке ... як споглядання є 
одиничним об єктом, але ... будучи конструюванням поняття (загального 
уявлення), повинно виразити в уявленні загальнозначущість для всіх | 
можливих споглядань, що підходять під одне й теж поняття” [4, с.600]. Це 
сіосується й того випадку, коли Кант, обгрунтовуючи синтетичність 
судження 7+5=12 , говорить про споглядання п’яти точок, яке відповідає 
поняттю цифри “п’ять”.

58



На тій же конструюючій здатності чистого споглядання Кант 
вибудовує І свою теорію геометричного доведення. Світло побачив 
той, - пише він, - хто перший довів теорему про р і в н обедрен и й 
трикутник”, бо “ він зрозумів, що його завдання полягає не в дослідженні 
того, що він вбачає у фігурі чи в одному лише її понятті, ніби прочитуючи 
В ній властивості, а в тім, щоб створити фігуру за допомогою того, що 
він сам відповідно до поняття подумки вклав у неї й показав (шляхом 
побудови)” [4, с.84-85].

Ось як, наприклад, Кант аналізує доведення теореми про 
відношення суми кутів трикутника до величини прямого кута. Маючи 
лише поняття трикутника, каже він, ми нічого не добудуємо до нього 
нового, скільки б ми над цим трикутником не міркували. Доведення 
треба почати з конструювання трикутника. Лише в думці споглядаючи 
трикутник, ми зможемо здогадатися про те, які додаткові лінії треба 
провести, щоб керуючись усе тим же чистим спогляданням, дійти до 
цілком очевидного розв’язку питання.

Байдуже, чи робить Кант цю побудову в думці, чи переносить її 
відтак на папір, суть від того не змінюється. Так чи інакше Кант не 
вимагає наочного уявлення в математичному доведенні. З цим Кутюра 
абсолютно не згоден. “Звертання до наочного уявлення, -  пише Кутюра,- 
для істинного методу нічим не відрізняється від емпіричної констатації 
і не має великого значення” [6, с.234]. Ось звідки стають зрозумілими ті 
докори в емпіризмі, які Кутюра продовжує посилати на адресу Канта.

Стосовно абсолютного протиставлення математики її логіки, у 
чому так упередж ено  звинувачую ть К анта, то зміст цього  
протиставлення прояснюється вже з попереднього, і він ховається в 
аналітичності логічних суджень, на чому наполягає логіцизм, і в 
синтетичності математичних суджень, що так уперто відстоює Кант.

Причину такого підходу до співвідношення математики та логіки 
Кутюра вбачає в тому, що Кант надто вузько розумів зміст названих 
наук: логіка для нього ще не була логічним численням, а математику він 
розумів як науку про число й величину, і навіть ще вужче - як науку про 
простір і час, а не як чисто формальну науку [6, с.257].

Отже, формулюючи висновки з вищевикладеного, слід відзначити, 
що основною гносеологічною умовою, на якій складалася вся філософія 
логіцизму, є ототожнення об ’єктивної, змістовної логіки математичного 
мислення з формально-логічними системами, що моделюють ті змістовні 
способи міркування й доведення, які властиві математиці. Сам факт 
наявності різних формально-логічних систем двозначних числень, 
висловлень і предикатів, різних систем багатозначних і модальних логік 
тощо красномовно говорить не на користь зведення математики до
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логіки, а, навпаки, про те, що жодна система формалізмів не спроможна і 
відобразити все багатство прийомів змістовного мислення в математиці; 
формально-логічна система є лише апроксимацією процесу, певна його 
“зупинка”, проте аж ніяк не тотожна заміна його. Водночас, коли 
математичний логіцизм був поступом уперед у справі розвитку  
математичної логіки та формалізації її засобами математичного  
доведення, філософський логіцизм, абсолютизуючи й ідеалістично і 
витлумачуючи успіхи, досягнуті цим напрямом, невірно зорієнтував 
математиків у поглядах на предмет своєї науки, і, зокрема, в їх власних і 
наукових дослідженнях.
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СВОБОДА І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ФІЛОСОФСЬКІ ТА 
СОЦІОЛОГІЧНІ КАТЕГОРІЇ

Поняття свободи та відповідальності тісно переплітаються між 
собою . І це очевидно, адже не маючи свободи, людська особистість бупа 
би позбавлена можливостей відповідати за свої вчинки; “тоді рони  
поставали б як вираження чужої волі, провідником і знаряддям якої 
виявилась дана особа, або ж як результат сліпого випадку, прояв 
байдужої гри природних сил” [2, с. 153].

Людина ж - вільна істота, їй притаманна свобода вибору, тобто, 
вона здатна самостійно, осмислено, з урахуванням можливих наслідків 
обирати свій життєвий шлях. Така свобода є відповідальною, тобто 
особа несе відповідальність за обране або вчинене нею. Ж.-П. Сартр, 
наприклад, писав: “ Для екзистенціаліста людина просто існує, і не тільки 
такою, якою себе уявляє, але й такою, якою вона хоче стати... Вона є 
лише те, що сама з себе робить”[3, с.327]. Отже, свобода є не тільки благом 
для людини, але й важким знаменням долі. Така трагедійність філософії 
свободи, що зустрічається в екзистенціалістів, не випадкова. Людина не 
може позбавитись свободи, втекти від неї, бо завжди мусить відповідати 
за свої дії й не може перекладати відповідальність на когось іншого.

По суті, поняття свободи у своєму розумінні нейтральне; свобода, 
взята сама по собі, ні погана, ні добра. Позитивного чи негативного 
відтіноку вона набуває лише тоді, коли йдеться про цілі її використання. 
Свобода тому й свобода, що вона надає можливість вибору з безлічі 
альтернатив, включаючи вибір між добром та злом. І лише воля людини 
визначає її ставлення до ситуації. Свобода волі є байдужою з погляду 
добра і зла, оскільки людина однаково здатна і на добрі, і на злі діяння. 
А. Ш опенгауер називав це liberum  arbitrium  ind ifferen tae , тобто  
байдужістю свободи волі [1, с.42]. Насправді істинна свобода обумовлює 
здатність вибору між добром і злом на користь першого. Так, А. де 
Токвіль вважав вільний вибір добра  доброчинністю , тим самим 
підкреслюючи, що людські суспільства, як і окремо взяті індивіди, 
існують лише тому, що реалізують свободу. Адже тільки у вічній боротьбі 
зі злом, у вічному перемаганні його людина може реалізувати свої 
сутнісні сили. І дійсно, свобода волі втратила би зміст, якби їй залишили 
одну-єдину з можливих альтернатив. Єдина істина і єдиний шлях п 
Усвідомлення виключали б автоматично й свободу вибору. Тому, 
Доводиться погоджуватись з Ж.-П. Сартром, який називає свободу 
єдиним фундаментом суспільних цінностей. Бо саме свобода детермінує

Лазорик Н.В.
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або р у й н у є  т і  норми життя, якими керується людина. Гому посилаючись 
на детермінізм, людина намагається виправдати свої вчиники, зняти свої 
гріхи, звільнитися від страху за свій вибір, від тягаря відповідальності. 
Але тут слід зауважити, що правила й норми можуть бути вільно 
прийняті чи відкинуті лише стосовно до тих суб’єктів, яким притаманна 
самосвідомість. Отже, слід констатувати, що саме свобода є необхідною 
умовою моралі та чеснот людини, оскільки вона вимагає від суб’єкта 
дотримання тих чи інших норм і правил, регулюючи його діяльність і 
роблячи його відповідальним за дії та вчинки.

Між тим міра справжньої свободи завжди є величиною обмеженою, 
тому моральні критерії відповідальності особи в кожному конкретному 
випадку мусять бути виважені. Серед критеріїв, що п ов ’язані з 
відповідальністю, слід назвати “повноту обізнаності з реальними 
обставинами д ан ого  повед інкового  акту, можливість їхн ь ого  
адекватного усвідомлення, внутрішній стан суб’єкта, його здатність до  
відповідної дії, ймовірність бажаних і небажаних результатів останньої, 
актуальність альтернативних варіантів поведінки тощо” [2, с. 153]. Проте 
досить часто сумлінна людина здатна поширити індивідуальну  
відповідальність далеко за межі своєї власної свободи. Саме сумління 
виступає регулятором дій і вчинків людини, витягуючи “на світ” людські 
почуття та емоції. Тоді, перебуваючи в такому стані “афекту сумління1“, 
ми мужніємо й самоудосконалюємось. Тобто можна стверджувати, що 
свобода - це лише простір для відповідальності та моральної скерованості 
суб’єкта.

Варто зауважити, що відповідальність має чітко окресленне 
смислове поле, яке поділяється на два виміри, дві осі координат, які 
вказують на те, за що відповідає людина і коли вона не несе такої 
відповідальності. Розмежування цих понять веде до окреслення різних 
аспектів відповідальності, про що так багато пишуть сучасні дослідники 
із західних країн. Передусім це так звана відповідальність за та 
відповідальність перед. “Справді морально свідома людина відповідає, 
по-перше, за все, до чого вона причетна, і, по-друге, відповідає, головним 
чином, перед самою собою. Тобто поняття відповідальності містить у 
собі ті ж два моменти, що й поняття свободи (умовно кажучи, момент 
суб'єктивності та момент о б ’єктивності), але, принаймні, у своєму 
об'єктивному моменті відповідальність суттєво відрізняється від 
свободи. Річ у тому, що коли людині чи групі людей передається 
відповідальність за що-небудь, то мається на увазі також, що акт 
передачі відповідальності одночасно відчужує індивіда від якоїсь іншої 
осооп чи групи осіб. Інакше кажучи, в самому понятті відповідальності

1 affect у перекладі з англійської мови означає вплив
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закладено те, що вона не може ділитися нескінченно, інакше загальна 
відповідальність перетвориться в загальну безвідповідальність. Саме 
цього не можна сказати про свободу. Вивільнення одного аж ніяк не 
породжує автоматичного уярмлення іншого.

Отже, поняття відповідальності може бути застосованим лише 
ЩОДО деяких процесів, або, врешті-решт, щодо певного причинно 
зумовленого ланцюга подій. Якщо ж розглядати характер тих подій, 
стосовно яких можлива відповідальність, то виявляється, що всі вони 
розпадаються на два великих класи, які можна умовно назвати 
стихійними й ор ган ізовани м и. Д о  перших належать події, що 
відбуваються з тими чи іншими явищами, джерело яких перебуває поза 
цими явищами і жодним чином не залежить від них. До других належать 
події, джерелом яких є саме явище, його організація і, зрештою, 
суперечності його власного розвитку. Відповідно до цього різні 
феномени буття поділяються на прості об ’єкти, розвиток і саме існування 
яких залежить від зовнішніх щодо них джерел, і феномени, що здатні до 
самоорганізації та саморозвитку.

Щ о стосується саморганізованих феноменів, то виявляється, що 
причиною цих подій можуть бути: 1) певна випадковість, стихійний 
вплив іззовні; 2) внутрішня логіка розвитку самого феномена; 3) 
взаємодія з іншим саморганізованим о б ’єктом. Але будь-який із 
перелічених типів подій та, відповідно, процесів ще не стосується сам по 
собі відповідальності. Відповідальність (а разом з нею і свобода) вступає 
у свої права лише у випадках з організованими процесами, тобто лише 
з виникненням повнокровної людської діяльності.

Справа в тому, що на відміну від будь-якого самоорганізованого 
феномену людина не просто сама себе організовує, але в ідеалі 
організовує також усе, до чого причетна. Ця організаційна діяльність 
не завжди успішна й не зважди можлива тут і зараз. Більше того, досить 
часто трапляється, що у своєму глобальному організаторстві людина 
сама стає пішаком у грі зовнішніх щодо неї сил. Однак як у особистому, 
так і в загальнолюдському плані інтенції щодо організації всього, до 
чого людина причетна і, відповідно, піднесення себе до рангу причини 
всього сущого, настільки всеосяжні, що часто поширюються й на речі, 
які на перший погляд аж ніяк не можуть підпадати під людський вплив. 
Наприклад, так званий антропний принцип свідчить, що навіть історію 
природи неможливо осягнути послідовно, якщо не розглядати людину 
як кінцеву причину розвитку Всесвіту. Тому, говорячи про організацію 
Діяльності людини, ми маємо на увазі передусім те, що ця організація 
знаходить свій вияв саме в піднесенні себе до рангу причини всього, що 
відбувається. І саме тут, у можливості бути причиною, приховано
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джерело відповідальності. Дійсно, про жодну відповідальність не може 
бути й мови, якщо причиною того чи іншого явища не може бути людина.

У зв'язку з вищезазначеним можна погодитись з концепцією, яка 
пов'язує відповідальність з тим, що за певних обставин людина є 
кінцевою * інстанцією ” , завдяки якій ті чи інші події, процеси  
розвиваються саме так, а не інакше. Названа концепція відрізняється 
від інших принципово, оскільки робить людину відповідальною не лише 
заїї соціальними якостями, здатністю до пізнання, наявності умінь і т.ін., 
а й за здатністю контролювати саму себе.

Отже, “основа” визначеної таким чином відповідальності грунтується 
на повазі людської гідності, а не інститутів. Дійсність відповідальності 
підтверджується лише можливим для людини вибором, а отже свободою. 
Розуміння нашої свободи впливає на розуміння нашої відповідальності. 
Для того, щоб бути вільною в суспільстві, людина повинна керуватися не 
лише власною волею, але й нести відповідальність за наслідки своєї 
діяльності перед суспільством. А це можливо, коли людина є власником 
самої себе, тобто може бути вільною тільки стосовно самої себе. Адже саме 
через свободу людина здобуває й підтримує велич своєї особистості. Завдяки 
свободі людина входить в історію. Свобода є своєрідним показником 
людяності, одним із визначальних чинників її сутності.

Тому хочеться перефразувати відому фразу, сказану Ж .-П. 
Сартром у книзі “Буття в с в о б о д і” . Лю дина не є “засудж еною ,  
приреченою на с в о б о д у ” , а радш е - на те, щ об брати на себе  
відповідальність. Без відповідальності свобода неможлива [4, с.82].

Нині в цивілізованому світі набуває розмаху зворотна, дедалі 
потужніша тенденція до відродження старих, принижених цінностей 
загальнолюдської моралі. Сучасному суспільству, де небувалого розмаху 
набули розгул та безвідповідальність, потрібно виходити з міркувань 
класичних ціннісних імперативів, а саме: відновлення в правах моральної 
відповідальності. Бо, можливо, саме вона стане тим “маяком”, який 
вкаже вірний напрям до відродження духовного потенціалу суспільства, 
шляхом до вільного й демократичного його процвітання.
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Козьмук Я Р.

ФІЛОСОФІЯ КУЛЬТУРИ: ГОРИЗОНТИ ВИЗНАЧЕННЯ
ПРЕДМЕТА

Щ оразу, коли виникає потреба в теоретичному осмисленні 
предмета людської діяльності, його логіко-понятійного визначення, 
дослідник стикається з тривіальною гносеологічною проблемою - 
віднаходження адекватної йому “дефініційної” форми. При цьому легко 
поліпшити певну закономірність того , як за умови розширення 
предметної сфери діяльності ускладнюється теоретична спроможність 
визначення цієї предметності. Така парадоксальність пізнавального 
процесу цілком ймовірно могла спонукати мислення людини до пошуку 
шляхів розв’язання гносеологічних проблем у синкретичних формах 
пізнавальних перетворень. Однак і виправдання таких теоретико- 
аналітичних способів пізнання повинне би окреслюватися не більш як 
їх історичною значущістю.

Натомість наукова реальність така, що й досі поділ діяльності 
людини проводиться, передусім вітчизняними гуманітаріями, на дві 
сфери: так звані предметно-практичну (матеріальну) та образотворчу 
(духовну). Обгрунтування сумніву щодо конкретності такого поділу ми 
залишимо поза аналізом, зазначивши лише, що культурологічні 
дослідження XX століття, насамперед О. Шпенглера, А. Тойнбі, К. 
Ясперса, К. Леві-Стросса та ін. майже не залишають для цього питання 
дискусійного простору.

Проте коли вже говорити про специфіку визначення предмета 
практичної діяльності як і споріднених з нею духовно-інтелектуальних 
сфер, як-от: природничо-наукових, науково-технічних, теоретико- 
прикладних тощо, то воно загалом досягається без особливих зусиль. 
Можливо, це пояснюється цілераціональною природою такого типу 
діяльності, що й дає можливість значно легше структурувати її в логіці 
раціональних понять. Зрештою проблема визначення предмета сфери 
практично-прикладної діяльності більш-менш зводиться до того, щоб, 
постійно “відслідковуючи “ змінр в о б ’єкті людської діяльності, 
своєчасно й адекватно змішувати його предметне “означення”. Тут варто 
лише доводити, що таке формотворення дефініції мало чим відрізняється 
від добре відомого в класиці діагностичного прийому приведення форми 
У відповідність зі змістом.

Особливого хардктеру набуває проблема визначення предмета 
Духовної діяльності. Як вже зазначалося, класифікація видів діяльності
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на предметно-практичну та духовну є доволі умовною. Мабуть що варто 
й сприймати її не більш як певний залишок історичної свідомості, таких, | 
характерних для XIX століття, її ідеологічно-світоглядних форм, як 
позитизістська, прагматистська та марксистська. Однак у XX столітті 
відбуваються істотні “зміщення” у свідомості людей розуміння феномена 
культури. Вона втрачає традиційний об р а з , п о в ’язаний із 
просвітництвом, осв іченістю , науковістю , прогресивністю ,  
цивілізаційністю і т.ін. Зараз вона втрачає й своє “надбудовче” місце 
знаходження й нестримно спрямовується в епіцентр суспільного життя, 
проникаючи в найрізноманітніші сфери людської життєдіяльності. | 
П оступово у XX столітті формую ться нові ц іннісно-смислові  
характеристики суспільного життя шляхом переосмислення та 
заперечння традиційних пріоритетів. Під впливом соціокультурних змін 
втрачають актуальність культурологічні концепції, засвоєнні на певних 
культурних “центризмах” - претензіях культурологів Нового часу на 
ієрархічне “упорядкування” культур за принципом “вищі-нижчі”, “ліпщ- 
гірші” [1, с.31-32].

Такі “всепоглинаючі” зміщення культури призводять до помітного 
її збагачення, а це, у свою чергу, різко ускладнює можливість її 
визначення у формі максимально універсальної дефініції. Не дивно, що 
один американський соціолог віднайшов щонайменше 500 термінів 
культури [3, с.232].

Однак не лише змістовне розширення поняття “культури” є 
характерною ознакою проблеми визначення предмета філософії 
культури. Істотним фактором у цій справі є те, що під “ірраціональним” 
впливом останнього століття, яке стало доволі відчутним на різних 
рівнях соціокультурного буття, культура помітно втратила свою, І 
образно кажучи, “розумність” і вже важко вміщується в характерні для 
Гегеля “реальні визначенння”, згідно з якими “все дійсне розумне, все 
розумне дійсне”. Для “дійсного” розуміння стану справ у новітній 
філософії та культурі, характерних рис та основних тенденцій їхнього 
розвитку, без чого неможливе визначення предмета філософії культури, 
варто скористатися порадою сучасного німецького філософа В. Хьосле, 
який у своїй книзі “ Криза сучасності та відповідальність філософії” 
(1987) зазначає: “Якщо ви хочете знати про найвиразніші ознаки сучасної і 
епохи у сфері ф ілософії та культури, то зверніться до праці П. 
Козловського “Постмодерна культура” [7, с.35].

Дійсно, Петер Козловський великою мірою прагне поєднати у своїй 
концепції культурологічні вчення XX століття, визначити характерні 
ознаки сучасної п остм од ер н іс іськ о ї  культури, одн ією  з яких є 
співвідношення ‘'позитивізму та фідеїзму, з одного боку, та секулятивно-
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гностичною традицією - християнством, з другого” [2, с.233]. Такою с 
сучасна духовна ситуація, яка парадоксально поєднує традиційно 
несумісні сфери духовного ЖИ'ІТЯ, спричиняє до пошуку нових способів  
філософського дискурсу, який би поєднував “езотеричне й екзотеричне 
в усіх формах знання” [Гам же, с. 234].

М ожна допуститися думки, що філософія культури саме й 
покликана сучасними соціокультурними реаліями виконати місію 
постмодерністського синтезу раціонального та ірраціонального. Іншими 
словами, філософія культури прагне визначити себе як особливу форму 
в руслі раціоналістичної філософської традиції. Ця доповнююча  
особливість філософії культури в руслі “causa sui” характеризується її 
ірраціональністю.

На доказ правочинності такого припущення послуговує історія 
формування даного предмета. Хоча проблематика філософії культури 
й сягає своїми витоками античних часів (філософії кініків та стоїків), 
вона формується як окремий гуманітарний предмет лише в руслі 
романтичної традиції на початку XIX ст., і саме німецьким романтиком 
А. Мюллером запроваджується термін “філософія культури” [5, с.353]. 
Романтизм, як відомо, відрізняється від панівної на той час німецької 
філософської традиції  с у б ’єктивно-ірраціональними мотивами. 
Натомість німецька класична філософія, яка має своїм предметом аналіз 
конкретних сфер культуротворчої діяльності людьми і на цій основі 
розробляє різні “філософії” (філософія релігії, філософія права, філософія 
природи, філософія моралі, філософія історії та ін.), не бачить потреби в 
створенні ще й філоософії культури. Цю особливість німецької класики 
можна найім овірніш е пояснити тим, що ф ілософія, скажімо, в 
гегелівському розумінні, ототожнюється з “наукою логіки, що є тим же, 
що й “філософія логіки”.

А вже на цій раціональній основі розбудовується “Філософія духу” 
Гегеля, яка стр ук тур ов ан о  охоп л ю є найрізном анітніш і сфери 
культурного життя людини, серед яких антропологія, психологія, право, 
мораль, мистецтво, релігія і власне філософія, що являє у своїй цілісності 
філософію культури в її гегелівському визначенні.

Однак в подальший, так би мовити, післягегелівський період 
формування культурфілософської проблематики спостерігається те, що 
спеціальні філософські предмети дослідження, серед яких і вищезазначені, 
вже не вміщуються в прокрГустове ложе гегелівського панлогізму, за 
винятком хіба що марксистської “філософії капіталу”, тобто німецької 
“філософії бізнесу”. Вже “філософія міфології й одкровення Ф. Шеллінга 
заперечує не лише всепоглинаючий гегелівський раціоналізм, але й 
власну “філософію тотожності” як вихідний принцип останнього. Ф.
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Шеллінг прагне знайти істину по той бік розуму - там, де її вказує релігія, 
в особливому “досвіді”, недоступному будь-якому раціональному  
пізнанню.

Ця тенденція формування культурфілософської проблематики 
посилюється в другій половині XIX століття. Так, В. Дільтей під впливом 
неокатіанських ідей здійснює радикальну “ревізію” класичної “філософії 
історії”, заперечуючи поняття закономірного історичного розвитку, 
прогресу та можливості історичного передрікання. В. Дільтей розглядає 
історію як ірраціональний потік, який формує людину в усіх її соціально- 
історичних характеристиках. П аралельно з інтуїтивістським  
переосмисленням людини як історичної істоти, ірраціоналізується 
предмет традиційної психології, спостерігається різкий відхід її від 
гегелівської “філософії душ і”. Передусім цей процес знаменується 
формуванням у руслі психології, психоаналізу, який найбільш яскраво 
заявив про себе ірраціоналістичним варіантом “глибинної психології” 
К.Г. Юнга. Характерним явищем філософії культури XX століття в 
цьому ж контексті є герменевтична традиція, в руслі якої формується 
філософія мистецтва, філософія літератури та мови, філософія права 
тощо. Усі вони так чи інакше прагнуть віднайти свій предмет на межі 
раціональних та ірраціональних форм соціуму та світу буття. Аналогічна 
тенденція формування та еволюції культурфілософської проблематики 
чітко проявляється в останні десятиліття. Це стосується  
постструктуралістських концепцій Ж. Д еріди та М. Ф уко, які 
розробляють відповідний понятійно-категоріальний апарат. їхні 
послідовники Ж. Дельоз, Ю. Крістева, Р. Варт, П. де Манн та ін. 
розбудовують деконструктивістські моделі історичної, соціальної, 
міфологічної, літературознавчої практики постструктуралізму. Явище 
постмодернізму М. Хайдеггера, Ж. Ліотара, Ф. Джейна та ін. є яскравим 
підтвердженням на користь гіпотези стосовно ірраціоналізації предметів 
культурфілософського характеру.

На цьому фоні логічно постає запитання: в чому ж полягає предмет 
філософії культури, якщо одиничні культурфілософські напрями й без 
того доволі динамічно функціонують у руслі їх власної предметності? 
Не дивно, що в численній вітчизняній та зарубіжній літературі з проблем 
культури нерідко не розрізняються поняття “філософія культури” та 
“культурологія”, часто-густо вони є синонімічними.

Насправді ж відмінність цих понять, які відтворюють специфіку 
методичного та світоглядного підходів кожної з відповідних їм сфер 
культуротворчої діяльності, досить очевидні. Культурологічний підхід 
значною мірою домінує в історико-філософському процесі і є, зрештою, 
надбанням п раціоналістичної традиції. У п руслі найбільшою мірою
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розвивається сучасна американська та анаглійська культурологія 
фундаментальні наукові характеристики культури, її динаміку 
типологію та методику інтерпретації розгорнули у своїх концепціях 
американські культурологи Девід Бідні, Ральф Л. Білз, Кліфорд Гірти 
Леслі А. Уайт, англійські дослідники культури Едмунд Р. Ліч, Броніслав 
Малиновський та інші. їх  культурне "кредо” можна виразити словами 
сучасного американського філософа й теоретика культури Джеймса 
фейблмана: “Наука про культуру повинна включати в себе численні 
піднауки й об ’єднати їх у єдину велику науку... Жодна галузь науки 
досі не займалась вивченням людської культури в цілому. Та саме така 
наука нам і потрібна” [4, с. 160]. Як бачимо, авторитет науки для багатьох 
дослідників культури не втратив актуальності, і для них поняття 
“культурологія” етимологічно відповідає їх способу досілдження 
культури.

Однак є й протилежна позиція стосовно цінності науки, яка не менш 
впливова у сфері соціокультурних досліджень. Вона проявляється у 
своєму антинауковому спрямуванні й нерідко виливається в найбільш 
радикальних, антисцієнтистських формах. Так, сучасний німецький 
філософ науки Г.Рейнбах вважає, що віра в науку замінила віру в Бога, 
і наука стала відігравати роль релігії [6, с.91]. Аналогічної позиції 
дотримується й П. Ф ей єр абен д , говорячи про те. що наука є 
закамуфльованим притулком самого справжнього догматизму та 
авторитаризму і щодо цього не має ніяких переваг перед міфом та 
різними донауковими та позанауковими формами свідомості [Там же, 
с.92]. Тут варто зазначити, що антисцієнтистська позиція не обов'язково 
співпадає з антинауковою. Вона лише застерігає від абсолютизації 
цінності науки, якої остання набула в Новий час. Це означає, що явища 
культури можуть і повинні бути предметом наукового дослідження, але 
вони ніяк не можуть зводитися лише до назви форми дослідження.

Саме в проміжку наукового та позанаукового (ненаукового) 
способів мислення та світосприйняття, на межі раціональних форм 
культурного буття людини може віднайти свій предмет філософія 
культури. За умови такої постановки проблеми вона могла би перебрати 
на себе “ м іс ію ” паради гм ал ь н ого  відтворення раціонально-  
ірраціональної трансформації сучасної культурної свідомості. Така п 
функція цілком можлива оскільки на рівні окремих сучасних  
філософських дисциплін (філософії права, філософії історії, філософії 
мови та ін.) вже отримала належне теоретичне обгрунтування. Ця 
тенденція розвитку сучасної філософії створює основу для цілісного 
концептуального культурфілософського їх узагальнення.

Філософія, яка виникла в Стародавній Греції як культурний проект
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трансформації “хаотичної” свідомості в її “космоцентричні 1 форми, 
забезпечує перехід ірраціонально-міфологічного світоставлення до 
раціонально-космоцентричного філософського світогляду. Сьогодні 
вона опинилася перед фактом зворотного соціокультурного запиту до 
неї-доповнення науково-раціоналістичних форм та способів організації 
культурного буття людини цінностями ірраціонального порядку. 
Відбувається своєрідне повернення культури на круги своя, до власних 
історичних витоків. Як сказав би Ф.Ніцше, підтверджується ідея 
“вічного повернення” в гармонійному поєднанні раціональних та 
ірраціональних способів людського існування, теоретико-світоглядне 
осмислення яких може стати предметом філософії культури.
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Козловський A.A.

' АКСЮ ЛОПЧНІ КОНСТАНТИ ПРАВОВОГО ПІЗНАННЯ

Право завжди було ареною напруженої боротьби ціннісного та 
позитивістського, по суті - антиціннісного підходів у його розумінні. 
Більше того, протягом усієї його історії взаємодія саме аксіологічних 
та логіцистських констант у структурі зазначених підходів виступала 
основною й фундаментальною детермінантою правового розвитку.

Право зумовлюється цінностями чи самі цінності є породженням 
права? Якщо цінності існують, то право телеологічне й цільове, якщо ж 
ні -  тоді чисто позитивне й самодостатнє. Аксіологічна антиномія, що 
лежить в основі правової субстанції, завжди породжувала непереможне 
бажання бути однозначно й остаточно розв’язаною. Спроби такого 
розв’язання й визначали основні, принципово протилежні за своїм 
змістом, напрями в праворозумінні.

Специфічне розв’язання зазначена проблема отримує в контексті 
гносеологічного п ід х о д у , в ідповідно до якого право вваж аєт ься  
результатом, формою та засобом пізнання, а пізнання -  необхідною 
умовою функціонування та розвитку самого права. У такому розумінні 
аксіологічні та позитивістські характеристики права, які при 
однобічному підході дійсно взаємовиключають одна одну, не тільки не 
утворюють антиномії, а й складають необхідні, взаємодоповнюючі 
моменти, етапи, стадії єдиного пізнавально-правового процесу. Саме 
правове пізнання знімає антиномічність ціннісного й позитивно- 
догматичного методів оперування з юридичним матеріалом, вони самі 
стають структурними елементами єдиного процесу гносеологічної 
інтенсивності права.

Поєднання в правовому пізнанні суперечливих за своєю природою 
методів і форм праворозуміння є можливим завдяки тому, що вже в 
кожному з них були наявні передумови до цього.

Візьмемо, наприклад, основний позитивістський принцип, згідно 
з яким право не визначається цінністю, а є лише інструментальним 
засобом  для забезпеченн я правопорядку в суспільстві. “При 
постулюванні основної норми не встановлюються ніякі цінності, 
позамежні щодо позитивного права”, - стверджував Г.Кельзен, автор 
відомого вчення про чисте право [15, с.51-52]. Однак утвердження 
позитивного права як д ійсно автентичного й спрямованого на 
встановлення правопорядку в суспільстві є самосуперечливою  
настановою з аксіолбгічного погляду, оскільки саме правопорядок і
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постає тією вищою цінністю, заради якої існує позитивне право. Тобто  
в самому запереченні правових цінностей відбувається неявне 
утвердження певного роду цінностей і, відповідно, самозаперечення 
антицінні^ного підходу.

Більш виваженим є протилежний підхід до оцінки ролі цінностей 
у правовому розвитку. Звичайно, він завжди пов’язується з природно- 
правовими концепціями права, побудованими на фундаментальних 
аксіологічних постулатах св о б о д и , рівності справедливості.  
Аксіологічне праворозуміння ніколи не заперечувало значення  
позитивного права та його ролі в соціальній саморегуляції, але вимагало 
постійних його корегувань у відповідності з загальнолюдськими 
моральними цінностями. Достатньо послідовні природно-правові 
концепції неминуче також приходили до заперечення позитивного права 
(“реалістична школа права”, “екзистенціальний напрям у праві”), яке в 
їх розумінні принципово не спроможне забезпечити реалізацію  
справедливості. Але саме в такий спосіб теж приходили до певного 
самозаперечення, оскільки, у свою чергу, “позитивували” природні 
принципи, робили їх абсолютними, строго обов’язковими.

Іншими словами, і в позитивістській концептуальній системі ми 
можемо знайти аксіологічні елементи, і в природно-правовій аксіології 
ми можемо виявити позитивістські тенденції. Саме ці моменти  
тотожності в основних конкуруючих системах праворозуміння й 
дозволяють нам поставити питання про їх концептуальне о б ’єднання в 
єдиній гносеологічній моделі права.

Однак розглянуті основні напрями не могли б містити в собі 
наведені моменти самосуперечливості, коли б цінності, покладені в їх 
концептуальну основу, не були б уже самі собою суперечливими, певною 
мірою антиномічними. Неоднозначність фундаментальних постулатів 
теорії, що беруться нею як вихідні принципи, не дозволяє їй бути 
абсолютно послідовною й вимагає певного спрощення проблемних 
ситуацій, що відразу підхоплюється опонентами як аргумент для критики 
та стимулює подальший пізнавальний процес. Мова йде про те, що самі 
моральні й правові цінності, які вважаються відповідно природно- 
правовими й позитивістськими концепціями як вихідні, у своїй 
суперечливій основі о б ’єктивно містять потребу й вимогу значного 
гносеологічного потенціалу для їх адекватної реалізації.

Візьмемо такі вищі моральні цінності, як добро, благо , які в 
структурі природно-правової концептуальної схеми конкретизуються в 
правові ідеали справедливості,рівності, свободи, і ми побачимо, що вони 
за своєю природою принципово унеможливлюють однозначне їх 
втілення в соціальних взаємодіях. Це випливає з антиномічної природи
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моралі, яка для реалізації добра, блага вимагає від людини з одного 
боку, вдосконалення своїх здібностей і нарощування конструктивного 
потенціалу, для чого функціонує механізм соціальної ієрархії, система 
ролей, які дозволяю ть  користуватися послугами інших людей, 
використовувати їх допомогу і в цьому розумінні розглядати їх як засіб 
творчої самореалізації людини. Але, з іншого боку, мораль вимагає 
також розглядати іншу людину як самоціль і самоцінність, оскільки 
людина як така і є вищою цінністю. У цьому й полягає сенс одного з 
формулювань категоричного імперативу І.Канта -  ставитися до іншої 
людини як де  мети, а не як до засобу.

Зазначені протилежні тенденції моральної активності в надмірних 
своїх проявах призводять в одному випадку до егоїстичних, а в іншому 
- д о  альтруїстичних форм поведінки. Водночас мораль відкидає егоїзм 
як зловживання особистими інтересами за рахунок інших і альтруїзм як 
нехтування вищим покликанням кожного до творчої самореалізації. 
“Аморалізм, таким чином, є та ж мораль, але внутрішньо розірвана й 
позбавлена цільності,- відзначає А.П.Скрипник. - Він походить з 
небажання чи нездатності синтезувати протилежності й постає чи в 
жорсткій прихильності до якої-небудь однієї з крайностей, чи в метушні 
від однієї крайності до  інш ої” [12, с.12]. Отже, бути моральним, 
реалізовувати благо, справедливість, означає винайти, виявити, відкрити 
для себе оптимальну міру співвідношення між егоїстичними та 
альтруїстичними потенціалами соціальної активності. “Знай міру”, - 
закликали перші мудреці-філософи, але вони ж і констатували, що 
найважче-це знайти міру в усіх речах [14, с.92-93]. Визначення міри між 
протилежними тенденціями -  завжди складний пізнавальний процес, 
який вимагає постійної інтелектуально-вольової напруги. Саме тому 
реалізація ідеалів природно-правової парадигми в соціальних відносинах 
неминуче передбачає дію гносеологічних констант морально-етичного 
походж енн я, гн осеол ог іч н у  дію  ц іннісної регуляції поведінки. 
Автоматичне виконання моральних норм саме тому неможливе, що вони 
самосуперечливі за своєю природою та вимагають пізнавального 
р о з в ’язання у формі виявлення оптимальної міри поведінки як 
специфічного зняття антиномічності егоїстично-альтруїстичної  
конструкції добра, блага, справедливості.

Не менш суперечливими як у гносеолог іч н ом у , так і в 
екзистенційному плані є постулати протилежної позитивістсько- 
догматичної правової парадигми. Неявно прийнятою вищою цінністю 
тут є закон, норма, встановлена сувереном, державою, і вона вимагає 
абсолютної покори та виконання, навіть якщо й здається комусь 
несправедливою. Без верховної сили закону неможливий правопорядок.
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“Закон є закон”, “Навіть нехай все загине, а залишиться закон” -  ось 
головні принципи даного праворозуміння. Підставою для такого  
звеличування закону, який повністю ототожнюється з правом, є висновок 
про те, що дійсним правом може бути тільки така норма, яка прийнята 
або встановлена вищим законодавчим органом, сувереном, державою. 
Усі інші варіанти норми не відображають загальновизнаної тенденції, 
не можуть максимально врахувати всі наявні в суспільстві інтереси й 
тому не можуть бути законним и. Гносеологічн а  впевненість  
прихильників зазначеної схеми грунтується на тому, що процес  
постійного офіційного прийняття норми розглядається як такий, що дає 
гарантовано правильне, до того ж єдино можливе рішення. Будь-яке інше 
рішення повинно було б пройти ті ж етапи перевірки і тому рано чи 
пізно заблоковане, оскільки прийнятим виявилось все ж таки дане, а 
тому й правильне рішення. Норма права, що виникла як результат 
складної пізнавально-аналітичної роботи суспільства (аналіз соціальних 
деформацій, диспропорцій та їх причин, виявлення засобів їх усунення 
тощо), сформульована й прийнята нарешті у формі закону, тепер постає 
істиною в останній інстанції, на яку всі повинні орієнтуватися, 
використовувати її як критерій правильності своєї діяльності й страждати 
(санкція), коли вона цій істині не відповідає. Закон стає не просто  
істиною, а саме абсолютною істиною. Тобто в основу верховенства 
закону знову ж таки кладеться його істинність і справедливість як 
результат легітимно діючого механізму виявлення та закріплення 
корисної для суспільства обов’язкової моделі поведінки.

Але що є абсолютною цінністю та абсолютною істинністю закону? 
Абсолютне ніколи не можна сформулювати остаточно. Абсолютне не 
терпить остаточних формулювань. Абсолютне є мета, яка досягнена або 
досягається, але ніколи не можна сказати, що вона досягнута. Остаточне 
формулювання абсолютної істини одразу ж робить її хибною, тому що 
істина динамічна за своєю природою. Статика автоматично нищить 
істину. Ставши нормою, юридичною догмою, право не може не вважати 
себе істинною нормою, нормою-істиною, інакше кому вона потрібна і 
хто її забажає виконувати, знаючи, що вона зазделегідь хибна норма? 
Норма, щоб бути норм ою , повинна стати істинною  норм ою , а 
отримавши статус істинної, вона зраджує істинності, стає хибною  
нормою, а значить перестає реально бути нормою. Норма є статика, а 
норма-істина є статика істини. Що може бути більш хибним, ніж статика 
істини?! Основна гносеологічна вада юридичної догми полягає вже в 
тому, що вона завжди постає як істина, а все інше, як неістинне, повинно 
підганятись під неї. У догмі зупиняється пошук істини, і це вже робить її' 
принципово неістинною стосовно до мінливого, динамічного світу, який
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знаходиться в постійному розвитку та саморозкритті. У такому світі 
істина не може бути незмінною, вона теж розкривається та розвивається 
Тому юридична догма певною мірою принципово суперечить світові 
Вона є способом пізнання світу, в глибиннній основі своїй протилежним 
світу, що розвивається. Сила догми поширюється на певний час і на 
обмежений простір. Кожна норма має свій просторово-часовий  
континуум і ним обмежує свою владу. У дискретно-континуальній 
антиномії буття догма абсолютизує момент дискретності й протистоїть 
континуальності, вона є істина-дискретність і водночас - континуальна 
хибність.

Отже, норма, закон, юридична догма, які в позитивістсько- 
правовій концепції беруться як абсолютні цінності, неминуче призводять 
до гносеологічної антиномії: закон, стверджений як істина, зупиняє в 
статичній схемі пізнавальний процес і тому автоматично перестає бути 
істинним, а неістинність не є характеристикою закону.

Суперечливість юридичного позитивізму як типу праворозуміння 
з погляду прийнятих ним основних цінностей проявляється не тільки в 
гносеологічному, як зазначалось, а й в  екзистенційному плані [4, с. 11 - 
19; 5, с.3-16]. Це видно з абсолютизації ролі тієї ж догми, норми в 
структурі законодавства, в житті суспільства та окремої людини.

Людина дійсно не може існувати без норми. У той же час норма - 
це те, що суперечить самій природі людини як творчої істоти. Причому 
мається на увазі не тільки норма у вузькому розумінні - норма права, а 
норма взагалі, моральна норма, естетична, релігійна, норма як порядок, 
правило поведінки, спосіб життя, як циклічність, закономірність, як 
необхідність взагалі. Норма - це основа, “дім” людського існування, але 
вона ж і “в’язниця”, гальмо людського розвитку. У цьому проявляється 
антиномічна природа нормативності взагалі та права як найбільш 
аутентичної її реалізації зокрема.

У людині є екзистенційна потреба норми. Через норму людина 
рятується від самотності, від чужого середовища, в якому вона опинилася 
фактом свого народження. Сприймаючи норми зовнішнього світу, 
роблячи їх своїми, людина зливається з цим світом, живе тепер не тільки 
в ньому, але й разом з ним. Чим більше норм, що сприймаються, тим 
більша адаптація  до  світу, тим вищий ступінь онтологічної  
заангажованості. Анормативність - шлях до самотності. Норма є спосіб 
залучення людини до соціального життя, спосіб включення н в роботу 
суспільного організму. Тому норма - це запорука стабільності, надійності 
існування -  саме на цьому наполягяють позитивісти. Норма - це захист 
людини. Особливо правова норма як захист уже в безпосередньому 
розумінні, в емпіричному бутті людини. А звідси норма - це спокій,
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точніше, момент відносного спокою в абсолютному потоці руху. Більше 
того, коли всі ці аспекти норми реалізуються, то вона починає 
сприйматись як велике благо, радість, приносить людині насолоду. Тоді 
норма усвідомлюється як шлях до радості. Сама норма є радість.

Але ця радість не безхмарна. За нею завжди приховується 
страждання. Людина інтуїтивно відчуває цю загрозу страждання і в самій 
нормі. Так норма починає плутати людину, часто стає її пасткою. 
Спочатку норма стає засобом, за допомогою якого людина приєднується 
до суспільства й починає користуватись його благами. Поступово 
складається помилкова настанова: чим ліпше й сумлінніше виконуєш 
прийняті в суспільстві норми, тим більше отримаєш. Однак виходить 
зовсім навпаки - абсолю тне дотримання норм тільки збільшує  
страждання. Ще з римськіх часів відомо, що summa jus перетворюється 
в summa injuria. Людина не може зрозуміти, що є причиною її страждань, 
адже вона нормальна, правильна, відповідальна, виконує закон, а їй не 
воздається. Знехтувати ж нормою страшно.

Але разом з тим за межею норми відкривається й світ свободи. І 
треба вибирати, що дорожче - законне, надійне матеріальне благо чи 
насолода (і страждання) позанормованої свободи? Фроммівська “втеча 
від свободи” має не тільки екзистенційний, але й юридичний зміст - це 
страх порушити загальноприйняту норму, визнану догму права, що 
неминуче тягне за собою засудження, а потім вже страх “чистого повітря 
свободи”, від якого можна втратити свідомість. І людина залишається в 
межах норми, зраджуючи своїй власній творчій природі. Однак відомо, 
що справами закону неможливо сягти Духа. “Жодна людина ділами 
Закону не буде виправдана!” [Гал. 2:16].

Людина починається поза нормою. Але тільки тоді, коли вона 
сприйняла та подолала її в собі, а не відкинула, коли переросла в норму, 
а не знехтувала нею. На певному етапі норма починає “зв’язувати” 
людину, протистояти прояву її особистості. Адже норма підводить усіх, 
таких різних, під одне загальне правило. Норма хоча й зближує з іншими 
людьми, але вона й нівелює людину й цим пригнічує її особистісну 
природу. Особистість завжди позамежна. Вона тому й особистість, що 
через творчу самореалізацію трансцендує себе, виходить за межі сталого 
йтим відрізняється від загального рівня. Творчість можлива тільки через 
свободу. Творчість є породженням нового, того, що не було ще ніколи, 
не зв'язаного ще ніякими нормами. Норма ж заперечує цю свободу і 
тому протистоїть творчості й розвитку особистості.

Отже, норма захищає людину для того, щоб забезпечити її свободу 
й створити умови для творчої самореалізації, і водночас протистоїть її 
намаганням вийти за межі норми в процесі створення принципово нового
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й п оза н о р м а т и в н о го , яке складає саму сутність творчості та 
самореалізації.

Отже, ми бачимо, що, з одного боку, самосуперечливість природно- 
правової та позитивно-правової парадигми робить їх відносно  
тотожними та створює певні передумови для їх концептуального 
об’єднання в цілісному, єдиному епістемологічно-правовому процесі. А 
з іншого -  самі цінності, які й зумовлюють суперечливість зазначених 
напрямів, за своєю природою явно гносеологічного походження й тому 
вимагають для свого розв язання суто пізнавальних засобів. Яких саме 
- ми розглянемо після того, як побачимо, що не тільки в межах наведених 
концепцій, а й на загальносоціальному рівні праву властиві аксіологічні 
виміри, які також зумовлюються напруженою динамікою гносеологічних 
процесів.

Право в системі культури може виступати як цінність і як 
антицінність [1,с.99-102;13,с.273-278;10;8;6]. Типовим для більшості 
наукових досліджень є таке вивчення права, яке заздалегідь бере за 
аксіому позитивну цінність права і вже на цій постулятивній основі 
розглядає структурні, функціональні та інші особливості природи права. 
Однак позитивна соціальна цінність права є такою ‘‘аксіомою”, яка ще 
сама потребує обгрунтування, в усякому разі, реального теоретичного 
аналізу. Суспільство й право являють собою взаємопов’язані та відносно 
незалежні динамічні системи, які можуть знаходитись між собою у 
відносинах гармонійної взаємодії, стимулювати розвиток один одного, 
і у відносинах протидії, гальмуючи еволюційні процеси розвитку 
зазначених систем. Саме в останньому випадку право може виступати 
як антицінність з погляду своєї загальної значущості.

Антицінність права може проявлятися в чотирьох основних 
формах.

Як пасивний елемент соціальної системи, який суспільство 
використовує в своїх цілях, право може:

1) бути використаним в антиправових цілях, коли державою  
ухвалюються неправові закони, антинародні нормативні акти, що 
нехтують правами людини;

2) свідомо не використовуватися для реалізації справедливості 
внаслідок відповідної зацікавленості певних соціальних прошарків чи 
особистих інтересів окремих індивідів, груп, наділених владою.

Як відносно незалежна самостійно функціонуюча органічна 
система, що сама активно здатна впливати на розвиток суспільства, 
право може:

3) спираючись на принципи стабільності й авторитету закону, 
стояти на перешкоді правового оформлення необхідних соціальних змін.
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А) ’’перерегулювати” в нормативному плані певні соціальні 
відносини й цим завдати шкоди їх подальшому розвитку.

На різних етапах соціальної динаміки ціннісні й антиціннісні 
властивості права постійно змінюються у своєм у силовому  
співвідношенні, хоча їх перманентне й одночасне існування характерне 
для суперечливої, антиномічної природи права. Як правило, антиціннісні 
властивості права не афішуються, не підкреслюються, а інколи, через 
турботу про високий соціальний авторитет права, просто приховуються. 
Навіть коли усвідомлюється іманентна природа антиціннісних аспектів 
права, на тлі його загальної позитивної соціальної значущості 
вважається, що увагу їм слід приділяти лише тією мірою, якою вони 
перешкоджають досягненню позитивних цілей розвитку суспільства. 
Однак такий підхід, на наш погляд, ігнорує можливість перспективного 
прогнозування ефективності права, вкрай важливого під час здійснення 
докорінних соціальних реформ, експериментів у сфері економічного 
розвитку [2].

Науковість такого прогнозування може бути забезпечена при 
врахуванні, по-перше, закономірностей соціальної динаміки на різних 
етапах розвитку суспільства, по-друге, співвідношення дії ціннісних 
аспектів права з особливостями кожного з таких етапів. У такому 
випадку стає очевидним, що для одних етапів соціального розвитку 
характерне домінування позитивних, а для інших - негативних  
властивостей права. Н егативні аспекти права найрельєфніш е  
проявляються в перехідні, екстремальні періоди розвитку суспільства у 
формі “правових збитків виробництва”, або ж навпаки - у періоди повної 
соціальної стагнації. Тоді право викликає максимально можливу 
негативну реакцію в суспільстві. Для періодів стабільного соціального 
розвитку характерне домінування ціннісно-позитивних властивостей 
права.

Особливості ціннісно-антиціннісної динаміки права виразно 
проявляються в нинішній період розвитку України, на стадії переходу її 
до ринкових форм економічних відносин. Сили, які в решті-решт 
зацікавлені в їх розвитку, користуються відсутністю збалансованої 
системи правового регулювання цих відносин. Загальним наслідком 
адекватно неврегульованої дії цих сил може бути (і це вже відчувається) 
певна соціальна дестабілізація й поглиблення економічної кризи. З 
іншого боку, сили, які протидіють з позицій певних інтересів розвиткові 
ринкових відносин, використовують як аргумент деякі негативні 
наслідки діяльності п ідприєм ницького  сектора для прийняття 
відповідних нормативних актів, що стають на перешкоді розвитку ринку 
[9]. Хоча зазначені дії офіційно мотивуються як юридичний спосіб
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уникнення дестабілізації економіки, насправді вони лише подвоюють 
негативний вплив та оцінку права: через законодавчу протидію  
об'єктивній соціальній потребі в розвитку ринкової економіки до 
культивування уявлень про право як державну форму відчуження 
свободи взагалі.

У будь-якому випадку негативні наслідки правового регулювання, 
які містять у собі небезпечні тенденції соціального розвитку, неодмінно 
викликають гносеологічної природи реакцію, пов’язану з приведенням 
наявної ситуації у відповідність з прийнятими в суспільстві цінностями 
та ідеалами. Вмикається складний механізм правового пізнання, в якому 
ціннісні елементи відіграють чи не найважливішу роль, утворюють 
самостійні аксіологічні константи гносеологічно-правового процесу. У 
цьому процесі не тільки право вдосконалює юридичну техніку, 
процедурні методи оперування з відповідним матеріалом, але й самі 
правові цінності уточнюються, змінюються, інколи переоцінюються. Дія 
зазначеного механізму, завдяки якому й знімаються епістемологічного 
плану суперечності природно-правової та позитивно-догматичної 
парадигм, а також зазначені загальносоціальні проблеми ціннісного 
виміру, найбільш концентровано проявляється у функціонуванні норми 
права як його первинної клітини й субстратної основи.

Правова норма завжи є результатом певного ціннісного ставлення 
до навколишнього світу. У ній, по-перше, захищаються очевидні 
соціальні цлюдські цінності, вже підтверджені практикою, а по-друге, 
закріплюються (інколи нав'язуються) цінності, які ще повинні 
реалізуватися в соціальних відносинах. Іншими словами, норма права 
завжди постає як пізнавальний результат або при оцінюванні певної 
соціальної дійсності як позитивної чи негативної, з одного боку, і як 
засіб оцінки, оціночний критерій поведінки суб’єктів як правомірної чи 
неправомірної - з іншого. Тобто, у будь-якому випадку норма права 
постає як оціночний пізнавальний процес. Аксіологія ж, як наука про 
цінності, особливо аксіологія права як наука про ціннісну його природу, 
правові цінності та право як цінність, стають невід’ємною складовою 
гносеологічно-правового процесу. Невипадково Н.Неновські зауважує: 
"Гносеологічна проблематика права відносно самостійна по стосовно 
до його аксіологічної проблематики. Однак результативно вивчати їх 
можна лише у взаємозв’язку" [7, с.43]. Більше того, “у пізнанні правової 
Дійсності неможливо обійтися без ціннісного підходу ’ [7, с.35].

Н орм а права в більшості випадків постає як соціальна и 
індивідуальна цінність, але не завжди. Вона може відігравати також і 
роль антицінності, суперечити природі й інтересам суспільства й 
особистості. Більше того, вона ніколи не може водночас оцінюватись
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як абсолютна цінність чи антицінність. Це випливає з того, що в правовій 
нормі знаходить свій гносеологічний вираз суперечливість належного й 
наявного, належного и сущого, що інколи набуває антиномічного  
характеру. Дискусії про співвідношення належного й наявного, 
належного й сущого в структурі права ініційовані ще Кантом, а саме 
його протиставленням теоретичного й практичного розуму, підхоплені 
нескантіанцями та Г.Кельзеном, продовжуються й донині і складають 
одну з фундаметальних проблем аксіології права [3, с. 155-163; 11; 15].

Дійсно, норма права - це завжди належне, це те, як ми повинні 
поводитись у певній ситуації, щоб досягти певних цілей. Але звідки 
береться належне норми? Воно є відображенням тих цінностей, які 
суспільство визнало для себе як базові. У належному відбувається 
суперечлива зустріч минулого й майбутнього в потребах людини й 
суспільства. Минуле - це так би мовити абсолютно належне, це винайдені 
та вже перевірені практикою ефективні способи поведінки, вони 
постають як знання, в яких сконцентровано історичний досвід людства. 
Майбутнє - це належне, виведене як протиставлення негативної оцінки 
певної соціальної дійсності, воно тепер виступає як ідеал, як мета 
суспільства. Але це швидше відносно належне, оскільки в дійсності його 
(ідеалу) ніколи не існувало і немає впевненості в його істинності. Норма 
права в дан ом у  випадку виступає своєрідним гносеологічним  
розвідником майбутнього, соціологічним експериментатором, критерієм 
істинності прийнятих цінностей. У такому розумінні нормативно  
належне як породження минулого й майбутнього породжує напружену 
гносеологічно правову антиномію. Належне, зумовлене минулим 
досвідом, не може бути однозначно придатним для нових, змінених 
соціальним розвитком ситуацій. З абсол ю тн о  належ ного воно  
перетворюється спочатку у відносно належне, а відтак -  і в зовсім 
неналежне, в антицінність. Належне, зумовлене ідеалами майбутньої 
гармонії, ще не є абсолютно належним, оскільки не підтвердило своєї 
істинності, тобто воно так само, як і належне, породжене минулим, є 
відносно належним. Водночас право, щоб забезпечити стабільність 
суспільства, наказує виконувати норму як істинну норму, як обов’язкову 
схему поведінки. Отже, виходить, що в нормі концентрується належне, 
яке є в водночас гносеологічно необгрунтованим належним, тобто  
неналежним, адже тільки істина породжує обов’язковість.

Постійне розв’язання даної гносео-аксіологічної антиномії норми 
права є тим пізнавальним механізмом, за допомогою якого долаються 
крайнощі природно-правового та позитивно-догматичного підходів у 
розумінні сутності права. Функціонування ж права в цьому випадку 
постає як гносеологічне балансування між належним і сущим,
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цінностями та реальністю, в якому аксіологічні фактори відіграють роль 
необхідних констант епістемологічного процесу праворозвитк\
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Волош ина Е. Ю

ПІЗНАВАЛЬНА РОЛЬ МИСТЕЦТВА

Мистецтво здавна вважалось одним з предметів естетики як 
філософської науки, що аналізує гносеологічний аспект взаємовідносин 
мистецтва та дійсності. Проблема співвідношення філософії і мистецтва 
хвилювала представників теоретичної думки ще в античному світі. Для 
Платона земне буття, що його відображає мистецтво, лише жалюгідна 
тінь вічних і незмінних ідей. Дійсну суть речей, вважав Платон, дано 
збагнути небагатьом, лише тим, хто любить мудрість, - філософам. 
Проте він вірив, що мистецтво -  це величезна сила, яка здатна служити 
на зло й добро людям. Безпосередньо мистецтво не дає пізнаня істини. 
Краса не є істиною сама по собі. Але краса не просто ілюзія, це необхідна 
сходинка на шляху до істини. Не будучи само по собі пізнанням істини, 
мистецтво сильне своєю виховною функцією, і з цього боку його слід 
розглядати в співвідношенні з філософією .

Якщо Платон недооцінював пізнавальну роль мистецтва, то 
Арістотель  дотрим увався п ротилеж ної думки. М истецтво,  
відображаючи навколишню дійсність, світ земних речей, згідно з 
Арістотелем, є щаблем у процесі пізнання навколишньої дійсності 
людиною. Більше того, зіставляючи пізнавальні можливості конкретно 
наукового знання й мистецтва, Арістотель віддавав явну перевагу 
останньому. Порівнюючи мистецтво й історію, він вважав, що хоча 
вони й наслідують дійсність, але мистецтво на цьому шляху досягає 
значно більших результатів. Якщо історія обмежується описом подій, 
то поезія йде далі. Вона відтворює дійсність, розповідаючи не про те, 
що було, а про те, що має бути чи вірогідне для дійсності. Отже, поезія 
говорить більше про загальне, а історія -  про окреме, і тому поезія і 
філософськи глибша, і серйозніша за історію.

Мистецтво в найдавніші епохи свого існування не тільки служило 
для безпосереднього задоволення естетичних потреб людини, але й 
виступало одним із засобів пізнання як зовнішнього світу, так і самої 
людини. З розш иренням гор и зон т ів  світовідчуття лю дини її 
індивідуальна свідомість підноситься до рівня філософського  
осмислення світу й власного місця в ньому. Мистецтво, завдяки своїй 
гуманістичній природі, чутливо відображає ці зрушення в духовному 
житті людей. З відокремленням розум ової праці від фізичної, 
теоретичної (духовної) діяльності від практичної пізнавальний бік 
мистецтва дедалі більше абсолютизувався, й при оцінюванні природи
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мистецтва в естетичних трактатах йому нерідко надавалось першорядне 
значення.

Древні вважали мистецтво особливою галуззю виробництва для 
виготовлення предметів, призначення яких - давати насолоду людям, 
вводити їх в особливий емоційний стан, вселяти їм певні почуття, які 
ми тепер називаємо естетичними.

На початку зародження естетичного ставлення до дійсності 
людина не могла обмежитися тим, що знаходила в готовому вигляді 
навколо себе, і почала сама виготовляти необхідні їй предмети. 
Виготовляючи їх, людина почала формувати й свою потребу у 
відповідних предметах, видах діяльності. Сформувавшись у практичній 
діяльності, естетична потреба, у свою чергу, сприяє зародженню та 
розвитку мистецтва як діяльності, спрямованої на задоволення цієї 
потреби.

Естетичні потреби пов’язані з потребами в певному емоційному 
стані. Це не тільки “переживання” прекрасного, високого, смішного й 
т.п., не тільки бажання відчути подібні почуття. Це ще й активний потяг 
до творчості за законами краси, до того, щоб практично виразити такий 
стан та осмислити його.

Чи містять емоції, у т. ч. художні, пізнавальний момент? Емоції - 
це особливі процеси чи стан, що виникають у результаті задоволення 
чи незадоволення якихось потреб особистості. Якщо задовольняються 
чи не задовольняються наші пізнавальні, інтелектуальні потреби 
(потреба в нових знаннях, потреба зрозуміти висловлену концепцію і 
т.д.), то виникають інтелектуальні почуття.

Отже, навіть найближчі до процесів пізнання інтелектуальні 
почуття самі по собі не містять пізнавального моменту. Почуття 
знаходяться наче в іншій площині свідомості, ніж пізнання. Ще Кант 
визначив, що існують три різні, суверенні ділянки свідомості: інтелект, 
воля й почуття. Пізнавальна діяльність безпосередньо пов’язана з 
інтелектом. Як правило, всю діяльність свідомості зводять до інтелекту 
та пізнання. Проте пізнання -  початковий елемент життєдіяльності: 
щоби діяти, жити в тих чи інших обставинах, людина, перш за все, пізнає 
їх. Але це лише початок, потім вона оцінює пізнане з позиції своїх 
інтересів. І якщо це оцінювання торкається інтересів особистості, то 
виникають емоції та переживання [2, с.58-59].

І лише після цих актів пізнання й оцінювання починається не менш 
значуща діяльність свідомості: уточнюються норми поведінки й на їх 
основі ставиться мета й формується план дії, орієнтовна основа вчинку.

Суть і хміст мистецтва -  в розвитку самої людини в процесі 
пізнання та перетворення нею дійсності. Пізнання як таке є, по суті.
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видом духовного виробництва -  отримання знань. В.Грінін та 
А.Ладигіна стверджують, що праця с засобом доцільної зміни світу. Щоб 
світ змінити, потрібно пізнати його закони. Звідси необхідність у 
філософії й науці як знаряддях гранично синтетичного та аналітичного 
пізнання й змінення світу відповідно до його двоїсто-суперечливої 
природи як єдності цілого й частин. Але людина перетворює світ також 
естетично, тобто творить за законами краси Звідси необхідність 
мистецтва як знаряддя емоційно-образного, естетичного пізнання та 
перетворення світу [6, с.ЗО].

Бажання змінити світ, зробити його прекрасним і справедливим 
було спонукальним мотивом творчості багатьох талановитих митців. 
Науковий аналіз показує утопічність таких намірів, але, можливо, без 
цього світ не знав би створених ними дивовижних поем, драм, романів, 
симфоній, живописних полотен, архітектурних споруд. Та незалежно 
від тих чи інших суб’єктивних намірів і творчих спонукань мистецтво 
володіє о б ’єктивними можливостями впливу на духовний світ людини 
й через нього на суспільні відносини.

Виразні можливості мистецтва виявляються в системі “особистість 
-  суспільство”. У художньому творі не тільки відображається зовнішній 
світ, о б ’єктивна реальність, але й виражається внутрішній світ -  
суб’єктивна реальність -  як персонажів, зображених художником, так і 
самого художника як неповторної особистості. Це те, що можна назвати 
психологічним аспектом твору, який тяжіє до полюса особистості. Проте 
духовний світ худож ника несе в собі й суспільну психологію .  
Відображення у творі мистецтва суспільних настроїв, ідей, проблем, 
потреб, ідеалів -  це соціальний аспект, який, звичайно, тяжіє до полюса 
суспільства.

Художній твір о б ’єктивно-суб’єктивний за своєю сутністю: будучи 
о б ’єктивною реальністю як особлива матеріальна конструкція та 
відображення суспільних відносин, результат художньої творчості, він 
втілює в собі суб’єктивне світовідчуття й світогляд художника, його 
прагнення впливати на людину й світ.

Мистецтво, як і будь-яка інша форма людської свідомості, не може 
не відображати об’єктивну реальність. І ця природа мистецтва очевидна 
в тих його видах, художній образ в яких будується на зображенні 
життєвих явищ (образотворчі мистецтва: живопис, скульптура, графіка, 
художня фотографія; художня література; кіно- і телемистецтво; театр). 
Але й у тих видах художньої творчості, в яких образ не будується на 
відтворенні явищ дійсності (музика, декоративно-прикладні мистецтва, 
архітектура, хореографія, художній дизайн), також здійснюється 
відображення світу не тільки суб'єктивного, але й об'єктивного.
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Безум овно, види мистецтва розрізняються за характером  
гн осеол ог іч н ого  ставлення до дійсності. Одні, як, наприклад  
архітектура, музика, меншою мірою,„інші (театр, кіно, живопис, 
література) більшою мірою служать засобом пізнання світу Але 
мистецтво в цілому володіє як загальними характеристиками пізнання 
так і специфічними особливостями.

П ізнавальні можливості мистецтва грунтуються на 
відображально-інформаційному аспекті. Само по собі “відображення" 
ще не є “пізнання”. Відображення дійсності у свідомості людини може 
бути як правдивим, так і несправжнім. Пізнання -  це не будь-яке 
відображ ення, а лише те, яке істинне реальності в її суттєвих, 
закономірних зв'язках і відносинах.

Специфіка мистецтва як особливого виду пізнання може бути 
перш за все виявлена в порівнянні з іншими видами пізнання. Якщо 
наука є теоретичним освоєнням дійсності, нагромаджуючи знання про 
світ у формах понятійного мислення, то мистецтво дає нам знання в 
конкретно-образній формі. Нагромаджуючи знання про світу формах 
образного мислення, мистецтво здатне подати багатство досвіду в 
конкретних формах і не має собі рівних як засіб пізнання людини в 
різноманітності його відносин до іншої людини. Саме особистісний зміст 
ставлення людини до світу, в тому числі ставлення однієї людини до 
іншої і до самої себе, складають те особливе, в чому мистецтво виступає 
як пізнання, подібно до того, як у пізнанні сутності речей і явищ полягає 
специфіка діяльності науки [1, с.98]. Мистецтво не вивчає людину у 
відриві від природної та соціальної дійсності, а навпаки, природну 
дійсність воно розглядає не як таку, саму по собі, а в залежності від 
діяльності, намагань, переживань та ідеалів людини.

Ближче до істини та точка зору, що мистецтво відображає та 
вивчає перш за все відносини світ-людина, людина-світ, чи, іншими 
словами, світ як ціле в його ставленні до суспільної людини та її 
соціально-історичної діяльності.

Природа сама по собі не є предметом мистецтва. Природа стає 
предметом мистецтва з тою  мірою, якою вона “олюднюється’ . 
відображ ається  у світі почуттів і думок лю дини, коли краса, 
натхненність, поетичність природних о б ’єктів і явищ виступають 
ступенем їх соціальної значимості, цінністю для людини та суспільства.

Необхідно відзначити, що мистецтво у своїх класичних формах 
тяжіє до цілісного відтворення світу, в центрі якого стоїть людина. V 
творах мистецтва знаходить відображення зв язок часів і поколінь, 
теперішнє й майбутнє людини.

Ще одна особливість мистецтва -  відображення, пізнання через
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індивідуальне, одиничне, типове як загальне в людському житті та бутті 
природи. Така суттєва особливість художнього узагальнення дає 
можливість мистецтву виразити через художній образ загальне. Це 
дозволяє художньому пізнанню обійняти всю величезну масштабність 
історичних доль людства. На відміну від історії та інших наук, мистецтво 
завжди мас справу з лю дством , яке взяте в перспективі його  
нескінченного розвитку; індивідуальне життя людини, окрема історична 
подія знаходять у мистецтві такий масштаб, межі якого визначаються 
межами всієї людської практики.

У художній творчості історично конкретні структури, типи 
особистостей, життя окремої людини осмислюються з погляду вічних, 
загальнолюдських проблем. У цьому значенні воно є формою пізнання 
та моделювання загальних, глобальних проблем буття.

Мистецтво безпосередньо впливає на духовний світ людини. Але, 
формуючи образ почуттів і думок людини, воно тим самим формує 
також образ її діяльності. Воно змінює реальний, а не тільки духовний 
процес її  життя, перетворю є людську дійсність. Почуття та їх 
переживання необхідні й у науковому пізнанні. Але в науці вони служать 
лише формою, в якій дається людині об ’єктивний зміст її свідомості. 
Вони не розкривають істини, а лише супроводжують її пошук. Мета 
наукової діяльності полягає в тому, щоб отримати знання про закони 
такої дійсності, якою вона є незалежно від свідомості взагалі, від 
суб’єктивного ставлення до неї дослідника, його почуттів, переживань.

Художник, навпаки, намагається виразити у творі своє суб’єктивне 
ставлення до зображуваного. У мистецтві усвідомлення дійсності 
можливе не інакше, як шляхом переживання уявних явищ людського 
життя, вчинків героїв художнього твору, а також їх почуттів і думок. У 
миетецтві переживання уявного служить вже не тільки формою, але й 
змістом пізнання. Будучи відображенням зовніш нього світу, це 
переживання виступає тут безпосереднім джерелом того світогляду, тих 
настроїв і поглядів, які формують мистецтво.

Переживання уявного, зазначає ІО.Воробєй, - головна деталь у 
психологічному механізмі як творчості художника, так і співтворчості 
читача, глядача, слухача. І ця деталь найяскравіше характеризує 
внутрішній механізм практично-духовного способу освоєння дійсності, 
що відрізняє мистецтво від науки [3, с.46].

Витвір мистецтва може бути об’єктом наукового аналізу, і тоді важливо 
не плакати чи сміятись, а розуміти. Іншим є естетичне ставлення до нього. 
Тоді лише за допомогою переживання мистецтво виробляє у людини уявлення 
про естетичну своєрідність суспільного життя, його естетичну досконалість. І 
тільки через це переживання воно сприяє розумінню естетичного ідеалу, того, 
що є доброю і злою, справедливістю і щастям.
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Мистецтво звертається безпосередньо до наших почуттів і через 
них - до розум у . А  будучи усвідомленими. ПОЧУТ ТЯ людини  
перетворюються в усталене світовідношення. Тому мистецтво служить 
не тільки пізнанню, але й виховуванню почуттів, воно формує ідейно- 
емоційне ставлення людини до явищ дійсності як до прекрасних чи 
жахливих, а разом з тим і намагання стверджувати прекрасне й вести 
боротьбу з огидним у суспільному та особистому житті. Результатом 
усвідомлення естетичного переживання є вже не просто знання, а 
пережите знання. Це знання, якщо беруть, то з упевненістю в його 
справедливості, як переконання в необхідності думати й діяти так, а не 
інакше. Впевненість у справедливості знання народжується тому, що в 
мистецтві воно є знанням того, що людина сама вистраждала, того, що 
нехай в уяві, але нею самою пережите.

І тоді,  коли мистецтво служить джерелом знання, формує 
переконання людей, розвиває в них почуття краси й добра, воно 
водночас спонукає людину розмірковувати про життя, пробуджує в неї 
здібності до активної розумової діяльності, до сприйняття й уяви, 
переживання й мислення, переконує її в тому, що є краса й добро, 
виробляючи в неї не тільки розуміння й уміння, а й активну життєву 
позицію.

Художня творчість -  це не тільки духовний процес відображення 
зовнішнього світу, але й матеріальний процес предметного втілення 
задуму. Художник творить, не тільки міркуючи про життя, а створюючи 
художній образ, оживляючи його у фарбах, дереві, камені, звуці, жесті, 
русі - тобто в предметно-чуттєвій формі краси художнього твору. Так 
народжується особлива естетична реальність. Тільки так художник може 
брати участь у загальному процесі оновлення життя, в естетичному 
вихованні й розвитку людини. Так проявляються творчі можливості 
мистецтва не тільки відображати дійсність, але й змінювати її.

Пізнаючи художній твір, читач, слухач, глядач через нього пізнає 
і саму дійсність, моделлю якої він є. Можна сказати, що витвір мистецтва 
має також пізнавальне значення історичного документа. Л.Столович 
вважає, що навіть хибні форми свідомості, що виражені в мистецтві, 
можуть мати пізнавальне значення. Відображувальна природа  
мистецтва дає можливість при аналізі талановитого твору, навіть якщо 
він реакційний за своєю соціально-політичною спрямованістю, виявити 
такі сторони, які мають неабияку зацікавленість і для прихильника 
передових суспільних сил [10, с.166].

Але якщо навіть такі твори мають певне пізнавальне значення, то 
які тоді пізнавальні можливості мистецтва, яке є суб’єктом пізнавального 
процесу, спеціально орієнтованого  на пізнання об єктивної та
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с у б ’єктивної реальності? Через нього ми не просто отримуємо  
інформацію про дійсність; воно спонукає й активізує наші пізнавальні 
здібності, стимулює розумову діяльність, допомагає нам пізнати світ і 
себе, є і пізнанням, і самопізнанням.

При цьому пізнавальна функція мистецтва має специфічними 
особливості, що відрізняють її від пізнавальної функції науки. Для 
останньої пізнання світу -  основне завдання. Художнє ж пізнання 
взаємодіє з іншими сторонами та функціональними значеннями 
мистецтва, щоб, як уже відзначалось, формувати й спрямувати духовний 
світ людської особистості відповідно до певної системи естетичних 
цінностей. Тому мистецтво відображає дійсність інакше, ніж наука. І 
пізнання, здійснене в мистецтві, а отже, і пізнання самого мистецтва 
суттєво відрізняється від наукового не тільки за формою, але й за своїм 
предметом і змістом.

Наука намагається розкрити закономірності всіх форм руху 
матерії. Мистецтво, на перший погляд, також відображає увесь світ: 
художник-пейзажист зображує природні явища, письменник-романіст 
відтворює складні сплетіння суспільних подій та особистих доль. Проте 
ставлення художника до природи не таке, як дослідника-натураліста. 
Для вченого важливе пізнання о б ’єктивних закономірностей природних 
явищ, для художника -  естетичних властивостей цих явищ, вияв їх ідейно- 
емоційного впливу на людину.

Характеризую чи основу  будови єдиної системи лю дської  
діяльності, Г.Вижлєцов виділяє чотири її базисні види: пізнавальний, 
ціннісно-орієнтаційний, перетворювальний і комунікативний. Перші два 

' належать до сфери свідомості, вони є два відносно самостійні боки 
свідомого відображення людиною дійсності. Пізнавальна діяльність 
відображає о б ’єктивний світ таким, яким він є, незалежно від потреб, 
інтересів і цілей пізнаючого суб’єкта. Тому результат, втілений у 
категоріальній теоретичній системі, принципово б езо со б о в и й ,  
неупереджений. Ціннісна ж свідомість зацікавлена й упереджена, тому 
вона порівнює о б ’єктивні властивості відображуваних о б ’єктів з 
матеріальними чи духовними потребами с у б ’єкта (особи стост і,  
соціальної групи, класу, суспільства, держави). Це співвідношення стає 
змістом особистісних емоцій і соціально-психологічних актів і фіксується 
в оцінювальних поняттях і судженнях (“ к о р и сн о ” , “ п р и єм н о”, 
“прекрасно”) [4, с. 11].

Ці два аспекти свідомості, взаємодіючи в різних пропорціях у тих 
чи інших актах свідомого відображення, служать необхідною умовою 
матеріального й духовного виробництва щодо цілеспрямолваного 
перетворення природи й суспільства, в тому числі й самої суспільної 
свідомості.



Обов язковою умовою здійснення всіх трьох вишенаведених видів 
діяльності е діяльність комунікативна. Вона є міжсуб'ектним  
спілкуванням за допомогою мови як “практичної свідомості” та будь- 
яких інших знакових систем, що служать закріпленню та передачі 
духовно-ціннісного змісту. Звичайно, виділити ці основні діяльніші 
одиниці в чистому вигляді можна лише теоретично.

Свідомість має своїми складовими пізнання и оцінку. На відміну 
від вченого, художник не може пізнавати, не оцінюючи, не вкладаючи в 
процес і результат пізнання свого особистісно-упередженого ставлення 
до об єкта, що пізнається, від чого вчений постійно абстрагується в 
процесі пізнання для отримання максимально об’єктивного результату.
З самого початку цього процесу думка й емоція художника зливаються 
воєдино. Так, уже на початку сприйняття світу через призму художнього 
задуму пізнання й оцінка органічно з’єднуються у свідомості художника 
в щось третє -  оцінювально-пізнавальний образ. Залежно від своєї 
структури він відображає будь-який реальний об ’єкт не сам по собі, а 
неминуче відтворюючи його ціннісне значення. Але задум ще не є 
мистецтво, його швидше можна було б назвати художнім прообразом 
світу. Художник повинен втілити своє ціннісне бачення в матеріалі того 
чи іншого виду мистецтва, перетворити його в художньо-знакову 
систему як інструмент духовно-ціннісного спілкування з іншими людьми.

Отже, всі чотири види лю дської діяльності органічно  
взаємопроникають один в одного, створюючи інший, п’ятий вид -  
художнє освоєння дійсності. Його результатом є художній твір будь-якого 
виду й жанру як своєрідна духовно-ціннісна модель об’єктивного світу.

Але чи можна уявити та матеріально закріпити такі, наприклад, 
духовні цінності, як “добро” чи “прекрасне”? В одних випадках художнє 
відображення показує образи цінностей, відтворюючи їх конкретних 
носіїв, наприклад, “добри й  вчинок” чи “ прекрасний пейзаж” в 
образотворчих мистецтвах. Драматичний театр відображає життєву 
ситуацію прояву духовних цінностей у драматичній дії. Необразотворчі 
мистецтва відтворюють переживально-емоційний процес ціннісного 
ставлення людини до людини, до природи й т.д., не показуючи їх носіїв, 
як це буває в інструментальній музиці. Архітектура, наприклад, як 
музика в застиглому вигляді, здатна передавати настрій і стиль 
духовного життя цілих епох.

Привабливість і сила мистецтва в тому й полягають, що воно здатне 
оживляти скільки завгодно примхливі взаємосплетіння ціннісних 
зв’язків. Єгиптяни називали художників, скульпторів оживлювачами, 
воскресителями. У цьому найменуванні -  глибоке поняття сутності 
мистецтва.
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Веретін М.В.. Ціхоцька О .А

РЕФОРМАЦІЙНІ ВЧЕННЯ ПРО ГУМАНІСТИЧНІ ЦІННОСТІ Т4
СОЦІАЛЬНІ Й ДУХОВНІ РЕАЛІЇ КІНЦЯ XX СТОЛІТТЯ'

Дух вільнодумства є пануючим у сучасному суспільстві. Кожна 
мисляча людина прагне знайти себе в бурхливому потоці інформації, 
який охопив усі сфери людського життя, навіть такі, до розуміння яких 
треба підходити досить обережно. Сила окремої людської думки, 
підкріпленої даром свободи та вільного вибору, втілюється в життя, 
матеріалізується в найновіших досягненнях науково-технічного  
прогресу.

Д ух свободи  щ онайбільш е панує у вченнях представників 
Реформації та її послідовників, який поклав початок протестантизму. 
Свого часу Гегель, досліджуючи проблеми релігійної філософії, писав: 

протестантизм вимагає від людини, щоб вона вірила лише в те, що 
знає, щоб її совість була для неї недоторканою святинею; в акті божої 
милості людина не пасивна, вона істотно існує в ньому завдяки своїй 
суб’єктивній свободі...” [З, с.405].

Протестантське вчення як одна з форм відображення релігійної 
свідомості має низку специфічних особливостей. На відміну від інших 
релігійних вчень, протестантизм орієнтується переважно на онтологічно- 
етичну та ціннісну проблематику, на питання, що стосуються буття 
людини (співвідношення божественного та людського, здатності людини 
до пізнання оточуючого світу, життєвої активності людини та ін.). При 
цьому протестантське вчення досить часто заперечує необхідність будь- 
якої філософії (аналогічної, наприклад, томізму в католицизмі), а також 
будь-якої етичної чи політичної програми, яка виражала би позицію 
протестантської церкви.

Усе це дозволяє протестантизму оперативно реагувати на соціальні 
та духовні потреби часу, бути більш співзвучним у своїх оцінках 
офіційних (не церковних) ідейних та філософських течій та поглядів, ніж, 
наприклад, католицизм чи православна релігія, що пов’язані з певними 
церковними догмами.

У сучасному протестантизмі існує кілька течій або напрямків, що 
розрізняються між собою як своїм ставленням до так званого класичного 
протестантизму, що склався в період Реформації (XVI ст.), так і 
трактуванням соціальних проблем сучасності.

1 Деякі положення статті носять дискусійний характер і друкуються в порядку 
обговорення - Ред.2.
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Перший напрям можна визначити як “фундаментальний”, або 
“ортодоксальний”. Він ставить наріжним каменем вічність та незмінність 
біблейських заповідей, перед якими, з точки зору прихильників напряму, 
все людське (суб’єктивні переживання й переконання людей, норми їх 

' життєдіяльності тощо) не має істотного значення, є нестійким і навіть 
спотвореним.

Другий напрям , на противагу перш ому, іноді називають  
“модернізмом”, під яким прийнято розуміти поняття сучасності. Витоки 
сучасності проглядаються то в раціоналізмі Нового часу, то в ідеях 
просвітництва XVIII ст. з його вірою в прогрес та опорою на наукові 
знання, то у філософських та соціологічних ученнях початку XX ст. 
Названий напрям протестантизму прагне возвеличити людську 
діяльність, уподобання та прагнення людей, наділяючи їх божественним 
та високим релігійним зм істом . Мирські досягнення людей 
розглядаються як такі, що відповідають божественним задумам, а “Святе 
Письмо” переосмислюється з урахуванням конкретних потреб людей та 
їх життєдіяльності [2, с. 36-37].

На противагу християнству та іншим світовим релігіям, 
“модерний” напрям протестантизму відрізняється оптимістичними 
поглядами на людину та можливості її впливу на історичний процес. 
Багато його представників є прибічниками суспільного прогресу, 
позитивно ставляться до наукових відкриттів, виступають за братерство 
й рівність людей у суспільстві.

Враховуючи зв’язок “модерного” протестантизму з ліберально- 
гуманістичними традиціями минулого, деякі дослідники називають його 
“ліберальним християнством”.

Третім напрямом вчення, що аналізується, є неортодоксальний 
протестантизм. Його прибічники намагаються усвідомити та всебічно 
оцінити роль р ел іг ій н ого  світогляду в епоху  індустріального  
сусупільства, виявити причини занепаду багатьох релігійних учень та 
знайти шляхи підвищення їх авторитету. Як і прихильники “ліберального 
християнства”, вони допускають істотне зближення релігійного та 
наукового світоглядів, прагнуть створити поновлений та більш 
сприятливий для багатьох образ Бога.

Враховуючи динамізм епохи, соціальні та духовні реалії кінця XX 
ст., сучасний протестантизм намагається задовольнити одну з 
найважливіших людських потреб - потребу у впевненості. Як відомо, в 
людини немає інстинктів, які б регулювали її поведінку немов би 
автоматично. Вона має зробити  вибір , а це означає, що в 
найвідповідальніших випадках людина ризикує життям, якщо цей вибір 
виявляється хибним. Тому як наслідок у людини виникає глибока потреба 
у впевненості.
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Упродовж багатьох віків упевненість гарантувалась уявленнями 
про Бога. Всюдисущий і всемогутній Бог, на думку віруючої людини не 
тільки створив світ, а й зорієнтував людей на певні духовні цінності та 
проголосив принципи людської поведінки, які існують поза будь-яким 
сумнівом. Церква детально “розтлумачувала" ці принципи, і людина, 
що прилучалася до церкви, була впевнена в тому, що знаходиться на 
шляху до спасіння й вічного життя на небесах.

Поява наукового підходу й підрив віри у впевненість, яку пропонує 
релігія, спонукали-люди ну до нових пошуків упевненості. Спочатку 
здавалося, що наука здатна створити їй нове підгрунтя. Так уявлялося 
раціонально мислячій людині останніх століть. Проте орієнтована на 
науку людина, за словами Еріха Фромма, поступово стала втрачати 
здатність бути раціональною  и незалежною. “Вона позбавилася 
сміливості думати сам ост ій н о  й приймати рішення на основі 
інтелектуальної та емоційної причетності до життя, їй забажалося 
обміняти “непевну впевненість"... на нібито “науково обгрунтовану 
впевненість”, що спирається на здатність до передбачення” [5, с. 153].

Названі вище функції, зазаначає далі Е. Фромм, людина передала 
комп’ютеру, за допомогою якого можна скласти будь-який план на 
багато років наперед, включити сюди й маніпулювання людським 
розумом і смаками. При цьому комп’ютер може допомогти людині чітко 
уявити декілька можливостей, але ніхто за неї не прийме серйозного 
рішення. На думку Е. Фромма, “ і релігійне рішення, що є сліпим 
підкоренням божій волі, і комп'ютерне рішення, засноване на вірі в логіку 
“фактів", - це форми власного розуміння, знань, досліджень та 
відповідальності на користь ідола - будь то Бог чи комп'ютер” [5, с. 153- 
154].

Важливим аспектом д о сл ідж ув ан о ї проблем и є аналіз 
комунікативних та адаптивних здатностей особи щодо соціальної 
дійсності. Названий аспект проблеми знайшов своє всебічне висвітлення 
в працях таких відомих західноєвропейських філософів і соціологів, як 
Карл Ясперс, Мартін Бубер, Карл-Отто Апель, Отто Фрідріх Больнов, 
Юрген Хабермас та ін., які створили досить популярну на Заході 
“комунікативну філософію”. Ця філософія запропонувала своє бачення 
фундаментальних проблем людського буття в його соціальних та 
індивідуальних вимірах, що розглдядаються крізь призму проблеми 
комунікації, інтерсуб’єктивності.

Такий поворот думки від філософії свідомості до філософії 
комунікації сьогодні відзначений спробами реабілітувати “практичну 
філософію", тобто шляхом вивчення інтерсуб’єктивних структур мови, 
свідомості та буття знову повернутися до буття людини у світі. За
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словами київського філософа Є. К. Бистрицького, основною проблемою 
комунікативної філософії є визнання “конкретної занепокоєної людини, 
яка діє в конкретній реальності існуючого Я, - реально існуючої 
особистості” [1, с.35].

Найбільш значуща, але малодосліджена заслуга комунікативної 
філософії полягає в тому, що саме представники названого  
філософського напрямку по-справжньому звернулися до проблеми 
інтерсуб’єктивності. Визнання даної проблеми за один з головних 
аспектів і самого життя сьогодення, і сучасної філософії та соціології 
зробило це поняття важливою сполучною ланкою різних, зовні навіть 
протилежних, філософських спрямувань - від прагматизму Ч. Пірса, 
філософії мови пізнього Л. Вітгенштейна та феноменології Е. Грусселя 
до діалогічної філософії М. Бубера, екзистенціалізму М. Хайдеггера та 
К. Ясперса, герменевтики Х.Г.Гадамера [4,6.16-17].

Особливо актуальними для сьогодення (у т.ч. для громадян 
сучасної України) є ідеї одного з лідерів Франкфуртської школи 
соціальних досл ідж ень, наш ого сучасника Ю ргена Х аберм аса.  
П ідтримую чи засновників  н азван о ї вище школи (М. 
Хоркхаймера,Т.Адорно, Г.Маркузе, Е. Фромма) в їхній критичній оцінці 
сучасного суспільства, Хабермас відзначає, що саме реальні процеси 
суспільного життя актуалізують нове проблемне поле дослідження - 
сферу “інтеракції”, міжіндивідних комунікативних відносин [6, с. 108-109].

Повернення людини до своєї ідентичності, до втраченого зв’язку з 
іншими лю дьми має своєю  п ередум овою  відновлення “ вільної  
комунікації” як принципово нової форми людських відносин. Це 
відновлення й досягнення “справжнього спілкування”, на думку 
Хабермаса, стане можливим у процесі звільнення від сцієнтистської 
ідеології шляхом її посл ідовної критики й втілення практичної  
комунікації, “вільної і гуманної за своїм змістом” [7, с. 190-192].

За таких умов життя, скероване традицією, переростає в життя, 
що керується розумом. Очевидним свідченням зростання раціональності 
“ посттрадиційного” життєвого світу є нові способи  подолання  
критичних ситуацій та пошуки осмисленої відповіді щодо розв’язання 
складних проблем людської життєдіяльності.
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Шн у р ов а  О.Г.

МАТЕРІАЛЬНЕ Й ДУХОВНЕ В ЖИТТІ ЛЮ ДИНИ ЯК ОДНА З 
ПРОБЛЕМ ХРИСТИЯНСЬКОГО ВІРОВЧЕННЯ1

Ситуація, до якої потрапила наша держава,- яскравий приклад 
переоцінки цінностей. Відкидаючи минуле, ми знаходимося лише на 
початку формування нових ціннісних ор ієнтацій . Як в ідом о,  
становлення соціуму передбачає застосування вже набутого цивілізацією 
досвіду, певних традицій, звичаїв, того, що складає культурну спадщину 
людства. Україна може стати повноцінною державою, уввійти до 
загальноцивілізаційного виміру тільки тоді, коли вона матимие для 
цього солідне духовн е  підгрунтя. Ц ього не можна досягти, не 
звернувшись до такого величезного культурно-світоглядного пласту, як 
релігія. П ереоцінка в нових умовах системи освіти передбачає  
о б о в ’язкове включення в навчально-виховний потенціал тих 
загальнолюдських цінностей, які містить у собі релігія, і в першу чергу 
християнство, тому що Україна є християнською державою.

У сфері освіти йде розробка нових підходів до морального  
виховання й збагачення його гуманістичним и цінностями  
християнського віровчення. Інтенсивне відродження та активна роль 
релігії в духовних процесах заслуговує пильної уваги. Для того, щоб 
ефективніше використати виховний потенціал морально-етичних норм 
християнського віровчення, потрібно визначити їх нормативну сутність.

М ожна погодитись з тим, що християнська етика пройнята 
глибокою людяністю. Вона високо підносить гідність людини, її життєву 
місію. Як свідчить Святе Письмо (с. 121), з самого початку наміром 
Творця було вічне життя людини в щасті на Землі: “І сказав Бог: 
“Сотворімо людину за образом нашим, за подобою нашою, і хай панує 
над усею землею”/ Буття 1:26 / .

Проповідуючи мир і злагоду, християнство пропонує високі 
морально-етичні ідеали, до яких повинні прагнути люди. Християнське 
вчення охоплює всі напрями виховання -  моральне, трудове, розумове 
тощо, але в основу всієї системи ставить все таки моральне виховання. 
Воно передбачає формування в кожної людини моральних оцінок з 
позицій добра, справедливості, гуманізму.
Моральний той, хто добрий і безкорисливий, проявляє велику любов 
до людей. Це реалізується в такій заповіді: “Возлюби свого ближнього 
як самого себе” / Матвія 22:39 /. Християнська мораль спрямовує своє 
вчення на формування доброзичливості: “ І як бажаєте, щоб Вам люди 
чинили, так само чиніть їм і Ви”/ Луки 6:31 / .  Коран теж вчить своїх
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правовірних творити д о б р о /  Сура 4:40/ 36 // Християнська  
доброзичливість включає в себе повагу й поблажливість до недругів 
Вважається, що коли бажатимеш ворогові добра, це допоможе тобі 
уникнути агресії з його боку. Ця теза проявляється в такому біблійною 
виразі: “Любіть ворогів своїх, благославляйте тих, хто Вас проклинає, 
творіть добро  тим, хто ненавидить Вас, і моліться за тих, хто Вас 
переслідує” /Матвія 5:44/ . Погодитись з такими заповідями важко, 
оскільки вони пропагують пасивно-пристосовницьке ставлення до 
життя.

Аналіз християнської етики свідчить, що справжній християнин 
зобов’язаний виховати в собі:

щирість: “Позичайте, не ждучи нічого назад, - і Ваша за це 
нагорода великою буде /Матвія 5/. У Корані: “Аллах не любить тих, хто 
скупиться” /Сура 4:42/ 38:11/;

■ терпимість: “Не судіть і щоб Вас не судили” /Матвія 7:11Г, бо Вам 
терпимість потрібна, бо має велику нагороду вона”/Д о  євреів 10:36/;

чесність: “ Не свідкуй неправдиво” / Вихід 20:16/.
Формуючи такі чесноти в серцях людей, Святе Письмо засуджує 

негативні риси характеру й застерігає від їх прояву. Тому християнину 
пропонується боротися з:

• брехливістю: “Всім неправдомовцям їхня частина в озері, що 
горить вогнем та сіркою, а це друга смерть!”/ Об'явлення 21:8/;

грошолюбство й зажерливістю: “Грошолюбство — то корінь 
усього лихого”/Тимофія 5:7/,

• “Остерігайтесь усякої зажерливості, бо життя чоловіка не 
залежить від достатку маєтку його”/Луки 21:15/;

• зарозумілістю й пихою: “Кожен, хто підноситься буде 
понижений, хто ж понижається—той піднесеться”/Луки 18:4-14/.

■ пустослів’ям: “ Не кожен, хто каже до мене: “ Господи, 
Господи!”, увійде в царство Небесне, але той, хто виконує волю мого 
Отця, що на небі” /Матвія 7:21/.

Щ об сформувати моральні якості особистості, потрібні певні 
форми та засоби впливу. Ця роль належить різноманітним типам 
християнських шкіл. Мета даних шкіл — розвиток і формування фізично 
з д о р о в о ї ,  соц іально зр іл о ї ,  твор ч о ї,  сам остійної особистості,  
“християнина самостійної України”.

Виховання в цих школах є за своїм змістом і характером біблійно- 
християнським і здійснюється в дусі вчення Ісуса Христа, любові до Бога 
і усіх людей, шанобли-вого ставлення до родичів і дорослих, бережливого 
ставлення до рослинного та тваринного світу. У школі викладається 
Біблія, історія християнства, релігієзнавство, етика, естетика, практичне
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х р и с т и я н с т в о ,  музика, мистецтво. Приватні християнські школи 
працюють за такими основними принципами:

1. Навчальний процес базується на основних християнсько- 
біблійних принципах, які полягають у тому, що кожна дитина  
сприймається як обдарована особистість. Бог створив кожну дитину з 
індивідуальними можливостями до навчання.

Основним критерієм виховної роботи є Кредо віри:
• Віра в істинність і праведність Біблії як вищого авторитету її у 

вірі, навчанні, житті.
Віра в одного вічного Бога, єдиного в трьох особах — Отця, 

Сина, Святого Духа.
• Ісус Христос — Син Божий, який приніс себе в жертву, щоб 

кров’ю та своїм життям викупити впавших у гріхи людей.
• Віра в те, що “мірилом” праведності й характеру Божого є 

вічний Закон Божий десяти заповідей (декалог).
Віра в необхідність відродження людства й наповнення його 

Святим Духом в ім'я спасіння.
• Віра в те, що Святий Дух з доброї волі християнства може жити 

в ньому й допомагає йому вести благородне та благочестиве життя.
Віра в духовну єдність віруючих, у Господа нашого Ісуса Христа.

Виходячи з цих ідей, школи виявляють і розвивають природні 
здібності дитини.

2. Біблійно-християнський характер навчально-виховної діял ьності 
шкіл. Готовність до служби Богу згідно з християнськими принципами 
поведінки.

Як свідчать дослідження роботи християнських шкіл, у дітей з сімей 
віруючих лінія поведінки будується згідно з уявленннями про ідеал 
Божества та риси Й ого  характеру. Це й складає принципи  
християнського способу життя. Хоча релігійні школи розрізняються за 
типологією в різних розгалуженнях християнства, є загальне, що їх 
пов’язує. Це формування рис характеру та поведінки за образом і 
п одобою  Ісуса Х риста. В ізьм ем о, наприклад , суботн ю  школу  
Адвентистів С ь ом ого  Дня (А С Д ). Заняття тут починаються з 
пожвавленого співу та благодарственого служіння. Усім пропонується 
заспівати псалом, присвячений гемі уроку.
1. Учителі суботньої школи АСД дбають про піднесення духовного
рівня дітей стосовно тих цінностей, які їм пропонує християнська релігія, 
спонукаючи до спілкування на духовному рівні.

Адвентисти висувають низку вимог морального характеру щодо 
своїх учнів: не виховувати в собі почуття самовтіхи, гордині, не висувати 
своїх досягнень, пов’язуючи їх із священними принципами морального 
Закону Божого.
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Втілюючи в навчально-виховний процес основні засади  
морального виховання, які базуються на християнських заповідях, 
керівники суботньої школи АСД мають на меті:

дати дітям знання про основні християнські доброчинності: 
добро, чесність, справедливість, скромність, щирість;

сформувати в них стійкі позитивні ідеали під впливом 
моральних норм християнської релігії;

■ сприяти прояву цих якостей у поведінці дітей та їх діяльності. 
Основні знання про моральні норми та активно-позитивне  

ставлення до них формується на уроках Біблії та мистецтвознавства. 
Для цього планується тематика таких уроків: “Ікона”, “Свята п’ятниця”, 
“Наш храм” та ін. Вони розвивають зацікавленість дітей зразками 
культового мистецтва, пробуджують почуття прекрасного в дитячих 
душах, що сприяє ефективності виховного впливу. Крім того, діти 
здобувають на таких уроках знання про основні напрями в архітектурі, 
образотворчому мистецтві.

П роведені уроки н ародознавства  (ор ієнтовна тематика: 
“Святкування Різдва”, “Колядки та щедрівки”, “Свято Водохреща”) 
знайомлять дітей з українськими народними звичаями та обрядами. Для 
школи особливо важливим є виховне та світоглядне значення 
християнських зап ов ідей . П роведений аналіз християнських  
першоджерел та релігійної літератури дає підставу стверджувати, що 
християнське віровчення є найгуманнішим кодексом, де зібрано основні 
ідеї щодо формування етичних норм співжиття.

Але викладаючи християнську етику, вчитель, на наш погляд, 
повинен враховувати такі рекомендації:

щоб сформувати стійку моральну рису в дитини, потрібно 
розумно поєднувати словесні методи з включенням дітей у практичну 
діяльність (наприклад, Біблію можна поєднати з уроками практичної 
етики);

враховувати вікові та індивідуальні особливості дітей. 
Навчальні посібники, підручники. ТЗН повинні бути доступні дітям;

знайомлячи дітей з Біблією, дотримуватись найзагальніших 
підходів до неї та уникати міжконфесійних непорозумінь щодо  
тлумачення її текстів;

ефективною є робота з невеликою групою (до 10 осіб);
• діти можуть залучатися до навчання лише з добровільної згоди 

їх батьків;
недопустиме надмірне захоплення програмою морального  

виховання та перенасичення виховного процесу релігіїзнавчими 
поглядами. Кожна дитина має право на вільний вибір власних поглядів 
та світоглядних переконань.
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Карал а ш Н.Г

СТАБІЛІЗАЦІЯ СУСПІЛЬСТВА ТА ЗБІЛЬШЕННЯ АДАПТИВНИХ
ЗДАТНОСТЕЙ ІНДИВІДА ЯК СОЦІАЛЬНА ПРОБЛЕМА

Історичний розвиток земної цивілізації свідчить про те, що 
сукупний результат різних видів і форм людської діяльності, а отже й 
загальний стан тієї чи іншої країни, того чи іншого суспільства значною 
мірою залежать від управлінської діяльності владних структур. Врешті- 
решт саме від су б ’єктивного фактора залежить, буде суспільство 
стабільним чи кризовим (звичайно, величезну роль відіграють об’єктивні 
умови його існування). А загальний стан суспільства адекватно 
відображається на життєдіяльності людей: їх життєвому рівні, думках, 
почуттях і настроях, формах поведінки, міжіндивідуальному спілкуванні 
й навіть, на адаптивних можливостях індивідів. На цю жорстку 
залежність індивідуального від соціального вказують такі видатні 
американські соціологи, як Еріх Фромм та Роберт Мертон, відомі 
представники “розуміючої соціології” Альфред Шюц та Джон Мід, 
засновники й теоретики Франкфуртської школи соціальних досліджень 
Макс Хоркхаймер і Теодор Адорно та ін. Характеризуючи, наприклад, 
авторитарний тип особистості, М.Хоркхаймер писав, що така людина 
механічно підпорядкована загальним цінностям і відзначається злісною 
ненавистю до своїх опонентів, жорстко стереотипним мисленням, 
схильністю до  за б о б о н ів ,  зл остивим , н ап івм ор ал ізованим ,  
напівцинічним ставленням до всього людського [1, с. 180].

П роблем и а в тор и тар н ост і ,  в ідчуж ення, пригнічення та 
некомунікабельності особистості, її агресивності й т.п. стоять у центрі 
наукових досліджень більшості франкфуртців. їхнім працям властива 
психологізація соціальних проблем і понять, що, зокрема, знаходить вияв 
у широкому використанні понять психоаналізу Зігмунда Фрейда при 
поясненні соціальних і культурних явищ. У загальносоціологічному 
плані ті проблеми, які порушують у своїх працях представники  
Франкфуртської школи, щонайліпше можна визначити мертонівським 
виразом “соціальна структура та аномія” . Адже і в “Авторитарній  
особистості”, і в інших дослідженнях франкфуртців йдеться передусім 
про соціальний дискомфорт, до якого так важко адаптуватися людині.

Суспільству притаманний цілеспрямований та осмислений порядок 
тією мірою, в якою кожна окремо взята сфера діяльності сприяє 
збереженню й розвитку цілого. Існування суспільства як форми буття 
виду Homo sapiens - це не просто відтворення матеріальних і духовно-
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культурних умов життєдіяльності людей, а їх прогресивне перетворення 
Момент прогресу полягає не тільки в тому, що більш розвинуті суспільні 
відносини втілюють високорозвинуту цінність людського буття, а й у 
тім, що ці відносини дозволяють ефективніше розкритися здібностям 
людей, нехай навіть ціною певних обмежень, однобічностей і т.п. 
Розвиток обумовлюється не метою, а внутрішніми та зовнішніми 
умовами життєдіяльності соціуму. Мета ж, у свою чергу, визначається 
цими ум овам и, вона є похідним , а не первинним моментом. 
Прогресивний розвиток людського суспільства визначається не 
надісторичною метою, а тим, чого воно досягло на той чи інший період 
свого існування, комфортно чи дискомфортно почувають себе його 
громадяни, стабільний чи нестабільний його внутрішній стан і т.п.

Отже, історичний процес є можливим завдяки тому, що кожне 
конкретне покоління людей, спільно з іншими поколіннями, виконує ті 
завдання, які о б ’єктивно стоять перед ним. Безперервна й постійна 
потреба створювати матеріальні та духовні засоби для свого власного 
існування заставляє людей виробляти нові цілі, стратегії, шляхи їх 
розв’язання, завдяки реалізації яких відбувається подальший розвиток 
людського суспільства [2, с.224-227].

Наведені теоретичні положення цілком і повністю стосуються й 
нинішнього українського суспільства, яке переживає глибоку кризу й 
не може задовольнити потребу індивіда в повноцінному спілкуванні з 
іншими людьми, бо вони набуває прагматичного характеру (“ти - мені, 
я - тобі”). А людина повинна відчувати задоволення від роботи та від 
індивідуального життя, бути позбавленою хвороб та інших фізичних і 
душевних страждань і т.п.

Проте сотні тисяч громадян України позбавлені сьогодні одного з 
найважливіших конституційних прав - права на працю, не мають грошей, 
щоб придбати найнеобхідніші продукти харчування та ліки. А ті, хто 
працює, отримують мізерну платню, та й ту несвоєчасно (або товарами, 
які вони виробляють і без яких можуть поки що обійтися). Життя 
вважається повноцінним і приносить людині радість, коли перед нею 
ставляться завдання, від розв’язання яких індивід відчуває душевне 
задоволення, коли він спілкується з іншими людьми, уважний до них, а 
вони до нього й т.п. А це можливе лише в стабільному суспільстві, де 
люди відносно легко адаптуються до соціальних умов свого існування.

Успіх реформ і стабільність суспільства значною мірою залежать 
від того, наскільки безболісно населення адаптується до нових соціально- 
економічних умов. Виділяють три типи людей у залежності від рівня 
адаптації:

- особи з високим рівнем адаптації, які однозначно визнають
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реформи необхідними і корисними. Від реформ вони багато отримали, і 
як результат - стан психологічного комфорту;

- особи з низьким рівнем адаптації песимістично сприймають 
економічні перетворення, вважаючи, що зміни в економіці ускладнили 
їх особисте життя, привели до втрат. У результаті - негативні емоційні 
переживання, відчай, безвихідь;

- особи з середнім рівнем адаптації, що посідають проміжне 
становище в суспільстві. Вони більш критичні в оцінці впливу реформ 
на їх життя. У зв’язку з труднощами їх постійно супроводжують тривога, 
стурбованість. Але ця група людей настроєна більш оптимістично, поряд 
з труднощами вона відзначає й позитивні зміни [3, с.82].

Досить актуальними для сьогодення є також ідеї, висунуті 
найвизначнішим представником молодшого покоління франкфуртців, 
нашим сучасником Юргеном Хабермасом у сформульованій ним 
концепції “комунікативної д і ї” . Названа концепція охоплює такі 
актуальні проблеми сучасності, як розвиток демократії, права та свободи 
лю дини, співвідношення свободи  та справедливості, свободи  і 
відповідальності тощо.

Ю.Хабермас різко засуджує перетворення міжіндивідуального 
спілкування в товар, а також виступає проти маніпулювання думками 
та поведінкою людей через засоби масової інформації. Саме вони, на 
його думку, сприяють поступовом у формуванню  в суспільстві 
“ покірливого к о н ф о р м ізм у ” . Він по- своєму трактує класичну 
феноменологічну концепцію життєвого світу, намагається інтегрувати 
її у свій варіант комунікативної філософії. На його думку, в суспільстві 
відбувається раціоналізація та “колонізація” життєвого світу людей: із 
повсякденного життя вилучаються морально-практичні елементи, 
посилюються бюрократизація та культурне зубожіння життєвого світу, 
повсюдно поширюється невдоволення таким станом речей, оскільки 
люди відчувають себе диском фортно, їм важко адаптуватися до 
соціальних умов свого існування [4, с.40-41].

Щось подібне відбувається сьогодні і в нашому суспільстві, де 
надто важко й повільно здійснюється процес стабілізації. Одним з 
проявів кризового стану українського суспільства є песимістичні настрої 
та еміграційні орієнтації. Особливо це стосується молоді, у т.ч. тієї, що 
навчається. Підтвердженням цьому є результати соціологічного  
дослідження, проведеного кафедрою соціології Дніпропетровського 
державного університету в 1996-1997 рр. серед молоді, що навчається, 
трьох областей України: Д н іп р о п ет р о в сь к о ї ,  З ап ор ізь к о ї  та 
Кіровоградської. Були опитані студенти вищих навчальних закладів, а 
також учні 10-11 класів середніх шкіл та професійно-технічних училищ
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(867 осіб). За результатами проведеного дослідження. 75 0 “* респондентів 
заявили про невпевненість у завтрашньому дні, тобто молодих людей 
хвилюс майбутнє; 57,8 % опитаних найбілбше хвилює загальне зниження 
рівня життя в Україні; 52.7 % респондентів вказали на падіння моралі та 
зростання злочинності [5, с.231].

Названі та подібні їм проблеми хвилюють також студентів, 
викладачів і співробітників Чернівецького державного університету (і 
не тільки Ч ДУ, оскільки вони є загальнодержавними). Так, на 
відповідаючи запитання анкети “До яких факторів соціального та 
індивідуального порядку Вам найважче адаптуватися за сучасних умов?" 
58,9 % респондентів вказали на постійний фінансовий дефіцит - на рівні 
держави, окремих її регіонів, сім’ї і власного існування; 55,2 % опитаних 
назвали хронічну бідність мільйонів громадян України та власну 
бідність, і т.п.

Одним з показників виходу нашого суспільства з кризового стану, 
що затягнувся, є велика суспільна увага до проблеми формування 
людини, її освіти й виховання, світогляду й моралі. Сьогодні виникла 
проблема виховання гуманістично орієнтованої молодої людини - 
суб’єкта морального соціального мислення й діяльності. Але попередні 
цінності вже відійшли, “традиція втратила свою владу, індивідуальне 
судження звільнилося від колективного..." (Е.Дюркгейм), нові ідеали ще 
не з'явилися, суспільство занурилося в культурно-ціннісний вакуум і 
стало страждати від власної ідеологічної невизначеності. У цих умовах 
молода людина залишається наодинці з собою, і, втомившись від 
соціальної самотності, почала шукати спасіння в оккультних формах 
знання, фанатичному обожненні релігійних символів.

Сучасний соціальний конфлікт є о б ’єктивним явищем 
трансформаційних перетворень українського суспільства, його розвитку 
від тоталітарного до демократичного устрою. Характерними ознаками 
цього конфлікту є тотальна незадоволеність громадян України умовами 
свого життя, різке майнове розшарування суспільства, передчуття 
населенням соціальних конфліктів, реальна конфліктна боротьба.

Соціальні відхилення (девіації) притаманні кожному суспільству; 
вони розповсюджені серед різних вікових груп, у тому числі й у 
молодіжному середовищі. Молодь складає п”яту частину населення 
України, що свідчить про важливість її поведінки, позиції в цілому як 
для нормального функціонування сьогоднішнього суспільства, так і для 
його майбутнього розвитку.

Досить важливим для розуміння девіації служить поняття норми. 
Норми поведінки - це продукт соціального життя; суспільство накладає 
на діяльність своїх членів певні обмеження з метою захисту соціальних
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цінностей. Тобто для кожного індивіда існує можливість нормальної й 
ненормальної реакції. Але норми, які визначають його поведінку, 
залежать від соціальних цінностей суспільства, яке їх сформувало. У 
періоди соціальних потрясінь, криз, при рап'гових чи швидких змінах 
соціальної ситуації посилюється тенденція до руйнування соціальних 
норм, оскільки люди позбавлені звичайних настанов поведінки. Крах 
радянської ситеми став причиною ліквідації системи духовних, 
моральних і культурних цінностей, які були частиною внутрішнього світу 
людей, у тому числі й молоді. В ієрархії цінностей молодих людей 
знизився статус самої духовності, акумулюючий усі зовнішні людські 
цінності.

Отже, охарактеризовані та інші соціальні феномени породжуються 
кризовими явищами в суспільстві, його нестабільністю. Тому вихід 
країни (як нашої, так і будь-якої іншої) з кризи супроводжуватиметься 
не тільки підвищенням життєвого рівня населення, а й зростанням його 
інтелектуального та загальнокультурного потенціалу, вселятиме в людей 
почуття впевненості, солідарності, індивідуальної відповідальності.
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Маковецький А.М.

БІДНІСТЬ ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН

Поняття бідності поки що відсутнє як у вітчизняних словниках 
так і в підручниках з філософії та соціології. Проте воно супроводжує 
людство від його зародженння й до наших днів. Приблизне визначення 
бідності як такого соціального стану індивіда чи великих груп людей, 
за якого не забезпечується навіть їх прожитковий мінімум, міститься в 
підручнику з соціології професора Кембріджського університету Ентоні 
Гідденса [2, с. 67]. Тут же в стислій формі характеризується назване 
поняття на прикладі таких високоррзвинутих і багатих країн, як США  
та Англія. Е. Гідденс наводить цікавий факт: ще в 1889 році його 
співвітчизник Г. Бут опублікував книгу “В темній Англії”,в якій показав, 
що одна третина лондонців знаходиться в стані бідності. Книга 
розійшлася мільйонним тиражем.

Через 70 з лишнім років подібне явище було зафіксоване в США. 
Читаючи книгу М. Харрінгтона “Інша Америка" (1963 р.), американці 
були здивовані тим фактом, що мільйони їх співвітчизників є надто 
бідними, щоб підтримувати необхідний рівень життя. Враховуючи цей 
факт, Президент США Ліндон Джонсон оголосив війну з бідністю, в 
результаті чого вклади в соціальну сферу збільшилися на 40 %, з 77,2 
млрд. доларів у 1965 році до 286,5 млрд. доларів у 1975 році, що значно 
знизило рівень бідності в країні. У 1972 році він був найнижчим за всі 
повоєнні роки. Кількість людей, що проживали за межею бідності, 
знизилася з 40 до 23 млн. осіб [2, с. 67-68].

Сьогодні феномен бідності притаманний практично всім регіонам 
нашої планети (звичайно, одним країнам - більшою мірою, іншим - 
меншою). Серед 20 країн світу (західних, Японії, Австралії та Нової 
Зеландії), які вважаються багатими, лідерами за обсягом національного 
продукту та життєвим рівнем населення є США, Канада, Швеція, 
Швейцарія. Що стосується бідних країн, то більшість з них знаходиться 
в Африці, Азії та Латинській Америці. Якщо взяти 40 найбагатших і 40 
найбідніших країн світу, в яких проживає четверта частина населення 
земної кулі, то ми побачимо, що друга група країн виробляє лише 5 % 
доходу на душу населення від його розміру в країнах першої групи. 
Іншими словами, рівень життя в країнах “третього світу у 20 разів 
нижчий, ніж у високорозвинутих єворопейських країнах, у США, 
Канаді, Японіїта ін. (на жаль, рівень життя у нинішній Україні приблизно 
такий же, як у найбідніших країнах “третього світу ’).
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Проте країни "третього світу” також неоднорідні за своїм 
економічним та соціальним розвитком. Якщо більшість з них, як і раніше, 
відстає від високорозвинутих країн, то окремі значно вирвалися вперед 
у своєму індустріальному розвитку. Це Бразилія, Мексика й Чилі в 
Південній Америці, Гонконг, Сингапур, Південня Корея і Тайвань у 

Східній Азії. До них належать також багаті “нафтові” країни Близького 
Сходу - Кувейт, Саудівська Аравія та деякі інші.

Україна сьогодні належить до числа країн з найнижчим життєвим 
рівнем населення. Він навіть нижчий, ніж у Росії, і вдвічі нижчий, ніж в 
Албанії- найбіднішої країни Європи. У середньому громадянин України 
отримує місячну заробітну плату, адекватну заробітку американця за 
півдня роботи [10, с.233]. Тому виїзд на заробітки за рубіж для багатьох 
жителів України вважається ефективним способом розв’язання своїх 
економічних проблем. За даними опитування, проведеного в Україні 
Центром демократичних ініціатив у 1995 році, поїздки за рубіж з метою 
заробітку стали постійним заняттям для 1 млн. осіб, тобто для 5 % 
працездатного населення; час від часу за рубіж з метою заробітку 
відправляються ще 20 % громадян України, тобто майже половина 
працездатного населення [6, с. 143]. І це при значному економічному та 
інтелектуальному потенціалі, який при вмілому управлінні на всіх рівнях, 
з урахуванням досягнень сучасної світової науки та соціально-  
економічному співробітництві з іншими країнами світу, дозволив би 
вивести Україну в число розвинутих європейських держав.

А поки що однією з найхарактерніших ознак життєдіяльності 
мільйонів громадян України є їх хронічна бідність. Для того, щоб оцінити 
її масштаби в рамках країни чи окремих регіонів, необхідно порівняти 
середній дохід на одну людину з офіційним прожитковим мінімумом, а 
також врахувати оцінку лю дьми екон ом іч н и х , соціальних, 
демографічних та інших факторів, які у своїй сукупності роблять їх життя 
комфортним чи дискомфортним. Одну з типологій бідності можна 
знайти в працях російського соціолога Л. Гордона, який виділяє 
абсолютну й відносну бідність. Серед абсолютної: злиденність (люди не 
мають навіть мінімальних засобів для життя); нужденність (коли в людей 
ледве вистачає для примітивного існування) і незабезпеченість [3, с. 19- 
20]. Подібну класифікацію бідності дають Бикова С. та Любин В. [1, 
с. 132-138], Ільясов Ф. та Плотникова О. [4, с. 150-156].

Інший напрям дослідження бідності - визначення соціальних груп, 
які становлять або доповнюють бідні верстви населення. Сюди традиційно 
прийнято відносити пенсіонерів, студентів, неповні або багатодітні сім'ї 
та ін. Виділяються також групи ризику - безробітні, бомжі, наркомани, 
хронічні алкоголіки, жебраки, повії, злочинні групи [11, с. 28-33].
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Останнім часом на сторінках соціологічної літератури все частіше 
з'являється термін ‘'ипсіегсіаяя'’ Він запозичений із західної зокрема 
американської соціології й означає існування маргінальних соціальних 
груп (бездомні, емігранти, біженці, хронічні безробітні та ін.). які 
позбавлені доступу до матеріальних і духовних благ та орієнтуються 
на інші цінності [8, с. 179-183].

А ще частіше при аналізі сьогоднішнього стану суспільства (в Росії, 
Україні, Б ілорусі,  М олдові та інших республіках колишнього  
Радянського С ою зу)  використовується термін “ маргінали” та 
“люмпени’', що означають крайній,' найнижчий ступінь бідності. 
Поняття маргінал уперше з'явилось у Франції під час студентських 
виступів 60-х років. М аргіналами стали називати тих, хто  
самовідчужується від суспільства й опускається на його дно (приблизно 
таке ж значення має термін “лю мпен”). Похідними від терміну 
“маргінал” є маргіналізація, яка означає руйнування соціальності, 
деградацію, дезорганізованість, депрофесіоналізацію.

Маргінальні групи з часом здобувають статусну визначеність. При 
цьому вони характеризуються стійкістю, стабільністю, певним кодексом 
честі. Проте названа тенденція не є конструктивною. Вона вносить у 
суспільство дискомфорт і нестабільнсть, тобто маргінальні групи, 
“натягуючи “маску” тієї чи іншої нації, культури, релігії, копіюють чужий 
спосіб життя, перекручуючи його до невпізнання”[5, 44].

Бідність у суспільстві виконує свої специфічні функції. Якщо Г.Ганс 
у своїй книзі “Бідний платить усім” вважає, що бідність потрібна для 
“брудної” роботи, то Р. Мертон у своїх дослідженнях з соціальної 
стратифікації вбачає в ній як негативні, так і деякі позитивні функції. 
Позитивне, на його думку, полягає в тому, що бідні виконують важку 
некваліфіковану роботу,їх використовують у виборчих кампаніях, вони 
своєю діяльністю допомагають багатьом піднятися до середнього класу, 
створюють свою власну культуру (культуру хіппі, панків, ковбоїв тощо). 
Що стосується негативних функцій, то бідні гальмують виникнення 
нових професій, поповнюють злочинний світ, знижують загальний 
культурний рівень суспільства і тощо. [7, с. 139-147].

Зрушення, що відбулися в пострадянському суспільстві,змушують 
звернути увагу на таку категорію населення, як “нові бідні’ . Це ті люди, 
які за своїм освітнім та кваліфікаційним рівнем, а також соціальним 
становищем раніше ніколи не належали до числа слабозабезпечених. До  
нових бідних прийнято відносити представників науково-технічної та 
творчої інтелігенції (інженерів, багатьох учених, викладачів вузів, 
учителів, лікарів, художників та ін.). Багато з них потрапили до числа 
безробітних, а ті, що працюють, отримують мізерну зарплату - не більше
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20 •% від заробленого. І цю платню люди не отримують по декілька 
місяців, не маючи при цьому інших засобів для існування.

Охарактеризоване вище матеріальне та соціальне становище різних 
верств населення України, а також інших республік колишнього СРСР, 
адекватно відображається в психології та мисленні людей. їх настроях, у 
поведінці та практичній діяльності. Оскільки економічне становище 
України протягом кількох років не поліпшується, а життєвий рівень її 
населення дедалі знижується, формується криза людських сподівань, яка 
нині охопила мільйони громадян.

Найхарактернішою ознакою названої кризи є песимістичні настрої, 
які притаманні сьогодні багатьом людям, у т.ч. з вищою освітою, з 
науковими ступенями та вченими званнями. Філософсько-соціологічна 
концепція песимізму мало кого приваблює, але це досить важлива 
проблема, яка вимагає не тільки своєї подальшої теоретичної розробки, 
але й практичного розв’язання. Справа в тому, що песимістично настроєні 
люди часто примиряються з постійною  пригніченістю, оскільки 
сподіваються, що відмова від активного прагнення до успіху позбавить їх 
від стресів і дистресів1 . Однак це помилкова думка. Домінуючий 
негативний фон, характерний для таких людей, значно знижує їх життєвий 
тонус і продуктивність будь-якої діяльності. Безперечно, не можна повністю 
уникнути негативних емоцій, та й, мабуть, недоцільно, оскільки вони також 
в окремих випадках мобілізують людину.

На думку багатьох біологів, людина не повинна дозволяти своєму 
мозкові “звикати” до неприємностей. Видатний канадський біолог зі 
світовим ім’ям Ганс Сельє, зокрема, рекомендує забувати про “безнадійно 
огидливе” й частіше бувати серед людей, працюючи та спілкуючись з ними. 
На його думку, у важких ситуаціях і за важких обставин суспільний ідеал 
і загальна мета є кращим способом допомогти кожній людині перенести 
життєві незгоди. Гідна подиву поведінка лондонців у “битві за Ангілю” та 
росіян під час блокади Ленінграда свідчать про те, якої стійкості та 
мужності можна досягти таким шляхом. Загальна мета породжує не тільки 
фізичну витривалість і силу, а й надихає на подвиги розумового, творчого 
характеру”[9, с.65]. У людей, які борються за елементарне виживання або 
належать до груп ризику, відсутні такі загальні цілі та ідеали, а отже, 
вони найчастіше піддаються песимістичним настроям, дистресам, 
психологічним зривам, які часто завершуються девіантною поведінкою, 
самогубством або тяжкими злочинами.

1 Stress (англ.)- тиск, натиск, напруження;
Distress (англ.)-  горе, нещастя нездужання, нужденність і т.п.
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Ципко С.Ю .

РОЛЬ ГУМАНІТАРНИХ ЗНАНЬ У ПРОЦЕСІ ПОЛІТИЧНОЇ  
ОСВІТИ ТА ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ

Відродження української незалежної держави, започатковане 
історичними актами -  Декларацією про державний суверенітет України 
від 16 липня 1990 року та Актом про незалежність від 24 серпня 1991 
року, створює реальні передумови для формування в Україні відкритого 
демократичного громадянського суспільства, яке потребує високого 
рівня політичної культури та соціально-політичної активності всіх його 
членів, у тому числі й студентської молоді як майбутньої професійно- 
інтелектуальної еліти.

Студентська молодь перебуває в процесі проф есійного та 
громадянського становлення. Від її позитивного, оптимістичного й 
активного ставлення до життя залежить доля суспільно-політичних 
реформ в Україні.

Сучасні українські соціологи трактують політичну культуру як 
сукупність поглядів, переконань, орієнтацій і зразків поведінки, які 
визначають ставлення людей до політичної сфери життя суспільства, 
рівень і спрям ованість їх п ол іти ч н ої активності. О володіння  
демократичною політичною культурою дає можливість студентській 
молоді усвідомити, висловити та реалізувати свої інтереси, зіставити їх 
з потребами забезпечення соціального, політичного, національного 
прогресу, включитись у цей процес свідомими громадянами.

За радянських часів дослідження проблем формування політичної 
культури молоді проводились у рамках проблематики комуністичного 
виховання й мали, як правило, не дослідницький, а нормативно- 
пропагандистський характер. Конструювався певний теоретичний набір 
політичних рис, у відповідності з якими необхідно було виховувати та 
розвивати особистість.

У сучасних дослідженнях політичної культури актуалізувались 
проблеми відповідності громадянського суспільства характеру її 
масштабам тих завдань, які ставить перед ним логіка національних, 
соціально-економічних перетворень та світового соціального прогресу 
в цілому. Як на загальнодержавному, так і на регіональному рівнях 
значно поширені вивчення емоційного ставлення населення до органів 
влади, партій і політичних лідерів; політичні знання різних соціальних 
груп; рівень участі в різних формах суспільного політичного життя та 
інших компонентів політичної культури. Але й сьогодні залишаються 
малодослідженими практичні проблеми її формування, у т.ч. і в
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освітньому процесі. Д о б р е  відомо, ЩО освіта -  один з 
найконсервативніших соціальних інститутів. Тому нормативна побудова 
навчальної діяльності, що спирається на певні програми, навчальні 
посібники та педагогічний вплив, вступає в суперечність з особистісним 
ставленням індивіда до свого буття у сучасному мінливому світі.

Демократизація суспільства може відбуватись лише одночасно з 
процесами демократизації особистості. Навчально-виховний вузівський 
процес в системі сучасної вищої освіти володіє реальними можливостями 
для здійснення такого завдання шляхом політичного виховання 
студентів. Адже “ ... коли справа стосується перебудови свідомості та 
психології людей, виховання може, а іноді повинне випереджати 
тенденції, що породжуються розвитком суспільства” [1, С.16].

Виховання в системі вищої освіти - явище складне, яке ставить за 
мету відтворювати філософське узагальнення життя, соціальну сутність 
подій та реалізацію моральних настанов. Тому, на нашу думку, є 
недостатнім розглядати політичне виховання лише як процес системного 
й цілеспрямованого впливу на політичну свідомість і поведінку людей, 
що включає формування політичної культури окремої особи, групової 
політичної культури та суспільної в цілому. Таке трактування 
політичного виховання традиційно надає особистості роль об'єкта, тоді 
як сьогодні молода людина, студент усе частіше виступає в ролі суб’єкта 
процесу навчання та виховання. Варто враховувати, що виховання крім 
раціонального компонента значною мірою залежить від емоційного, 
який знаходить вияв у політичній психології.

Політичне виховання в структурі навчально-виховного процесу у 
вузі пропонується розглядати у вигляді взаємопов’язаних компонентів: 
когнітивного (інформаційного), емоційно-оціночного та дієвого.

У працях відомого вітчизняного дослідника політологічних 
проблем С.Г. Рябова політичні знання визначаються як знання про 
історію Вітчизни та суспільства взагалі, про державні та національні 
символи та атрибути, наявну політичну систему, головні конституційні 
та законодавчі регламентації суспільно-політичного процесу, права та 
обов’язки громадян і держави, умови їх здійснення, захист та ін. [З, с. 
167-169]. Отже, до системи знань про політику входять групи (блоки) 
знань, а саме: філософські, історичні, правові, психолого-педагогічні. 
Осмислення цих знань молодою людиною, порівняння з реаліями життя 
та власним досвідом веде до створення у свідомості уявлень про 
справедливість і несправедливість, свободу, обов’язок і відповідальність, 
переконання в тому, як і саме їх можна досягнути. Очевидно, що знання 
про політику не можуть трактуватися як сукупність істин, а потребують 
постійного критичного осмислення й творчого використання.



Отже, весь загальновузівський цикл гуманітарних дисциплін тісю 
чи іншою мірою впливає на формування політичної культури студентів. 
Розглянемо вплив на політичне виховання студентів деяких навчальних 
дисциплін: філософії, політології, соціології, історії України, основ 
правових знань, педагогіки, психології та історії релігії.

Курс філософії вводить студентів у коло проблем філософії людини, 
знайомить з історією та сучасними досягненнями теоретичного мислення 
в пізнанні законом ірностей  лю дського існування й діяльності. 
Філософські знання, накопичені в цій галузі, складають фундамент 
існуючих політичних теорій і вчень сучасності. Це - традиційне  
визначення ролі філософських знань у політичному вихованні. Але реалії 
сучасних суспільно-політичних процесів не тільки в Україні, але й у світі 
загалом вимагають реалізації парадигмальної ролі філософських знань, 
що дістало назву нової політичної філософії. Мова йде про розробку та 
поширення неконфронтаційної концепції політики як соціального явища, 
подолання пануючого ставлення до неї тільки як до форм парламентської 
боротьби, змагання за пріоритети тощо.

Ідеї, що складають зміст нової політичної філософії, зокрема 
розуміння необхідності нового співвідношення загальнолюдських, 
національних і партійно-класових інтересів, думки про гуманістичні 
принципи взаємовідносин держави й народів між собою, а також із 
довкіллям висловлював ще у 20-30 роки академік В.І.Вернадський. 
Фундаментальні теоретичні положення щодо цих питань сформулювали 
Нільс Бор 1944 року, Альберт Ейнштейн 1945 року, Бертран Рассел та 
Фредерік Жоліо-Кюрі 1955 року. Вони присутні в низці засадових 
документів Руху неприєднання, Пагоушського руху вчених за мир і 
розброєння та ін. Вузівському курсу філософії потрібно ширше й повніше 
використовувати ці імена та ідеї в політичному вихованні студентів.

У ведення до  вузівських програм  таких визнаних у світі 
гуманітарних дисциплін, як політологія та соціологія свого часу стало 
досягненням процесу демократизації вищої школи. їх роль у процесі 
формування політичної культури студентів особливо вагома, адже 
вивчення законів виникнення, розвитку та функціонування суспільних 
систем, науковий аналіз політичних явищ сприяє деміфологізації  
свідомості молоді, виробленню о б ’єктивних політичних поглядів, 
розумінню перспектив суспільно-політичного розвитку.

Політичні теорії, що вивчаються в курсі політології, - складне 
розгалуження різних концепцій та узагальнень явищ політичного життя, 
які містять ідеї, гіпотези й теорії про завдання та основні характеристики 
уряду, держави й суспільства. Але для сучасного процесу політичного 
виховання таке трактування змісту політології недостатнє. Останнім
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„асом роль політології у формуванні політичної культури громадян та 
суспільства в цілому набувас більш широкого звучання та актуальності 
Йдеться про нове бачення політологічної науки, політологічного 
пізнання як політично-культурну передумову становлення єдності 
науково-політичних знань і конкретних форм їх руху [5]. Отже в 
сучасному українському суспільстві політологія покликана виконувати 
не тільки просвітницькі функції, а й дати уявлення молоді про політичні 
можливості людей, допомогти їм правильно усвідомити існуючий 
суспільний і політичний стан, зрозуміти свою роль і місце в державі. 
Йдеться не про складання планів політичних дій, а про те, що політологія 
здатна вказати адекватні засоби для досягнення поставленої мети, 
виявити наслідки певних форм політичної діяльності. Наприклад, 
політологічний аналіз може показати істинні цілі; довести, що обрані 
засоби неадекватні для тих, хто їх використовує і т.ін. Згадаємо вимоги 
студентів стосовно деідеологізації, деполітизації та демілітаризації 
вузівського навчально-виховного процесу на початку 90-х років (вимоги, 
які мали реальні підстави, але носили лише заперечливий характер). У 
результаті сьогодні студенти дедалі більше звертають увагу на 
необхідність поповнення своїх знань про політику, про недостатні 
можливості, які надає вуз для реалізації громадсько-політичної 
активності молодих людей.

Загальновузівський курс соціологіїзаймає в структурі політичного 
виховання студентів також важливе місце. Адже девіз “Знати, щоб 
передбачати” багато в чому визначив характер розвитку соціології з 
часів Огюста Конта. І саме ця якість соціологічного знання є необхідною 
складовою формування політичної культури майбутнього спеціаліста.

Соціологія відображає специфіку історичного розвитку народу, 
його культури, менталітету й сприяє їх подальшій еволюції. Ця наука 
дає можливість студентам усвідомити своє місце в соціальній структурі 
суспільства як соціально-професійної групи, функції, які покладаються 
на цю групу, та шляхи й можливості їх реалізації.

У кризові періоди суспільного життя соціологічні знання 
набувають значення опори для молоді, оскільки, як відзначає  
П.Ш томпка “ ...унікальність того , що відбувається, відносна. У 
посткомуністичних змінах достатньо таких “неунікальних ’ аспектів, які 
дозволяють використовувати для їхнього аналізу існуючі соціологічні 
теорії. Поки не створені нові теорі) соціальних змін, ті, що вже є, можуть 
допомогти поясненню процесів, які відбуваються [6, с. 11].

С учасна соціологія  виконує також прикладну функцію в 
політичному вихованні студентської молоді. Це, з одного боку, 
інформування студентів про оцінки громадською думкою політичних



процесів у державі, діяльності політичних інститутів та політичних 
лідерів, а і іншого - вивчення зацікавленості та участі студентів у 

політичному житті суспільства. Якщо із завданням інформування 
вузівські соціологи певною мірою справляються (викладач обмежений 
як часовими рамками, так і тематичними, тому значну частину таких 
знань студенти отримують через засоби масової інформації), то вивчення 
соціологічними методами орієнтацій, інтересів, потреб студентства, рівня 
їх практичної участі в політиці залишається поза межами навчально- 
виховного процесу у вузі. Звичайно, викладачі соціології не в змозі, та й 
не повинні проводити такі дослідження під час занять. Це завдання 
вузівських соціологічних лабораторій, які, по-перше, існують далеко не 
усіх вищих навчальних закладах (труднощі сьогодення призводять до 
їх закриття або припинення ф інансування), п о-др уге , вони не 
зорієнтовані на вивчення політичної культури студентів. Без конкретної 
соціологічної інформації, яка б враховувала низку специфічних 
характеристик особистості студента, вузу, регіону, неможливе ефективне 
політичне виховання ні на теоретичному (розробка концепції, змісту, 
напрямків), ні на практичному рівнях.

Загальновузівський курс історії України посідає особливе місце в 
політичному вихованні студентської молоді й виконує низку функцій у 
процесі формування політичної культури. На нашу думку, передусім 
сварто виділити:

•формування історичної свідомості як складової національної 
сам осв ід ом ост і,  без в и сок ого  рівня яких неможливе існування  
демократичної політичної культури;

•формування позитивного політичного ідеалу молоді; 
•формування громадянської свідомості тощо.
В історичних знаннях українців сталися значні зміни. Відбувається 

їх оновлення. Цей процес складний і суперечливий. П оряд з 
відторгненням стереотипів історичної свідомості, що формувалися 
раніше насильницьким шляхом, спостерігається заперечення справжніх 
історичних цінностей, таких як національна гідність, патріотизм та ін.

Сучасне трактування української історії мало чим відрізняється 
від оцінки, яку дав їй на початку століття В.Винниченко: “Читати 
українську історію  треба з б р о м о м . Уся історія - безупинний ,  
безперервний ряд повстань, війн, пожарищ , гол оду , військових 
переворотів, інтриг, сварок”.

Існування в політичної історії України таких фактів, як утворення 
Київської держави, Запорізької Січі, проголошення Української 
Народної Республіки в 1918 р. підтверджують реальні можливості впливу 
історичних 'нань на політичне виховання молоді. Звичайно, перелік



•позитиву далеко не повний. Йдеться не про недостатність фактичного 
матеріалу, а про виділення, акцентування й певне виховне трактування 
історико-політичного фактажу в процесі формування політичної 
культури.

Історичні знання не є безпосередньою умовою політичної 
Діяльності людей. Відсутня також пряма залежність між знаннями історії 
та характером політичної діяльності Для політичного виховання 
особистості важливі не самі по собі історичні знання, а те, які переконання 
вони ф орм ую ть, наскільки ці знання сприяють політичному  
становленню особистості, формуванню її політичної культури.

Історичні знання можуть бути фактором політичного виховання 
в тому розумінні, що допомагають з'ясувати в рамках створених історією 
політичних традицій та цінностей'елементи, на які сучасна молода 
людина могла би спертися в політичному новаторстві її відрізнити ці 
елементи від архаїчних. Ця функція історичних знань дає можливість 
прийняти справжні історичні цінності та має не тільки політичне, але її 
моральне значення. Передусім це виявляється у формуванні політичного 
ідеалу сучасного студентства.

Ідеал повинен мати позитивний зміст. За такого підходу любов до 
Батьківщини не обтяжується негативними емоціями й установками щодо 
свого та інших народів, а отримує конкретне позитивне наповнення.

Історія України протягом багатьох століть позначена насильством, 
яке дик тувало два типи психологічних реакцій у постійних  
екстремальних ситуаціях: активне виборювання свободи або пасивне 
співжиття з окупаційними режимами. Такі суспільні умови призводили 
до загибелі тих, хто підіймався з протестом, а отже, до поступового 
зменшення кількості носіїв активної настанови та збільшення чисельності 
пасивних, які виживали шляхом конформізму. Вивчення вузівського 
курсу історії України дає можливість студентам з’ясувати, які історичні 
причини впливають на утвердження в психіці українців активної та 
пасивної настанов; прокоментувати той факт, що в кінці XIX - на 
початку XX ст. кількість носіїв останньої в Україні домінувала, зрозуміти 
взаємозалежність між відсутністю існування протягом тривалого 
історичного проміжку часу української держави та морально- 
психологічним станом українського народу, зробити проекцію на 
сьогоднішню суспільно-політичну ситуацію в державі.

Необхідною складовою політичного виховання у вузі є тісний 
зв’язок політичної культури і правової свідомості студентської молоді. 
Відсутність зв’язку або випадання елементу правових знань призводить 
до формування в молодої людини такого типу політичної культури, яким 
не відповідає потребам суспільно-політичного розвитку сучасної
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України та не сприяє саморозвитку й самоактуалізації особистості в 
політичній сфері.

Можна зробити й таке зауваження. Кажучи про демократичний 
режим, мають на увазі, як правило, правову державу. А це означає 
суверенну політико-територіальну організацію публічної влади, яка 
грунтується на принципах верховенства права, дотримання закону, 
поважання особистості й недоторканості її прав, свобод та законних 
інтересів [3, с. 127].

Зміст правових знань, які отримують молоді люди в стінах вузу, 
не повністю відповідає вимогам політичного сьогодення. Поширеним 
явищем є недостатнє зверненість курсів правових знань до вивчення 
прав людини. Науковці та педагоги звертають увагу на те, що в Україні 
в жодному навчальному закладі не вивчають прав людини, учням та 
студентам не прищеплюють елементарних знань у галузі їх захисту.

Значний вплив на формування демократичної політичної 
культури майбутніх спеціалістів має вивчення Конституції України. 
Зрозуміло, що без знання Основного Закону держави молода людина 
не реалізується як спеціаліст і громадянин.

Важливість вивчення студентами таких дисциплін, як філософія, 
політологія, соціологія, історія України та основи правових знань для 
політичної освіти й виховання очевидні, хоча вимагають оновлення, 
модернізації та педагогічного акцентування певних аспектів. Натомість 
вивчення історії релігії, педагогіки та психології традиційно вилучається 
з кола тих предметів, які стосувались би політичного виховання у 
вузівському навчально-виховному процесі. Це помилково з декількох 
причин. Розглянемо окремі з них.

Видатні вчені-соціологи як минулого (М.Вебер, Е. Дюркгейм, 
П. Сорокін), так і сучасності (Б.Гаврилишин) переконливо писали про 
вплив релігійних ідей на форми економічного та політичного життя 
суспільства. Вивчення історії релігії дає сучасним студентам розуміння 
того, що ціннісні конфлікти - норма культури, вони знаходять своє 
відображення в політичній культурі як особистості, так і нації.

На жаль, ми вимушені констатувати  факти скорочення  
викладання курсів історії релігії у вузах, недооцінку їх виховного 
значення, недостатню обізнаність з потребами студентів у цих знаннях.

Значна частина випускників вузів (особливо університетських 
центрів) у недалекому майбутньому постане перед необхідністю  
розв'язання завдань політичної соціалізації школярів. Однак жоден вуз 
України не готує спеціалістів з проблем політичної соціалізації, а 
загальновузівський курс педагогіки не зорієнтований на висвітлення цієї 
проблеми, надання студентам конкретних знань, хоча потреба в них є.
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Дослідження, ЯК! проводились у різних регіонах України, свідчать  
про неготовність педагогів допомогти юній особистості по по чати 
труднощі громадянського (у тому числі й політичного) самовизначення 
На нашу думку, частково виправити таке становище можна, включивши 
тему “О собливості політичної соціалізації ш колярів"  д о  курсу  
педагогіки, або читати її у вигляді спецкурсу. Цей сп ец к \р с  дасть  
майбутнім учителям знання щодо етапів політичної соціалізації дітей і 
юнацтва, змісту й типу її агентів, стадій формування політичного 
мислення, форми сприйняття дитиною “політики” та “політичного” 
через поняття “національного” і т. ін. Інший напрям у політичній освіті 
і вихованні студентської молоді реалізується шляхом читання спецкурсу 
“Діяльність молодіжного й дитячоґо руху в Україні”. Його зміст дає 
можливість не тільки розширити й збагатити інформаційний рівень 
політичної культури студентів, але й привернути їх увагу до проблем 
соціальної активності молоді

Знання основ психології особистості, які студенти отримують у 
процесі вивчення загальної психології, допомагають зрозуміти зміст 
потреб, інтересів, мотивів діяльності особистості, спроектувати їх на 
сферу політики. Але це проектування здійснюється самостійно, бо в змісті 
курсу загальної психології фактично відсутні проблеми психології 
політики.

Своє місце в структурі політичного виховання студентської 
молоді, без сумніву, повинна зайняти конфліктологія як навчальний 
предмет. Вплив конфліктології на політичне виховання студентів 
знаходить своє відображення, перш за все, у зміні ставлення до цілої 
низки явищ політичного життя, через нове розуміння їх причин та суті, 
бо такі поняття, як “криза”, “опозиція”, “конфлікт”, “консенсус”, 
“політичний плюралізм”, “протистояння” сприймались традиційно 
негативно, вважались категоріями іншого, не нашого світу [2, с. 134]. 
Знання основ конфліктології дає можливість молоді шукати розв’язання 
політичних конфліктів шляхом деконструкції (подолання конфлікту 
мовними засобами).

Специфікою сприйняття студентською молоддю знань про 
політику є те, що для неї пізнання політики, політичних відносин є ще й 
пізнанням світу в цілому, а у свідомості вони не завжди відділені одне 
від одного. Політичні знання як такі виявляються у своєму власному 
значенні для майбутніх спеціалістів поступово, але це не заважає їм 
бути від самого початку детермінантами та показниками їхньої 
політичної культури..Незалежно від того, що гуманітарні дисципліни 
загальновузівського циклу розрізняються за назвою та змістом, 
методикою викладання, всі вони мають потенційні можливості для
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формування таких складових політичної культури майбутніх фахівців, 
як критичний аналіз проблем сьогодення, політичний такт, уміння 
дискутувати, вироблення власної позиції, своєї системи координат в 
оцінці політичних ситуацій.
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СУПЕРЕЧНОСТІ ОЗДОРОВЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
СОЦІОГУМАНІТАРНОГО ЗНАННЯ

Здоров’я - виша цінність як для суспільства в цілому так і для 
кожної людини зокрема. Воно синтезус низку факторів динамічного 
стану особистост і,  які визначаються резервами енергетичного, 
пластичного, регулятивного, психічного та соціального забезпечення її 
активних функцій. У здоров'ї суперечливо взаємодіють між собою 
спонуки, мотиви й стимули з їх соматичними (станом енергетичної, 
пластичної та регулятивної функцій організму), психічними 
(характеристиками особистісних особливостей людини) і соціальними 
(сутнісним станом людини та її поведінковими ролями) детермінантами. 
Саме тому не варто ігнорувати діалектичний взаємозв’язок наступних 
моментів: 1) організація охорони й реалізації генофонду (відтворення 
здоров'я); 2) формування здоров’я (стан природного й соціального 
^редо-ищ а, характер способу життя); 3) реалізація здоров’я (біологічна 
та соціальна активність особистост і);  4) відновлення зд ор ов ’я 
(рекреаційні, лікувальні та реабілітаційні заходи);

Дослідження р ізном анітних факторів ризику, які шкодять 
здоров’ю, засвідчують, що питома вага способу життя складає 49-53 %, 
природно-енергетичних факторів - 17-20 %, і факторів, пов’язаних з 
діяльністю щодо охорони здоров’я, - 8-10 %. Отже, навіть значні 
позитивні зрушення в охороні здоров’я неспроможні суттєво вплинути 
на ситуацію, зумовлену цілим спектром соціально-економічних, 
демографічних, морально-правових, екологічних, світоглядних та інших 
чинників.

Постає необхідність у формуванні принципово нової системи 
творення здоров'я (СТЗ). Якщо охорона здоров’я з її залишковим 
принципом фінансування відображає кризу суспільства в усіх сферах 
життєдіяльності та виконує суто охоронні функції, то прогнозована 
система творення з д о р о в ’я повинна мати конструктивний і 
результативний характер.

Актуальність такої переорієнтації зумовлена численними 
чинниками, серед яких - надзвичайно високий рівень дитячої смертності, 
екологічна криза, економічні негаразди, епідемія СНІДу і тощо. Усе це 
може призвести до вимирання нації.

Ця ситуація торкається всіх л''.нок управління суспільством, 
системи підготовки кадрів, науки, освіти, культури. Зокрема в системі

Троянський В. А.
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підготовки фахівців-медиків найбільш відчутний феномен відчуження 
світоглядних основ людинознавства від самої людини, дегуманізація 
сутнісних стосунків людей, підсилена дегуманітаризацією освіти в 
профільних освітянських закладах. Прагнення до реалізації формування 
всебічно й гармонійно розвиненої особистості спонукає до аналізу 
особливостей світоглядної інтеграції знань, які включаються в структуру 
світогляду через систему культури, але саме в ній вони складають частину 
цілого. Світоглядний синтез - найвищий ступінь інтеграції різноманітних 
галузей медичних знань, у процесі якоі та чи інша галузь звертається до 
власних висхідних принципів. Ідеалом світоглядного синтезу є наукова і 
картина світу - метатеоретичний рівень інтеграції.

У структурі світогляду о б ’єктивно істинні знання співвідносяться 
з благом, досягнення науки - з установками гуманізму. У світогляді 
самосвідомість супільства, культури, зверненість науки до своїх основ 
визначають людський сенс знань. Найчастіше це визначення виявляється 
як методологічна спрямованість знань. Тому в сучасній медицині на 
грунті діалектики переосмислюються принципи цілісності реактивності 
організму, система понять як цінності.

Різнобічні моменти проблеми гуманітаризації освіти досліджені 
частково вітчизняними вченими. П ро це йшлося у виступах на 
конференціях: “Сучасна гуманітарна освіта: стан і перспективи1' 
(Чернівці, 1996), “Порівняльний аналіз систем сучасної вищої освіти в 
реформуванні вищої школи України” (Київ, 1996), “Гуманітарна освіта: 
фактор світової інтеграції” (Чернівці, 1997) [2, с.4]. Проте проблема 
суперечності св ітоглядних осн о в , в ал еол ог іч н ого  потенціалу  
соціогуманітарного знання різнопланова, тому вимагає подальших 
досліджень.

За умов всебічної кризи суспільства, що переростає в його 
стагнацію, деградація світогляду - закономірна тенденція суспільного 
життя. Крайнощі світоглядних основ, зумовлені нужденністю більшості 
громадян та вн утр іш н ь оп ол іти ч н ою  б о р о т ь б о ю  десятків 
різноспрямованих партій, продукують суперечні переконання щодо 
шляхів і способів виходу з кризи. Така ситуація особливо рельєфно 
виявляється серед представників найгуманнішої професії - медиків, у 
теоретичній діяльності яких синтезовано понад 300 галузей знань, 
пов’язаних з людинознавством, забезпеченням умов для оптимальної 
життєдіяльності розумної істоти, з профілактикою захворювань та 
корекцією її здоров’я. Практична ж діяльність медика з його турботами 
про власне майбутнє вступає в суперечність з теоретичною орієнтацією 
на оптимізацію життя іншого. Ця суперечність фактично перекреслює 
потребу в глибоких дослідженннях системних блоків способу життя, від
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якого залежить майже 50 % здоров'я, а також економічних екологічн

демографічних, енергетичних, духовних та інших його аспектів
Ось чому було б доречним, на нашу думку, дослідити “соціальний 

діагноз , загальнометодологічною основою якого є принцип єдності 
діяльності та пізнання. Логічна схема “соціального діагнозу” може бути 
виражена так: суспільно-історична практика (як безпосередньо 
конкретне) -> соціальна теорія, соціологічні дослідження -> соціальний 
досвід розвитку, збагачення теорії -> ефективність наступної конкретно- 
історичної практики (як реалізована єдність теорії та практики). 
Дотримання такої послідовності сприяло б виробленню більш дійової 
соціально-екномічної та ідейно-теоретичної політики всіх гілок влади, 
держави в цілому щодо виходу зі скрутного становища, в якому сьогодні 
опинилася Україна. Подібний синтез філософського та медичного знання 
визначається принциповою різноСпрямованістю людського пошуку 
істини (на зовнішній світ і на себе, на своє ставлення до предмета), отже 
неминучою  для науки рефлексивністю на теоретичному рівні 
самогшпомості.

Але поки що “ соціальний анам нез” як початкова ланка 
“соціального діагнозу” виявляє суперечливу ситуацію. Орієнтація 
студентів з боку кафедр і секцій соціогуманітарних профілів знання на 
мудрість гіпократівського виразу “Якщо ти знаєш медицину, то ти 
просто лікар, але якщо ти ще й філософ, ти уподібнюєшся богові” 
перетворюється в абстрактну алегорію. Більшість з них своєрідно 
сприймають кризу суспільства, різнобічну інформацію про необхідність 
та шляхи його гуманізації або просто розчарувалися в сенсі суспільного 
життя. Згідно з даними опитування, більше 50 % майбутніх медиків не 
сподіваються на покращення життя в майбутньому, оцінюють кризові 
явища як загальну тенденцію до занепаду нації, вважають інфантильність 
засобом адаптації, а всебічний розвиток медика як особистості - ілюзією. 
Це лише окремі моменти, які доводять тезу про суперечність оздоровчого 
потенціалу соціогуманітарного знання в конкретно-історичний момент. 
Необхідно мати непересічні переконання й силу емоцій, бути істинним 
гуманістом, взірцем для практичного наслідування, щоб переконати 
студента в правоті власних суджень та об’єктивності їх змісту.

З іншого боку, світоглядні установки самих викладачів теж 
суперечливі. Представники різних політичних партій пропонують 
майбутнім  фахівцям свої світоглядні орієнтири, доводячи  
неспроможність інших. Ті, хто порвав з марксизмом, використовують 
парадигми “уто п ія ” , “жорсткий економічний детермінізм’ . 
“тоталітаризм”, “безбожність” і т.п., противагами яких є свобода 
підприємництва” , “свобода волі", “демократія”, "реформування- .



“незалежність” тощ о. Теоретичне обгрунтування пронизується  
оціночними судженнями. З багатоликої аудиторії кожний викладач 
намагається односпрямовано сформувати цілком певну ідеологічну силу, 
часто не зважаючи на той факт, що значна частина “підопічних” має | 
певні переконання, на які своєр ідн о  впливає інформація про 
корумпованість владних структур, зловживання службовим становищем, 
залишковий принцип фінансування охорони здоров’я, науки, освіти, 
культури загалом , без яких прогресивний поступ суспільства 
неможливий.

За цих умов питомою вагою соціогуманітарного знання в системі 
медичної освіти неможливо вичерпати суттєві суперечності, зв’язані з 
якістю життя суспільства як складовою способу життя. Іншими словами, 
гуманітаризація освіти в дегуманізованому суспільстві має формальний 
характер. Формальне визначення, наприклад, ролі службовців, апарату 
управління в системі розвитку суспільства викличе підозру в тих, хто 
незадоволений пільговим заохоченням занадто й штучно збільшеного 
апарату управління. Доведення необхідності та дієвості капіталізації 
суспільства, його реформування з боку тих, хто зовсім інше доводив 
батькам студентів у цьому ж вузі, викривав теоретичну абсурдність та 
політико-світоглядну ворожість неспроможних філософських амбіцій 
“антикомуністів”, викликає розчарування в певної частини майбутніх 
медиків, особливо з незаможних сімей.

За даними Інституту трансформації суспільства, Національного 
Інституту зв’язків України й Росії, інших науково-дослідницьких центрів 
та служб Президента держави, без консенсусу різних політичних сил при 
розв’язанні конкретних проблем визначення джерел, механізмів, 
напрямів е к о н о м іч н о г о ,  с о ц іа л ь н о -п о л іт и ч н о г о  та духов н ого  
саморозвитку у взаємодій' та взаємообумовленості всіх сфер життя 
суспільства нам не вдасться відстояти незалежність, стати могутньою 
країною. Серйозною перешкодою на шляху до згоди та консолідації 
зусиль є меркантилізм, бюрократизація та корупція. Ними страждають 
усі гілки влади

Через це дегуманізація суспільства та дегуманітаризація освіти як 
наслідок соціального відчуження виявляються найбільш разюче саме в 
медицині, максимально наближеній до потреб і запитів конкретної 
людини та суспільства в ц ілом у. С в ітоглядн і суперечності  
перетворюються в спонуку методологічних погрішностей особливо тоді, 
коли йдеться про д іалектично суперечливий характер поняття 
“валеологія - здоров’я людини”, обумовлений їх полідетермінованістю 
та нечітким визначенням висхідного поняття “природа лю дини”. 
Помилкою, що призводить до підміни понять, є ототожнення “норми”
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й “патології” із “здоров'ям” та 'хворобою Це особливо характерно 
для загальнобюлопчної концепції Ф.В.Давидовського. близькими до 
якої е погляди М М.Амосова та інших теоретиків і практиків медицини

Більше того, подібним, на жаль, страждають філософські орієнтації 
тих, хто безпосередньо досліджує проблеми гуманітаризації медичної 
освіти [3].

Загальнобіологічна концепція (яку, зрештою, критикує автор 
дисертації, Зорій Н.І. , проте не диференціює зазначені поняття) 
об’єктивістськи тлумачить природу хвороби та здоров’я, не враховуючи 
той факт, що вони мають ще й ціннісно-оцінювальний зміст. Адже лише 
з позиції аксіології можна чітко розмежувати їх функції, проаналізувати 
їх як позитивне так і негативне значеная.

Якщо ж з д о р о в ’я розглядається як простий результат  
оптимального пристосування людини до зовнішнього середовища, то 
сутність хвороби зводиться до процесу оптимізації в екстремальних 
умовах та розширення повноти здоров’я.

З погляду подібної концепції медична діяльність виступає як 
антикультурна й протиприродна, хоч насправді ця діяльність - 
соціокультурний інститут, що діє в інтересах “природи людини”. Саме 
тому ми вважаємо неправомірною й нормологічну концепцію здоров’я, 
яку розвиває В.П.Петленко та інші автори. Насправді норма визначає 
межу здорової життєдіяльності, а здоров’я як соціокультурна категорія 
цінності створює спектр відповідних біологічних, соціальних та духовних 
норм [2, с. 300-305].

Норма є діалектичною єдністю процесів адаптації та оптимізації. 
Стратегічна оптимізація має ціннісно-оцінювальний характер, оскільки 
вона доцільна лише тоді, коли зазначені вказані жорсткі межі щодо 
процесу пристосування, отже чітко виражена цільова функція. Звідси 
відносна стратегія оптимізації біологічних та соціосистем. Спроба 
перенести в соціосистеми екстремальні методи пошуку оптимуму 
(функція прагне до мінімуму чи максимуму) виявляються неефективними. 
Така редукція відображає технократизм мислення, який лише загострює 
конфлікт між фундаментальним та прикладним знанням у медичному 
вузі, породжує біологізаторство чи соціологізаторство. Ці крайнощі є 
альтернативою діалектики, своєрідною патологією мислення. Саме тому 
соціогуманітарне знання здатне виконувати валеологічну (нормотворчу 
та оздоровчу) функцію.

У плані соціальної практики нормозберігаючі концепції здоров я 
неадекватні меті творення здоров’я, оскільки вони дезорієнтують людину 
у виборі здорового способу життя та конкретної стратегії оздоровлення 
й самооздоровлення. Застій у суспільному розвитку, криза його в усіх
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сферах життєдіяльності культивує консервативний тип особистості. Це 
торкається викладачів не лише профільних кафедр, але й 
соціогуманітарного спрямування. Відсутність комплексного підходу до 
розв’язання теоретичних та практичних проблем сьогодення створюс 
відповідну м етодол огіч ну  базу  для стратегічних досл ідж ень  у 
людинознавстві. Відсутність істинної стратегії, у свою чергу, не гарантує 
від спрощеного розуміння здоров’я, причин його відчуження від самих 
людей.

Актуальність необхідності зміни стилю мислення науковців та 
викладачів зумовлена ще й аналізом здоров’я з широких соціальних 
позицій, проблемами суспільного здоров’я як самооздоровлення. Це хоч 
певною мірою зняло би напругу між технократичними та філософсько- 
діалектичними поглядами на проблем и лю ди н оц ен тр и зм у  та : 
космоцентризму, дало б змогу не прогледіти в людині мету розвитку 
суспільства, апогей саморозвитку світу.

Валеологічні та санологічні (власне оздоровчі) призми розгляду 
проблеми гуманітаризації освіти не нехтують дослідження норми й 
патології, б іологічного  та соц іального в лю дині, структурних і \ 
функціональних характеристик, типологічного й популяційного стилів 
мислення, соціально-філософських і методологічних аспектів здоров’я. 
Якраз навпаки. В ал еол огіч ний  потенціал  ф ілософ ських та 5 
соц іогум ан ітарн и х  дисциплін  створ ю є противагу в розумінні  
природничо-наукового та гум ан ітарн ого , ф ундаментального та 
прикладного, сприяє комплексному підходу до соціально-економічних, 
політичних та духовних проблем сучасності [2, с. 35-42]

П ереорієнтація  на з д о р о в ’я як систему сам ооздоровлення  
передбачає аналіз сутнісних опосередкувань людської діяльності, 
визначення факторів, які сприяють становленню  та зміцненню  
соціального здоров’я, змістовний статус якого ще чітко не визначений, 
проте п ідходи  д о  якого св ідчать  про н еодн озн ач н іст ь  його 
обгрунтування для перебудови стилю мислення фахівців та урядовців з 
метою оптимізації їхньої діяльності в майбутньому.

Така переоцінка йде в руслі “третього виміру трьох світів”, 
показаних ще Г.С.Сковородою як “ ціннісно-символічний світ”, без 
освоєння якого людина не може народитися у своїй духовній іпостасі. 
“Друге народження” людини - контекст її соціалізації в усіх можливих 
формах та проявах.

Проте й сама соціалізація може бути духовною чи бездуховною, 
гуманізованою чи дегуманізованою. Отже, освіта й набуття людиною 
культурних вимірів мають бути змістовно єдиними, хоч суперечність 
між ними в момент деградації суспільства сягає конфліктних меж.
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Саме завдяки культурі різноманітні форми суспільної свідомості 
утворюють не просту сукупність, а органічну цілісність, яку забезпечує 
світогляд. Викладачам профільних кафедр важливо засвоїти істину, 
згідно з якою природничо-наукове знання перетворюється в складовч 
світогляду через об ’єктивне його вплетення в структуру культури. Для 
переоцінки власних поглядів, зміни стилю мислення їм не зайве було б 
ще раз проаналізувати думку В.І.Шинкарука: "Наше бачення світу 
дається нам не у фізичному просторі й часі, а в соціокультурному 
горизонті, темпи та ритміка якого задаються культурою" [5].

Саме цей контекст здатний “перекласти” конфліктну ситуацію з 
оздоровчим  потенціалом соц іогум анітарного знання на рейки 
діалектичних зв’язків фундаментального й прикладного в спецвузах за 
умов радикальних змін у соціально-економічній, політичній та духовній 
сферах життя нашого суспільства.
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Медіна Т . В

ПРОБЛЕМИ СІМ’Ї ОЧИМА ЗАРУБІЖНИХ ТА ВІТЧИЗНЯНИХ
НАУКОВЦІВ

Як особлива форма соціальної спільності, сім я є об єктом 
комплексного дослідження суспільних, природничих та гуманітарних 
наук. Дослідження сім’ї поки що не консолідувалися методологічно й 
методично в єдину науку про сім’ю, а розкидані по різних науках 
(економічна теорія, демографія, етнографія, юриспруденція, педагогіка, 
психологія, медицина).
Проблеми сім’ї привертали увагу дослідників з найдавніших часів. 
Філософи античності, середньовіччя й навіть Нового часу виводили 
суспільні відносини з сімейних, звертали основну увагу на ставлення сім’ї 
до держави, а не на характеристику сім’ї як особливого соціального 
інституту. У працях мислителів античної епохи ми знаходимо всі ті 
уявлення про походження шлюбу та сім’ї, які отримали розвиток пізніше. 
Шлюб в античному суспільстві був моногамним. Характерною рисою 
як давньогрецької, так і давньоримської сім’ї  було панування чоловіка. 
Цей факт став висхідним для всіх, хто намагався розібратися в історії 
сімейно-шлюбних відносин.

Одна з перших спроб порушити питання про характер сімейних 
відносин в античну епоху була зроблена Платоном. Сім’я, в якій панує 
чоловік, виступає в Платона як висхідна суспільна одиниця. Решта 
складних і великих державних і суспільних утворень виникають, на його 
думку, внаслідок об ’єднання сімей [16, с. 148-150]. Отже, у працях Платона 
ми зн аходи м о витоки концепції, яка пізніше отримала назву  
“патріархальноїтеорії”. Але Платон не був послідовним до кінця. У своїх 
проектах “ідеальної держави” він наполегливо пропонує як засіб  
забезпечення єдності суспільства введення спільності жінок, дітей та 
майна. Ця ідея виникла не на порожньому місці. У знаменитій “Історії” 
Геродота, з якою Платон міг бути ознайомлений, спільність жінок 
фігурує як відмінна риса суспільних порядків у багатьох народів. 
Наприклад, про авсеїв Лівії нам стає відомо від Геродота, що “живуть з 
жінками вони разом, не беруть шлюбу, подібно до скота” [11, с. .232].

Критикуючи проекти “ідеальної держави” Платона, Арістотель 
послідовно розвинув його ідею про сім'ю, в якій чоловік панує над 
жінкою та дітьми. Цю сім’ю Арістотель виводить з природи людини й 
розглядає як першу форму спілкування. Поєднання сімей дає “селище”, 
поєднання селищ -  “державу ’. У працях Арістотеля “патріархальна
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теорія" отримала своє більш-менш завершене вираження [1, с.4-7].
У середні віки безмежно панувала “патріархальна теорія" І це не 

дивно, бо безперечним авторитетом була, з одного боку, Біблія, яка знала 
лише таку сім'ю, а з іншого -  Арістотель. Погляд на сім'ю, в якій головує 
чоловік, як на основний осередок суспільства, був пануючим і в Новий 
час. Жан-Жак Руссо писав з цього приводу: “Сім’я є першим зразком 
політичного суспільства: батько - прообраз вождя; діти - прообраз 
народу”.

Відомий англійський економіст Мальтус (“Д освід про закон 
народонаселення”, 1798) розробив теорію, згідно з якою в основі сім’ї  
лежить панування біологічних начал у міжстатевих взаємовідносинах. 
Мальтус сформулював своєрідний “природний закон”, згідно з яким 
населення має тенденцію зростати в геометричній прогресії, а засоби 
існування можуть зростати лише в арифметичній прогресії. Не зважаючи 
на регуляцію кількості населення засобом голоду, захворювань, війн і 
тощо., настає “абсолютне перенаселення”, з яким необхідно вести 
боротьбу шляхом регламентації шлюбів та регуляції народжуваності.

“Давнє суспільство” Моргана -  одна з найліпших розробок та 
обгрунтувань схеми еволюції сімейно-шлюбних відносин, яка водночас 
була схемою розвитку самого суспільства. Він висунув теорію про єдиний 
шлях розвитку людського суспільства, про універсальність родової 
організації. Його відкриття універсальності материнського роду, на думку 
Ф.Енгельса, “має для первісної історії таке ж значення, як теорія розвитку 
Дарвіна для біології і як теорія доданої вартості Маркса для політичної 
економії” [18, с. 223]. Ф.Енгельс у своєму дослідженні “Походження сім’ї, 
приватної власності і держави” використав основні положення теорії 
Моргана, пристосувавши до конфліктної теорії походження держави та 
пов’язавши появу сіміїз виникненням приватної власності, накопиченням 
багатства в руках чоловіків і прагненням передати їх своїм дітям. Перша 
історична форма моногамної сім’ї -  патріархальна сім’я, якою керував 
батько, - стала можливою завдяки закріпаченню жінки, яке відбулося 
внаслідок зменшення її економічної ролі та зосередження багатства в руках 
її власника -  чоловіка: Енгельс назвав це всесвітньо-історичною поразкою 
жіночої статі, в результаті якої чоловік захопив кермо влади в сім’ї, а жінка 
була перетворена на рабиню його, на засіб дітонародження. Економічні 
відносини як основа суспільно-економічних формацій є одночасно й 
основою сім’ї. Маркс підкреслював, що “сім’я повинна розвиватись по мірі 
того, як розвивається суспільство, і змінюватись разом зі зміною  
суспільства” [13, с.254]. Отже сім’я є продуктом історичного розвитку, і 
кожна суспільно-економічна формація має притаманні лише їй шлюбно- 
сімейні відносини.
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П р о б л е м и  шлюбу й сім’ї, поставлені німецькими філософами, < 
с к л а д о в о ю  частиною етичних теорій їх філософських систем. Кант і Фіхте 
розглядали проблеми шлюбу та сім і, виходячи з теорії природної о 
права, зі і дно з якою шлюб -  це морально-правовий інститут. Статевий 
потяг повинен регулюватися законами: чим вища моральність чоловіка 
та жінки, тим більше в природу привноситься ідеальний момент духовної 
єдності.

Виходячи з факту нетотожності чоловіка та жінки, прибічники 
природного права трактують його як “природне переважання чоловіка 
Кант виправдовував необхідність нерівності жінки й чоловіка тим, що 
“в нецивілізованому стані перевага завжди на боці чоловіка. Він 
спирається на право завжди бути володарем”, “у природному стані жінка 
-  домашня тварина”, “жінка -  предмет володіння” [12, с. 554]. Шлюб, за 
Кантом, не грунтується на коханні. На його думку, шлюб, заснований 
на статевому союзі, неприпустимий, оскільки цей зв’язок містить у собі 
дещо принизливе для особистості. Мета шлюбу, за Кантом, не 
обмежується лише народженням і вихованням дітей; в іншому випадку 
шлюб “розривався б сам по собі, після того, як припинялося б 
дітонародження”.

На думку Фіхте, жінка не може бути юридичною особою, держава 
гарантує чоловіку право власності на все майно жінки. У поглядах на 
стосунки людей Фіхте виходить з поділу статей на активну й пасивну, 
при цьому поведінки чоловіка та жінки різні. Чоловік може прагнути 
до задоволення природного потягу, а жінка -  ні, бо це суперечить її 
природі. Природним законом для жінки є сором’язливість, яка не 
притаманна чоловікам, тому жінка не здатна прагнути слави, бо цим 
втрачає свою сором’язливість. Розумна жінка може пишатися лише своїм 
чоловіком і дітьми, бо вона повинна розчинятися в них.

Гегель дотримується такої ж думки: “Субстанціальне призначення” 
жінки -  життя в сім’ї, в той час як “дійсне субстанційне життя чоловіка 
проявляється в державі, науці і тощо.” [10, с. 198].

У новітній час проблеми розвитку сім’ї привертали увагу багатьох 
дослідників. Оглядом стану соціології сім’ї в США є праця У.Берджеса 
й Х.Дж.Локка “Сім’я -  від інституту до співдружності”. Берджес 
вважається одним із піонерів соц іології  с ім ’ї  Н ового  часу. Він 
сформулював положення про с ім ’ю як одиницю  взаєм одію чих  
особистостей, що стало основою інтеракціоністського напряму в 
соціології сім і. Вивчення моделей особистих взаємовідносин приводило 
його до концепції сім і як єдності взаємодіючих осіб. “Сім'я живе так 
довго, як довго має місце взаємодія, і вмирає лише тоді, коли вона 
припиняється [9, с.З]. Ці науковці вважали, що будь-які проблеми сім ї
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-  суто психологічні, і вони можуть бути розв’язані індивідуальними 
зусиллями її членів.

Г.Парсонс визнає наявність “змін серйозного характеру”, які 
відбуваються з сім'єю в американському суспільстві, а також і наявність 
тенденцій дезорганізації сімейно-шлюбних стосунків. Він проаналізував 
зміни, які спостерігаються в американській сім'ї, і прийшов до висновку 
про зростання її значущості для суспільства, що збільшує залежність 
суспільства від виконання сім’ями деяких надзвичайно важливих функцій 
[13, с.91-92].

Широке розповсюдження в американській соціології сім'ї першої 
половини XX ст. мало твердження про кризу сімЇЇ. Наприклад, у 1937 р. 
ГІ.Сорокін писав: “Сім’я як священний союз чоловіка й дружини, батьків і 
дітей буде руйнуватись. Кількість'розлучень зростатиме” [17, с. 776]. 
Уточнюючи поняття “кризи” сім’ї, він навів цілу низку факторів: зменшення 
кількості шлюбів, зростання кількості розлучень, падіння рівня 
народжуваності, зростання кількості позашлюбних сексуальних контактів 
чоловіків та жінок, послаблення релігійної основи шлюбу, зміни 
взаємостосунків чоловіків і жінок. Ці явища не загасають, а навпаки, чим 
далі, тим більше вони будуть посилюватись. Його прогноз виявився 
достатньо точним. Пізніше Богардус погоджується з таким твердженням 
повністю: “Інститут сім’ї, особливо в СІЛА, нині нестійкий. Ніколи не було 
такої кількості шлюбів, розірваних на законних підставах, як зараз, ніколи 
не було такої кількості дезертирств.” [5 , с. 79].

Найцікавішою є робота У.Гуда “Дезорганізація сім'ї”. Він 
вважає, що сімейна дезорганізація -  це розрив сімейної єдності, 
порушення структури сімейних ролей, тобто такий стан сім’ї, коли її' 
члени не виконують свої рольові функції.

Багато теоретичних та практичних доробок щодо сімейної та 
демографічної проблематику опублікували сучасні американські та 
німецькі вчені[2,3,4]. Ці праці мають велике наукове значення щодо 
теоретичного осмислення феномена сім’ї як соціального інституту. 
Велике практичне значення має досвід організації допомоги асоціальним 
(кризовим) сім’ям. Разом з тим, практі. ,.:о неможливим є порівняльний 
аналіз демограф ічних характеристик, оскільки цим розвинутим  
суспільствам притаманна сильна соціальна політика.

Радянська соціологія сім’ї досягла також певних успіхів. В останні 
два десятиліття значно збільшилась кількість робіт, присвячених 
проблемам сім ’ї, зріс їх Уеоретичний та методологічний рівень. 
Фундаментальними філософсько-соціологічними дослідженнями сім’ї є 
праці А .Г .Х арчева.Ідеї, які знайшли свій розвиток у дослідженнях 
ученого та наукових пошуках його послідовників, відіграли вирішальну
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роль установленні радянської соціології сім і як спеціального наукового 
напряму. У дослідженнях М .Я .Соловйова вперше в радянській літературі 
зроблено спробу дати філософський аналіз розвитку сімейних стосунків 
у СРСР та розкрити протиріччя цього складного соціального процесу 
Докладно аналізувались функції сім’ї', якість шлюбу, потреба в дітях, 
успішність виховання підлітків, рольові відносини та взаємодії, сімейна 
структура, сімейна влада та лідерство, мотиви вступу до шлюбу, мотиви 
та причини розлучень. Соціально-етнічні аспекти розвитку радянської 
сім’ї досліджені в працях В.І.Чекаліна, С.Д.Лаптьонка, проблеми 
стабілізації сімгїу працях Н.Г.Юркевича,С.І.Голода, М.С.Мацковського 
та інших вчених[ 19;20;21 ;22;23;24;25].

В останні десятиріччя суспільствознавцями опубліковано багато 
робіт, присвячених проблематиці сім’ї як соціального інституту та як 
малої соціальної групи. Перш за все серед них варто відзначити 
монографії Мацьковського М.С., Харчева В.А., Васільєвої Е.К., Чуйко 
Л.В., Голода С.І., Бойко В.В. та ін.

Але життя в нашому суспільстві настільки змінилося, що ці праці 
викликають інтерес з погляду методології та історії. До того ж сім’я 
вивчалась як узагальнена “радянська с ім ’я” . У дослідженнях,  
присвячених сім’ї, практично не враховувались особливості побутової 
та духовної культури, традицій та менталітету окремих народностей, у 
тому числі й народів, що населяють Україну. Сьогодні вкрай необхідним 
є вивчення нової реальності - життєдіяльності сім’ї в нових політичних і 
соціальних умовах.

На думку М.С.Мацковського та В.А.Сисенко, соціології вдалося, 
хоча й не повною мірою, інтегрувати досягнення інших галузей знання 
Міждисциплінарний характер соціології сім’ї  проявляється в тому, що 
їй вдалося інтегрувати понятійний апарат різних наукових дисциплін, 
які вивчають сім’ю. Історично склалося так, що соціологія сім’ї не 
отримала достатнього розвитку в Україні. Пріоритет у цій галузі 
належить Москві, Прибалтиці, Молдові. Немає в нас поки що і наукової 
школи, яка б працювала в даному напрямі, хоча Україна зараз має 
достатньо професійних соціологів.

В українській соціологічній літературі бракує фундаментальних 
емпіричних і теоретичних досліджень з проблем життєдіяльності сім’ї за 
умов кризового стану нашого суспільства. Тема лише фрагментарно 
розробляється в окремих працях без системної розробки . Мало 
вивчається досвід закордонних дослідників, передусім учених СНД, Де 
демографічні процеси мають багато спільного.

Так, значних успіхів у вивченні народонаселення досяг Інститут 
соціально-економічних проблем народонаселення Російської Академії
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Наук. Наукові розробки цього інституту складають основу затверджених 
урядом Росії Концепції сімейної політики та Концепції поліпшення 
становища жінок у Російській Федерації. Актуальність і значимість 
наукових розробок  Інституту полягає в тому, що основна увага 
приділяється вивченню мікрорівня сім’ї, конкретних груп і прошарків 
населення в регіональному та національному ракурсах. Разом з тим, ці 
проблеми пов'язуються з метою напрацювання демографічних оцінок і 
прогнозів.

Українська соціологічна думка зробила певний внесок у вивчення 
національної с ім ’ї. П ередусім це праці українських етнографів  
БорисенкаВ.К., Кравеця О.М., Пономарьова А.П. та ін. Вони першими 
почали вивчати зміни національних та культурних традицій у сімейному 
побуті. При цьому шлюб та сім’я, домашній побут розглядаються у 
зв ’язку з к онк ретною  соц іаль н ою  сферою  та в системі різних  
національних і соціальних спільностей [6;7;8;].

Українські вчені також поглиблено вивчають демографічну 
ситуацію в Україні, фактори впливу на демографічну поведінку 
населення, а також репродуктивні орієнтації сучасних сімей. Ці теми 
висвітлені в працях українських дем ограф ів  В .С .С теш енка, 
В.В.Нікітенка, Л.В.Чуйко, В.П.Піскунова та ін..

Важливий внесок у вивчення проблем розвитку сучасної сім'ї 
зробив колектив Українського науково-дослідного інституту проблем 
молоді, який створив сектор вивчення сім'ї та розпочав проведення 
багаторічного соціологічного опитування “Молода сім’я України 90- 
х”. Проведення опитувань розраховано до 2015 р., на сьогодні завершено 
два перші етапи. Загальний масив опитаних складає 4 тис. молодих 
респондентів (відповідно біля 2 тис. молодих сімей). Зазначимо, що 
молода сім’я вивчається комплексно, починаючи з аналізу батьківської 
сім'ї, докладного вивчення створення шлюбу, ціннісних орієнтацій на 
кожному етапі, репродуктивних установок, сексуальної культури 
молодих сімей, причин і шляхів розв’язання конфліктів, матеріального 
становища молодих сімей, причин розлучень. Цікаво, що паралельно 
розпочато довготривале епідеміологічне вивчення стану здоров'я 
вагітних жінок та дітей, яких вони народять, аж до виповнення дітям 6 
років (“Сім’я та діти України”). Крім вищеокресленого кола проблем, 
НДІ проблем молоді займається розробкою методичних рекомендацій 
щодо роботи з молодою сім’єю[10]. Вищенаведені роботи мають швидше 
прикладний характер, основним завданням їх є вивчення стану сучасного 
інституту їй та розробка короткострокових прогнозів, залишаючи поза 
увагою сім'ю як соціальний інститут.

На думку деяких авторів, вирішальна роль у становленні сім і
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н а л е ж и т ь  п р а в у ,  яке надає сім’ї статус соціального інституту, Інші 
д о с л і д н и к и  с т в е р д ж у ю т ь ,  що інституціональний рівень існування сім і 

з а б е з п е ч у є т ь с я  інститутом сімейного наслідування. Залишається 
нерозв'язаним питання про специфіку сім і як особливого  виду 
соціальності, особливо за кризових умов існування.

Останнім часом серед вчених колишнього СРСР, у тому числі й 
України, поширюється думка про необхідність формування єдиної науки 
про сім’ю, яку А.Г.Харчев пропонував назвати терміном “фамілістика” 
(від англ. “family” -  сім’я, рід), Ю.Б.Рюриков та інші -  “семьеведением” 
(рос.). На наш погляд, термін “фамілістика” більше відповідає меті й 
завданням нової наукової дисципліни. Реалізації проблеми заважає 
відсутність праць про сім’ю як складний суспільний феномен, де вона 
досліджувалась би на категоріальному рівні. У соціологічній літературі 
сім’я вивчається в головному як мала група, як форма соціальної 
спільності, організація побуту людей, а також осередок, що виконує 
психотерапевтичну функцію. “Багатожанровий” підхід до досліджень 
сім’ї призводить до змішування різних методів: емпіричного та 
теоретичного, філософського, етичного, педагогічного тощо.

Отже, незважаючи на велику кількість емпіричних досліджень, 
теоретичний аспект вивчення сім'ї надзвичайно важливий, оскільки він 
дозволяє з ’ясувати загальнозначуще в її розвитку.
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Коняк М.П

ЕКОЛОГІЧНА СВІДОМІСТЬ ТА ПРОБЛЕМИ ї ї  ФОРМУВАННЯ

Погіршення екологічної ситуації на планеті робить пошуки шляхів 
подолання екологічної кризи головною проблемою людства. Не буде 
перебільшенням сказати, що багато змін у свідомості нашого сучасника 
у виробничій, ідеологічній, науково-дослідній, освітянській та інших 
сферах відбулися під безпосереднім впливом екологічних проблем та 
ідей.

Ми стаємо небезпечними самі для себе своїми  
“природоперевертаю чим и” можливостями, самовпевненістю , 
екологічним невіглаством тощо. Темпи деградування “сфери життя” 
значно перевищують темпи усвідомлення людством цього небезпечного 
процесу та створення ефективних заходів “екологізації” всіх без винятку 
сфер практичної діяльності. Загалом пересічний землянин залишається, 
“делікатно” кажучи, екологічно некомпетентним і не підозрює, яка 
небезпека чатує на нього саме з цього боку. Стає очевидним, що 
екологічні проблеми є життєво важливими, і що всі без винятку аспекти 
перебудови соціально-економ ічного життя наш ого суспільства  
органічно пов’язані з екологією.

Світоглядне питання про сутність людини, її місце у світі тісно 
пов’язане з основним питанням філософії, тобто  питанням про 
належність св ідом ості, мислення, цілей та ідеалів лю дини до 
матеріального світу, до природи.

Вже на початку XX ст., формулюючи свої уявлення про зв’язок 
мікрокосму та макркосму людини та світу, П.А.Флоренський писав: “І 
природа, і людина безкінечні, і з безконечності своєї, як рівноцінної, 
можуть бути взаємно частками одне одного - скажу більше, можуть бути 
частками самих себе, причому частками рівноцінними - між собою і з 
цілим, людина - у світі, але людина така ж складна, як і світ. Світ - у 
людині, але і світ так само складний, як і людина” [10, с.233].

На сучасному етапі розвитку людства дуже важливо виявити 
основні закономірності поведінки біосфери в екстремальних 
умовах, які формуються сьогодні, спостерігається поява своєрідного 
тривалого напруження, наростаючий хронічний стрес біосфери. Від 
того, наскільки ми будемо мудрі у взаємовідносинах з нею, чи 
зможемо зберегти своє космопланетарне, земне коріння, залежить 
подальше існування людства на Землі. І тут необхідні як 
природничо-наукові знання, так і знання гуманітарного плану, опора 
на загальнолюдські, гуманістичні цінності.
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Нині е достатньо очевидною гостра суперечність становлення 
ноосфери та людини як її творця. Особливо виразно про це говорить > 
своїх останніх працях А.Печчеі, зокрема в заповітах “Сто сторінок для 
майбутнього”, де він формує загальну альтернативу людства перед 
загрозою екологічної кризи, що насувається: змінитися або щезнути! 
Шлях до динамічної рівноваги людини та природи він бачить у зміні 
людських якостей[ 7,с.75].

У суперечність з природою сьогодні вступило все людство. 
Кризова екологічна ситуація, що склалася, призвела до необхідності 
розв’язання таких актуальних проблем, як усвідомлення суперечності 
між людиною і природою, визначення філософських принципів та 
моральної переоцінки ставлення людини до природи в плані формування 
екологічної етики, екологічної відомості; визначення методології 
досліджень екологічних процесів тогщо [9, с.88].

Причини виникнення деформацій і суперечностей в екології 
об’єктивно потребують переоцінки екологічної свідомості, перебудови 
шляхів її формування. Сьогодні люди починають усвідомлювати 
величезні масштаби своєї діяльності та відповідальність за її наслідки в 
майбутньому. За цих умов зростання екологічних знань дає сильний 
поштовх до прогресивної соціальної практики людей, що зумовлює 
суттєву зміну ставлення людини до природи, знижує його споживчий 
характер, потребує ставлення до неї, як до найбільшого блага.

Відчуження людини від природи створює безліч проблем у 
суспільстві, водночас породжує відчуття випадковості людського 
існування, фатальної невизначеності його сенсу. Відчужений погляд на 
природу, закріплюючись у свідомості через традиції, звичаї, набуває 
безапеляційності й тому стає небезпечним у своїй жорстокій байдужості. 
Він формує систему відносин з позицій підкорення природи людиною.

Але людство взаємодіє з природою , існуючи в її лоні. Його  
розвиток, усі досягнення цивілізації та культури неминуче пов’язані зі 
станом середовища, що оточує людину. Екологічна поведінка людини, 
її генезис знаходилися і знаходяться в тісному взаєм озв’язку із 
домінуюючими формами суспільної та індивідуальної свідомості.

Т ом у р о з в ’язання проблем и взаєм ов ідн оси н  людини з 
навколишнім середовищем полягає в розв’язанні проблеми людини. 
Тільки шляхом морального й розумового самовдосконалення особи 
можна подолати ті перешкоди, що закривають горизонт саморозвитку 
людства. Щ об запобігти екологічній кризі, зберегти природу в її 
первісному вигляді, представники в ідом ого  Римського клубу  
культивують постанову на відмову від активного перетворення природи. 
Встановлення нової системи цінностей пов’язується з еволюцією
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суспільної свідомості шляхом удосконалення окремих індивідів.
Екологічна криза викликала світоглядну за характером та 

екологічну за змістом переорієнтацію суспільства. Ставлення до природи 
мас небезпечний характер, володарювання над нею може обернутися 
загальним крахом, - зазначає італійський філософ Р.Гвардіні. Учені 
доходять висновку про необхідність формування нової, екологічної 
етики, яка б сформулювала основні правила контролю над сучасною 
технологічною могутністю людини. Крім того, необхідні нові соціальні, 
моральні, наукові й екологічні концепції, зумовлені новими умовами 
життя людства сьогодні та в майбутньому [3,с.29].

Орієнтація людини на творчість та самовдосконалення забезпечить 
можливість в заєм озв ’язку суспільних і м етодологічних основ  
формування нового мислення у взаємовідносинах з природою як нового 
типу духовності. Дійсність, як стверджував Гегель, у своєму розвитку 
виявляється необхідністю. Глобальною потребою суспільного розвитку 
є збереження природного середовища як необхідної умови існування 
людства. Дії, які не враховують необхідності дбайливого ставлення до  
природи, слід кваліфікувати як антисуспільні [9, с.32].

Як стверджує Едгар Морен, якщо щось і вмирає сьогодні, то це 
поняття “острівної” людини, відрізаної від природи, в тому числі від 
власної природи; коли щось і повинно вмерти, то це самообожнювання 
людини, яка захоплюється власною раціональністю [5, с. 185].

Деякі вчені висловлюють думку, що наша здатність створювати 
досконалі речі значно випередила свідомість, що з прогресом технології 
знижується моральний рівень суспільства. Дійсно, з нагромадженням 
знань, зокрема, про закономірності розвитку природи, послабилося 
етичне почуття природи. Може це пояснюється тим, що послабився (або 
втратився зовсім) безпосередній контакт більшості людей з природою, 
а отже, сприйняття й розуміння її процесів і явищ. Людина, далека від 
природи, не усвідомлює не тільки масштабів антропогенного впливу на 
природу, але й своєї залежності від неї.

Людство несе моральну відповідальність за збереження видової 
різноманітності планети перед нащадками. Кожен народ використовує 
природні багатства, має свої етнографічні, національні традиції, звичаї 
у взаємодії з природою, по-різному відображає це в піснях і поетичній 
народній творчості. Ця різноманітність повинна бути збережена, 
дбайливо передана нащадкам, бо вона забезпечує стійкість соціальної 
системи, збагачує духовний світ людини. Тому значення екологічних 
норм важко переоцінити, оскільки вони засвоюються з дитинства, 
підсвідомо визначають поведінку людини та її ставлення до природи. 
Отже, йдеться про формування екологічної етики.
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Наголосимо на одній з найважливіших вимог екологічної етики - 
необхідності екологічної освіти, екологічного виховання, формування 
екологічного мислення, підвищення рівня екологічної культури, 
свідомості, без чого неможливо розв'язати екологічні проблеми. Тому 
збільшення ролі екології  та екологічного знання в суспільстві 
закономірно породжує необхідність виділення в структурі людської 
свідомості такого її різновиду, як екологічна свідомость.

У розв’язанні насущних екологічних проблем надзвичайно  
важливе значення має випереджаюча перебудова свідомості, здатність 
до екологічного прогнозу, можливість не тільки усвідомити сучасний 
стан, але й передбачити майбутнє.Як наголошує проф. В.С.Крисаченко. 
найважливішим завданням у духовній сфері повинні стати перебудова 
людської психіки, екологізація мислення і моралі, усвідомлення сучасної 
об’єктивної реальності - визначної ролі людського розуму в суспільно- 
політичних, економічних та екологічних процесах. Лише розумна 
поведінка людства, яка базується на здобутках духовної культури, науки, 
освіти , гум анності й м ор ал ьн ост і,  є зап ор ук ою  збереження  
навколишнього средовища [4,с.47].

Зараз як ніколи екологічні знання, мислення та ідеї перетворюються 
в матеріальну силу прогресивного розвитку суспільства, науки, техніки, 
культури для все більшого задоволення соціальних і духовних потреб 
людини [2,с.15].

Серед регулятивів нового стилю мислення, що формуються, можна 
відзначити принцип Р.Дюба, який вимагає “мислити глобально, діяти 
локально”.

Отже, екологічно- емпіричні знання, яких людина набуває в 
повсякденному житті, можуть забезпечувати розвиток свідомості з 
обмеженим описовим розумінням зовнішнього боку природних явищ 
та процесів. Однак, чим глибший рівень розкриття суті явищ відтворює 
система екологічних знань, тим швидше формується свідомість людини, 
яка засвоює ці знання. Тобто, йдеться про те, що чим більшою мірою 
людина засвоює, інформацію на теоретичному рівні пізнання, тим 
повнішими будуть її знання, тим вищим буде рівень її екологічної 
свідомості.

Як стверджував Монтеск’є в книзі “Про дух законів”, людина 
ніколи не народжується з певними знаннями, вона здобуває їх лише в 
подальшому. Тобто йде від незнання до знання. “Людина в природному 
стані володіє не стільки пізнанням, скільки здатністю пізнання “[6,с.165].

Впливаючи на людину, природа викликає в її свідомості різні 
уявлення про дійсність. Звідси справжнє знання - предметне знання. Воно 
йде ззовні, від природних речей і явищ до людини як частини природи.
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Е к о л о г і ч н а  свідомість, якщо вона досягла певног о рівня, активізує 
природоохоронну діяльність, і в цьому виявляється регулююча функція 
свідомості щодо практичної діяльності. Але соціальні дослідження 
е к о л о г і ч н о ї  культури та екологічної грамотності свідчать, що 
співвідношення екологічної інформованості та екологічно зважених 
вчинків є складним і суперечливим. Кількість занепокоєних серед людей 
з вищою освітою у 2 рази вища, ніж серед людей із середньою освітою. 
Непоінформованість та некомпетентність зумовлюють посередні, а то 
й позитивні оцінки в екологічно неблагополучних ситуаціях. Недостатнє 
знання екологічної обстановки навіть в екстремальних умовах породжує 
настрій добросердя та безініціативності.

Щоб грамотно взаємодіяти з навколишнім світом, необхідно мати 
знання та повну й о б ’єктивну інформацію про нього. Навіть уже 
сформований потенціал екологічних знань з тих чи інших причин далеко 
не завжди оперативно застосовується як у реальній практиці  
природокористування, так і в різноманітних формах екологічного 
навчання та виховання. Тут даються взнаки й відсутність сучасної 
системи моніторінга, постійного спостереження за динамікою  
екологічного стану конкретних територій, низький рівень розвитку 
вітчизняної екологічної техніки й технології та повсюдне прагнення 
установ і відомств дотримуватись режиму суворої секретності. Вихована 
на принципах поваги щодо екологічних вимог людина має очевидну 
перевагу хоча б у тому, що екологічна грамотність та культура населення, 
як і екологічно доцільна діяльність та поведінка людей не можуть не 
спиратися на підвалини самого широкого гуманітарного знання .

Тому за умов демократизації суспільства обов’язковим фактором 
екологічного виховання є повна й достовірна інформація про стан 
навколишнього середовища, про проведення природоохоронних заходів, 
реконструкцію  парків, витрачання грош ей , виділених на 
природоохоронні потреби. Завдяки цьому можна формувати почутття 
морального задоволення, причетності населення до р о зв ’язання 
екологічних проблем, активізувати природоохоронний рух.

У першому наближенні освіта й охорона природи достатньо  
самостійні. Кожна з цих галузей має свої цілі, завдання, засоби та методи. 
Відповідальність за них несуть відносно автономні інститути й 
організації. Проте й освіта, й охорона природи належать до сфери 
загальнонаціональних інтересів, оскільки прямо чи опосередковано 
спрямовані на забезпечення добробуту нації. Зону перекриття освіти та 
охорони природи можна визначити як екологічну освіту, спрямовану 
на підвищення громадського розуміння ролі й функцій охорони природи.

Отже, стає загальновизнаним, що одним з найістотніших виявів 
мудрості сучасної людини є п екологічна компетентншть. Дійовим
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засобом формування екологічної свідомості нашого сучасника мас бути 
система екологічної освіти та екологічного виховання. Тому так 
нагально постала проблема органічного залучення екологічної  
компоненти в загальноосвітянський процента суттєвого збільшення його 
дидактичного навантаження.

Слід зазначити, що робота в цьому напрямі проводиться значна. 
Створюються екологічні кафедри у вищих навчальних закладах, 
читаються екологічні курси, активно впроваджується екологічне 
навчання в загальноосвітніх школах. З’являються цікаві навчальні 
посібники з цього предмета. Проте система екологічної освіти в державі 
продовжує бути фрагметарною, слабкою в концептуальному відношенні, 
декларативною, а отже й неефективною. Можна сказати, що вона 
тримається лише на ентузіастах, котрі працюють фактично без 
м атеріальної, ф інансово ї та м етоди чн ої п ідтримки, й не може  
задовольнити вимог сьогоднішнього дня.

Елементарні знання про природу діти отримують у сім’ї  або в 
дитячому садку. У процесі шкільного навчання й виховання в школярів 
виховується почуття відповідальності за розв’язанні проблем охорони 
навколишнього середовища, особистої причетності до цієї важливої 
справи, формується культура поведінки щодо природи з урахуванням 
сучасних вимог охорони навколишнього середовища.

Однак у програмі середньої школи ще мало проблемних питань, 
пов’язаних із сучасною екологічною ситуацією. Більше уваги варто було 
б приділити міжпредметним зв’язкам, міждисциплінарній кореляції, 
оскільки охорона природи - проблема комплексна й вимагає ломки 
традиційних міжпредметних бар’єрів. Сучасні спеціалісти повинні мати 
новітні знання, співзвучні екологічній обстановці, яка постійно  
змінюється, і свіжий погляд на спірні екологічні проблеми. Майбутньому 
спеціалісту необхідно дати не тільки суму знань про природу, але й 
сформувати в нього активну громадянську екологічну позицію, 
екологічний стиль мислення, пробудити почуття особистої причетності 
до розв’язання проблем охорони навколишнього середовища.

Формування екологічної свідомості передбачає перебудову  
поглядів і уявлень людини, коли засвоєні знанння й екологічні норми 
стають його власними переконаннями, внутрішніми регуляторами 
поведінки щодо природи. Екологічне виховання передбачає формування 
еколого-світоглядних переконань, цінностей і норм екологічної етики, 
навиків природоохоронної роботи. В основі психологічного механізму 
засвоєння й розуміння екологічних норм усвідомлено емоційне 
ставлення до них, єдність знання й переживання, громадського й 
особистого сенсів діяльності.
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Для того, щоб знання увійшли в систему домінуючих потреб, 
установок і ціннісних орієнтацій особи, вони повинні бути пов язані з 
переживаннями. Знання тільки тоді втілюються в переконання, якщо 
торкаються сфери почуттів людини. Прогнозуючи погляди і уяви, 
почуття стають одним із структурних елементів світогляду [3, с.85].

Тим більше, що для екологічного виховання, яке варто починати 
вже з раннього дитинства, недостатньо тільки певну суму знань про 
природу. Необхідно, щоб ці знання спиралися на відповідні почуття, 
пробуджені сприйняттям природи, систематичним, цілеспрямованим 
спілкуванням з нею. Не можна забувати про те, що людина, образно 
кажучи, починається з емоцій. У дитини більш розвинута емоційна сфера, 
на основі якої формується інтелект.

Особливі надії суспільство покладає на школу. Саме вона озброює 
особистість основами знань про навколишній світ, що є важливим 
компонентом екологічної культури людини. Знати природу, як 
висловлюються математики, - ознака необхідна, але недостатня. 
Володіння знаннями про предмет не завжди визначає ставлення до нього. 
Школа повинна потурбуватися також про вчасне виховання в дітей 
готовності до  екологічної д іяльності. Сф ормувати відповідні  
переконання лише на інтелектуальному рівні неможливо. Необхідно 
враховувати, що їх структура є поєднанням раціонального мислення, 
емоційної сфери особистості та її волі. Ось і виходить, що переконання 
народжуються лише тоді, коли знання пройдуть через світ почуттів, 
отримають там особистісну оцінку й стануть вольовим актом.

Діти приходять до школи з уже сформованим в їхній свідомості 
суб’єктивним образом природи, що склався в результаті попереднього 
ем оційно-ч уттєвого  контакту з нею. Але той д о с в ід  часто є 
нагромадженням хаотичних вражень. Завдання вчителя - забезпечити 
належну культуру сенсорного сприймання дітьми природи. Від цього 
значною мірою залежатиме глибина та інтенсивність естетичного 
освоєння останньої. Потрібно поступово й терпляче вчити учнів тонко 
відчувати природу,так би мовити “на дотик, смак і запах”. Актуальність 
цього завдання невпинно зростає в процесі виховання міських школярів, 
оскільки розвиток їхнього сенсорного апарату значно гальмується 
несприятливими умовами, в яких він формується.

Тому педагог повинен сформувати у своїх вихованців навички 
естетичного оцінювання Землі та Всесвіту з точки зору їх неповторної 
краси й унікальності. Це розширить шкалу ціннісних орієнтацій  
сучасного школяра, в якій чільне місце, як свідчать спеціальні 
дослідження, належить вузькоутилітарним, прагматичним мотивам 
ставлення до природи. Нарешті, естетична оцінка в даній ситуації -
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екологічна за своєю суттю. Вона народжує щире, безкорисне захоплення 
природою , її ж иттєдайною  силою. Така оцінка не спонукає до  
агресивного втручання в природну гармонію, а навпаки - породжує 
потребу в її збереженні. Розбудити почуття дитини неважко, якщо 
володієш певним арсеналом педагогічних засобів впливу на її особистість 
[8, с.7].

Отже, відбувається демократизація освітнього процесу, тобто 
перехід від жорстких, уніфікованих моделей освіти до гнучкої, 
багатомодельної системи, перехід від репресивної педагогіки до 
педагогіки співпраці. Природа може розглядатися як найсприятливіше 
середовище розвитку цієї педагогіки співробітництва.

Стрімко зр остає  значення; неурядових організацій і рухів, 
орієнтованих як на охорону природи, так і на освіту, в тому числі на 
освіту в природі. Екологічне виховання відіграє важливу роль  
інтегратора сучасного виховного процесу.

Дедалі більшу увагу дослідників привертають екологічні аспекти 
національних культур, зокрема співвідношення їх екофільних та 
екофобних елементів. Емоційно-почуттєвій натурі українця більш 
властиве не “п р и р одобор ство” , а слідування природі, інтуїтивне 
вникнення в суть її процесів. Досвід такого спілкування з природою і 
становить основу його духовної культури. Надзвичайно багата етнічна 
культура нашого народу з яскраво вираженими екофільними рисами дає 
всі підстави сподіватися на благополучне майбутнє. Нам є що зберігати 
і на базі чого проектувати подальший розвиток.

У нашу епоху досвід, набутий предками, важко переоцінити. Як 
зазначав К.Ясперс, певного часу людина усвідомлює життя в цілому, 
саму себе та свої межі. Перед нею відкривається страхітливість світу та 
власна безпорадність. Прагнення перетворитися в справжніх людей 
виливається в прогресуючу схильність звертатися до наших витоків, до 
тих глибин, з яких ми вийшли.
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Задубрівська О.М., Сидоренко М М

АНТРОПОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ ЗМІНИ ОТОЧУЮ ЧОГО  
СЕРЕДОВИЩ А ТА ПРОБЛЕМА ВИЖИВАННЯ ЛЮДСТВА

Однією з найгостріших проблем кінця XX ст. є екологічна. Яким 
саме шляхом має йти людство у XXI століття, щоб не допустити 
екологічної катастрофи, і чи це в принципі можливо?

Сьогодні є досить поширеною думка, що людство приречене, бо 
воно є помилкою  природи, і найліпш е, що можна зробити, це 
повернутися до природного способу життя, до первісних, як вважають 
прихильники такої думки, ідеальних взаємовідносин людини й природи. 
Щ об вижити, людина має відмовитись від самої себе й розчинитись у 
природі. Так, на думку В.І.Курашова, є всі підстави вважати, що сама 
по собі перетворююча природу діяльність людини, незалежно від її 
масштабів, призводить до повільного чи швидкого, але фатального й 
неминучого руйнування біосфери [3, с.31]. Отже, людина на Землі зайва 
і зрештою вона зруйнує біосферу та знищить саму себе. Чи справді це 
так?

Будь-який живий організм здійснює обмін з оточуючим природним 
середовищем для задоволення своїх потреб:

інформація в хід . живий Вихід інформація
енергія  організм  енергія
речовина речовина

Уже самим фактом свого існування все живе вносить зміни в 
природне середовище. Воно дає нову інформацію, забирає, трансформує 
та продукує енергію , через живі системи здійснюється кругообіг  
речовини . Загал ьн ов ідом и м и  є факти утворення значних мас 
ор ган оген н и х  п ор ід  у зем ній  корі внаслідок  відмирання та 
життєдіяльності організмів протягом тривалого часу. Сучасна атмосфера 
теж сформувалася під впливом живих <̂ типізмів. Первинна атмосфера 
складалася в основному з водню, і вміст кисню в ній був дуже незначним. 
Як зауважує Рахманов А.О., виникнення кисню - це результат відсутності 
“турботи про охорону навколишнього середовища” з боку первісних 
найпростіших форм життя на Землі, в яких енергетика живилася 
анаеробною , безкисневою основою, а кисень виділявся як побічний 
продукт [4, с. 34].

Людина, як і решта живих організмів, здійснює обмін з природою 
для задоволення своїх потреб, і її існування не може бути “непомітним
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для біогеосфери. Проте в той час, коли існування фітозоосфери Землі 
визначається природними законами й існує так звана відносна рівновага 
між живими організмами та середовищем, людина, залишаючись 
повноправною частиною біосфери, здійснює такий обмін на основі 
розуму й свободи. У процесі свого розвитку людина дедалі більше 
позбавлялася від інстинктів, пізнавала закони природи та усвідомлювала 
своє місце в оточуючому світі. Біологічний вид Homo sapiens, що з ’явився 
внаслідок еволюції, отримав набагато більші можливості щодо зміни 
довкілля, ніж всі інші живі організми. З появою людини природа 
“поступається” певною частиною своїх прав, звужує сферу свого впливу 
на користь останньої. Рушійною силою розвитку постають вже не сліпі 
закони при роди , а Л ю дина Р озум н а, яка з о б ’єкта еволю ції 
перетворюється на суб’єкт, стає свідомим її творцем.

Діючи відповідно із своїм розумінням, знаннями та потребами, 
людина вступає в конфлікт з природним середовищем, причому вона 
не просто вступає в цю суперечність, але й приходить до її усвідомлення

Первісне суспільство не перебувало в повній гармонії з природним 
середовищем. Дослідження, проведені ще в 70-х роках, довели, що вже 
тисячі років тому стихійна діяльність людини призводила до великих 
змін природного середовища. На думку видатного вітчизняного вченого 
БудикоМ.І., верхній палеоліт на території нинішньої Європи, Азії та 
Америки став першою культурою, створеною людиною сучасного типу 
[ 1 ,с.239]. Економічною основою  цієї культури було полювання на 
великих тварин, під час яких використовувалися знаряддя, що дозволяли 
вбивати навіть мамонтів і шерстистих носорогів. У цей період зникає 
багато великих тварин, які населяли помірні широти північної півкулі.

З найдавніших часів важливим фактором впливу людини на 
оточуючу природу був вогонь, застосування якого дозволяло знищувати 
рослинність на великих просторах. Лісові й степові пожежі широко 
використовувалися як засіб полювання на тварин. В епоху неоліту, коли 
основою господарської діяльності стали скотарство й землеробство, 
випалювання рослинного покриву набуло величезних масштабів, що 
призвело до різких змін природних умов, включаючи флору, фауну, грунти.

Як зазначає Будико М.І., вплив екологічних криз на розвиток 
людського суспільства мав два аспекти. Поруч із збитками, які завдавала 
традиційна господарська діяльність людини, стимулювався розвиток 
нових шляхів, забезпечували економічні інтереси суспільства. Це 
стосується, зокрема, кризи верхнього палеоліту - припинення полювання 
на великих тварин у решті-решт прискорило виникнення нових, більш 
ефективних видів господарської діяльності - скотарства й землеробства 
[1, с.258].
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В епоху неоліту починається новий етап боротьби людини з 
п р и р одою , позначений переходом  від привласню ю чого тип> 
господарства до продукуючого; нові ж види господарської діяльності 
породили нові екологічні проблеми.

І первісна, і сучасна людина завжди вступала та вступає в конфлікт 
з природою, бо сама сутність людини полягає в тому, що вона є вже не 
тільки природною істотою. Вона втрачає єдність з природою, тому що 
намагається подолати тварину не в собі й стати справді людиною. Як 
зазначає Еріх Фромм намагання подолати тваринність проявляється 
через подолання пасивного існування. [6, с.457]. У XX ст. людина 
максимально підкоряє собі природу, але водночас стає залежною від 
неї, як ніколи раніше. Самоствердження людини через діяльнісне 
ставлення до природи призвело до  реальної можливості не лише 
вимирання та зникнення окремих видів тварин і рослин, але й до 
можливої загибелі людства разом із зникненням усього живого на нашій 
планеті. Користуючись свободою, людина забула про те, що вона не є 
всесильною, що ставши соціальною істотою, вона все ж таки залишається 
й біологічним видом, а отже не може існувати за межами біосфери того 
типу, в якому виникла й евол ю ц іон увал а. Це випливає з 
найфундаментальнішого положення біології - закону необхідності 
відповідності умов середовища генетичній визначеності організму. 
Існують певні біофізичні межі як для розширення людської діяльності, 
так і для самої присутності людини на планеті.

Незважаючи на всі негативні явища, ми не можемо говорити про 
те, що окрім руйнування, людина нічого не приносить природі, що 
людству потрібно повернутися до природного стану й відмовитися від 
діяльнісного ставлення до світу. Окрім Землі, людина не має іншої 
домівки, у своєму домі вона не може й не повинна бути зайвою. Щоб 
зберегти  себе і все ж иве, лю дин а повинна усвідом ити свою  
відповідальність, розпочати діалог з природою. Лише ставлення до 
природи як до рівноправного суб’єкта діалогу, безкорислива любов до 
всього живого, до всієї природи здатні піднести людину на вищий 
духовний рівень і забезпечити її виживання. Сьогодні думка Канта про 
те, що людина ніколи не може бути лише засобом, має трансформуватися 
в ідею, що вся природа є не тільки засобом, але й передусім метою. Які 
ж практичні дії людство повинне зробити в перші дестятиліття XXI ст.?

По-перше, це фіксація нового рівноправного стану, оптимального 
для людства. Прихильником такої ідеї є B.C. Голубев, який вважає, що 
біосф ера є практично зам кнутою  систем ою  і характеризується  
принципом стійкості [2]. Згідно з цим принципом зовнішні впливи на 
систему компенсуються внутрішніми процесами в ній. Стосовно сучасної
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біосфери* основний глобальний вплив - це спалення лю диною  
видобувного пального та деградація грунтів при розорюванні земель, 
що призводить до збільшення СО, в атмосфері з тим, щоб зменшити 
його зростання й відносно ставбілізувати середовище. Отже, завдання 
людини - не переступити ту межу, коли зростання СО, в атмосфері досягне 
такого рівня, що біота буде неспроможною поглйнати його.

По-друге, це відмова від двох провідних принципів індустріального 
технологічного сусупільства, на які вказував Еріх Фромм:

1) все, що можливо технічно зробити, потрібко зробити;
2) досягнення максимальної ефективності й продуктивності [5].
Вибираю чи, які проекти слід реалізовувати , лю дство має

користуватися не критерієм технічної можливості його здійснення, а тим, 
що це дасть людині та як вплине на оточуюче середовище. Прагнення 
досягти максимальної ефективності й продуктивності також має 
узгоджуватися з впливом його результатів на людину і оточуюче 
середовище. Діяльність не заради самої діяльності, а заради підвищення 
добробуту людини, створення сприятливих умов для її духовного  
розвитку - ось що повинно бути покладено в основу взаємодії суспільства 
й природи.

Посттехнологічне суспільство буде суспільством нового типу, де 
екологічне знання займатиме належне місце в духовній сфері. Воно 
базуватиметься на таких принципах, як:

1) почуття відповідальності за майбутнє природи та людини, 
повага до всього живого;

2) реалізація лише тих технічних можливостей, які не виведуть 
біосферу з рівноважного стану й будуть спрямовані на благо людини;

3) відмова від прагнення досягти максимальної ефективності та 
продуктивності будь-якою ціною.
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АКСІОЛОГІЯ ТРАДИЦІЙНОГО ОБРАЗУ У СВІТОВІЙ
ЛІТЕРАТУРІ

Починаючи з епохи романтизму й особливо у XX ст. у світовій І 
літературі простежується суттєве посилення уваги до традиційних І 
структур легендарно-міфологічного походження. При цьому, як правило, І 
якісній тран сф орм ац ії піддаю ться он тол огіч н і та аксіологічні 
характеристики загальновідомого матеріалу, який поступово втрачає І 
традиціоналізовані попередніми культурно-історичними епохами І 
семантичні та поведінкові характеристики, які замінюються принципово ] 
новими, а в ряді випадків апокрифічними змістовими домінантами 
Руйнування “канонічних” рис здійснюється світовою літературою в І 
багатьох напрямах і проходить у контексті процесів “неоміфологізму” І 
XX ст., які набули в сучасній культурі підкреслено глобального І 
характеру. Зараз важко знайти традиційні сюжети та образи, що зберегли І 
свої первісні характеристики, чиї формально-змістові комплекси не 
піддавалися принциповому переосмисленню або руйнуванню Фауст. 
Агасфер, Едіп, Антігона, Юдіф та ін.) [6].

Серед подібних структур особливе місце посідає середньовічний 
образ Дон Жуана, котрий у процесі багатовікової літературної еволюції 
зазнав настільки суттєвої трансформації, що цей герой в уяві XX ст. за 
своїми якостями й характеристиками по суті заперечує як протообраз. 
так і його численні варіанти, що вже стали класичними. Якщо 
узагальнити мотивування поведінки персонажа в різних інтерпретаціях 
(від п’єси Тірсо де Моліни й до літературних версій XX ст.), то досить 
о б ’єктивно можна реконструювати в більш загальному вигляді таку 
модель традиційного героя. Для всім відомого (на рівні звичайного 
читацького пізнання) Дон Жуана реальна суть життя полягає в особистій 
насолоді (гедонізмі), тому для нього чужі турботи й бажання інших 
людей. Буття героя уявляється своєрідним апофеозом почуттєвих 
радощів: так, у середньовічному духовному континуумі Дон Жуан своєю 
поведінкою фактично “реабілітує” земне життя, у насолоді радощами 
якого він вбачає вищу та єдино розумну суть буття людини. Однак цей 
у певному розумінні прогресивний момент у характеристиці героя 
суттєво знижується підкресленим егоїзм ом  та індивідуалізм ом , 
“культивованими” самим персонажем.

Отже, вже на перших етапах функціонування образу в літературі 
його онтологічний і світоглядний статуси тяжіють до певного, а часом і
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декларованого роздвоєння: з одного боку, поведінка й спосіб мислення 
персонажа визначаються традиціями феодально-рицарського побуду 
(етикет, кодекс честі, розуміння любові); з другого - своєю поведінкою 
свободою  та моральною розкованістю Дон Жуан дійсно заперечує 
сутнісні норми етосу, що породив його (інстинктивне й свідоме 
богохульство, що в низці версій трансформується в богоборство; 
презирство до рицарських умовностей, зухвалість, культ розпусти).

Уже в перших літературних версіях даного образу акцентувалося, 
що Дон Жуан є принциповим порушником загальноприйнятих норм, і 
тому він грішний. Правда, досить часто гріховність героя вбачається в 
його протесті обивательському способові життя, закостенілості мислення 
та світоглядним догматам держави. У зв’язку з цим мотив каяття Дон 
Жуана, вперше накреслений у п’єсі Тірсо де Моліни, не набуває широкого 
розповсюдження в літературі через його очевидну протиприродність у 
структурі загальновідомих ціннісних орієнтирів персонажа. Поступово 
соціально-ідеологічні та моралізаторсько-дидактичні інтерпретації 
зазнають значного змістового ускладнення, автори все більше уваги 
відводять психології героя, дослідженню його специфічного емоційно- 
поведінкового статусу. Слід підкреслити, що в процесі сюжетно- 
семантичного оформлення розповідей про севільського спокусника 
суттєве значення для розуміння основних тенденцій літературного 
функціонування традиційної структури має принцип диференціації й 
одночасної дифузії легендарно-історичних джерел.

Протягом століть середньовічний герой осмислювався як вічно 
молодий і неповторний спокусник жінок, який постійно б'ється на дуелях 
й у фіналі карається за перевищення лю дської міри дозволеного. 
М орально-дидактична зорієнтованість сюжету комедії іспанського 
драматурга в численних варіаціях переходила з однієї епохи в іншу й 
сприймалася як своєрідна умовність. У цьому плані ставлення до долі 
севільського спокусника подібне до реакції на емоційно-психологічну 
значимість мотиву фатуму в античному мистецтві: глядач, знаючи 
трагічний фінал чи характер розв’язки драматичних колізій, тим не менш 
напружено слідкував за розвитком сюжетних подій.

Характерною рисою значної частини донжуаніани до XX ст. є 
розробка поведінкової домінанти, сформульованої ще мольєрівським 
персонажем "... ніщо не в силах покорити мої палкі поривання; серце 
моє, я відчуваю, здатне любити весь світ і, подібно до Олександра 
Македонського, я хотів би, щоб існували ще інші світи, де можна було 
би продовж увати  л ю бовн і зав ою в ан н я ” [4, с . 183]. Принцип  
“примноження” любовних походеньок героя ускладнювався різними 
соціальними та ідеологічно-психологічними мотивуваннями, змістова
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орієнтація яких була зрозуміла сучасникам автора конкретного варіанту 
традиційної структури. Водночас ж очевидною виглядала й установка 
на розважальність фабули, її пристосування до духовних запитів 
конкретних соціальних верств суспільства.

Багатоваріантна літературна донжуаніана XX ст. у своїх кращих 
зразках с своєрідною *художньою  матеріалізацією  світоглядного  
постулату мольєрівського Дон Жуана, однак вона має принципово іншу 
змістову основу: не зображ ення  лю бовних пригод персонаж а, а 
дослідження етичної правомірності його поведінкових орієнтирів, реакції 
самого героя на те, ще він робить. На матеріалі загальновідомого  
традиційного сюжету письменники різних країн створюють національні 
психологічні типи, які мають своєрідне культурно-історичне наповнення 
й предметно-побутову деталізацію.

Один із змістовно активних напрямів названої трансформації 
полягає в том у, що автори, використовую чи різні історичні 
(псевдоісторичні) дж ерела та факти, поміщ аю ть Д он  Ж уана в 
реалістично-життєподібний контекст і досліджують процес перетворення 
звичайної людини в легендарну особистість. Завдяки цьому стає 
можливою сюжетна реконструкція духовного світу Дон Жуана у всій 
суперечливій гармонії прекрасного й потворного, доброго й злого начал, 
осмислення причин його м оральної дегр адац ії та остаточ н ого  
усвідомлення гріховності свого буття. Нарешті, подібні інтерпретації 
засновані переважно не на ідеї донжуанізму, а на наявних свідченнях 
про реальне життя якоїсь людини, котра ризикнула зневажити мораль 
свого соціуму (така версія легендарного персонажа розробляється, 
наприклад, в оповіданні Л.Мештерхазі “Дон Жуан, або Істина”, в якому 
реконструкція подійово-семантичних домінант традиційного матеріалу 
побудована на принципі епістолярної містифікації). Другий напрям 
використання літературою традиційного сюжету зорієнтований на 
створення умовно-символічного плану подій з елементами внутрішнього 
осучаснення, багатоаспектним дослідженням донжуанівської моделі 
поведінки з погляду уявлень і стереотипів певного соціокультурного 
контексту, в літературі XX ст. - ідеї донжуанізму.

Якщо для численних попередніх варіантів сюжету була характерна 
гармонія відносин між Дон Жуаном та його слугою (базуючись на 
принципі підпорядкованості, вони мовби доповнювали один одного, 
були підкреслено неантагоністичними), то у XX ст. у зв'язку з критичним 
осмисленням самої ідеї донжуанізму часто акцентується неможливість 
такого союзу (Лепорелло, Сганарель і г.п. уже не помічник і вірний 
порадник свого пана, а своєрідна матеріалізація його найнегативніших 
рис). У багатьох версіях слуга стає суперником Д он Ж уана або
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претендентом на його славу (репутацію): М.С.Гумільов “Дон Жуан в 
Є ги п ті” , В .К орвін-ГІіотровський “Смерть Дон Ж уана”
О.В.Амфітеатров “Дон Жуан у Неаполі”, С.Рафалович “Відкинутий Дон 
Жуан та багато інших [5]. Поширеним напрямом трансформації 
домінантних характеристик легендарного персонажа є історизація 
традиційно умовного хронотопу сюжетної схеми, введення героя в 
підкреслено о б ’єктивовану соціально-історичну й культурну дійсність, 
яка при всій своїй д остов ір н ост і збер ігає певну модельність і 
всеохопленість (П.Гейзе “Смерть Дон Ж уана”, Е.Ростан “Остання ніч 
Дон Жуана”, Е. фон Хорват “Дон Жуан приходить з війни”, Е.Паніц 
“Сім пригод доньї Жуаніти” та ін.).

У сучасній культурі Дон Жуан часто набуває принципово нового 
сюжетного наповнення, яке засноване відомим апокрифом К.Чапека 
“Сповідь Дон Хуана” (“ ... ви не спокусили жодної жінки, Дон Хуане!”) 
і в різних варіантах активно дослідж ується л ітературою . Тепер 
письменників цікавить не стільки сам образ Дон Жуана як головного 
ін іц іатор а сю ж етного р озв и тк у , скільки ідея дон ж уан ізм у, що 
виродж ується, яка інтерпретується підкреслено багатозначно й 
відображає сутнісні зміни в моральних орієнтирах окремої людини. 
Автори зосереджують увагу не на розробці плану подій (що робить Дон 
Ж уан), а переносять центр сю ж етного розвитку на дослідження  
морально-психологічної еволюції героя (чому він робить чи, навпаки, 
не здійснює очікувані від нього за традицією вчинки?). Література XX  
ст. відкинула до певної міри твердження С .К іркегора, “що якесь 
тлумачення Фауста може й заслуговує називатися досконалим, однак 
наступне покоління створю є свого “Ф ауста” , тоді як Дон Ж уан, 
внаслідок абстрактного характеру втілюваної в ньому ідеї, буде жити 
вічно, і надіятися створити нового “Дон Ж уана” - все одно, що захотіти 
написати “Іліаду” після Гомера” [3, с. 193 -194]. Оригінальний сюжетний 
хід, придуманий К.Чапеком, - Дон Жуан фізично нездатний спокусити 
жінку, - в різних варіантах переосмислюється багатьма авторами, які 
досліджують антиномічність семантики персонажа, яка виникла.

Деякі форми й способи інтерпретації традиційних структур 
побудовані на містифікованій міфологізаціїзагальновідомого матеріалу, 
яка дозв о л я є руйнувати стереотипи  їх сприйняття, суттєво  
переосмислювати онтологічні та аксіологічні домінанти. Суттю даного 
прийому є не тільки специфічна іронія світобачення канонізованих 
загальнолюдським духовним континуумом традиційних сюжетів, але й 
створювана авторами якісно нова система морально-психологічних 
характеристик і мотивувань. Структуроутворююча функція прийому в 
контексті літературного твору має два аспекти: а) загальновідомий
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персонаж у новій інтерпретації з якихось причин не може чи не хоче 
робити очікуваних від нього вчинків, тому його знакова репутація 
підтримується нетрадиційними способами; б) через розбіжність дійсного 
й того, що повинно бути в поведінкових характеристиках героя, 
оточуючі свідомо створюють своєрідний міф навколо життя цілком 
звичайної людини, яка потім змушена підкоритися логіці цього міфу. 
Для художньої реалізації подібних змістових “зрушень” у структурі 
традиційного сюжету (образу) потрібна не тільки оригінальна схема 
подій, але й принципово нова система мотивувань, яка, як правило, 
заснована на своєрідній антиномічності об ’єктивованого буття героїв 
та їх суб’єктивних бажань, індивідуального емоційного начала та логіки 
повсякденності, в яку вони занурені.

Естетична правомірність таких версій зумовлена полемікою з 
протосюжетом (сю жетом-зразком), прагненням автора включити 
семантичні детермінанти традиційного сюжету до нового соціально- 
духовного континууму й дослідити поведінку загальновідом ого  
персонажа в нетиповій для нього реальності. При цьому логіка 
трансформації використовуваного зразка визначається рівнем свідомого 
руйнування традиціоналізованих характеристик (тобто ступенем  
апокрифічності авторського задуму), а також мірою адекватності 
традиційних і створюваних у новому варіанті онтологічних домінант 
та їх аксіологічних характеристик. Важливою є й та обставина, що в 
подібних трактуваннях головний персонаж часто відходить на другий 
план, він підпорядкований своєму оточенню, яке й міфологізує його, 
примушує діяти всупереч своїм бажанням та особистому моральному 
кодексові. При цьому стає можливим суміщення в єдиному контексті 
естетично різноспрямованих традиційних структур, взаємонакладання 
їх етико-психологічних комплексів.

У результаті п од ібн о ї ф орм ально-зм істової “контам інац ії” 
створюються такі варіанти, як Дон Жуан, що не може спокусити жінок 
(К.Чапек “Сповідь Дон Хуана”, С.Альошин “Тоді в Севільї”); Юда, 
котрий любить Христа (Л.Андреев “Юда Іскаріот”, Г.Панас “Євангеліє 
від Юди”, Ю.Нагібін “Улюблений учень”) і Христос, спонукаючий Юду 
зрадити його (Леся Українка “На полі крові”, Ю.Едліс “Свят-вечір”), 
закоханий диявол (О .С тороженко “Закоханий чорт”, С.Альош ин  
“Мефістофель”, М.Євдокимов “Тричі Найвеличніший, або Розповідь 
про бувале з небувалого”) та ін. У всіх випадках містифікована 
міфологізація дозволяє створювати альтернативні моделі традиційних 
“образів часу”, принципово актуалізувати універсальні хронотопи  
відповідно до провідних тенденцій сучасності. Крім того, містифікована 
міфологізація часто передбачає створення негероїчних варіантів
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традиційних сюжетів, еволюція яких зумовлена логікою та психологією 
м одельованої повсякденності. Порушення загальноприйнятого в 
традиційній структурі, усунення канонічної знаковості їх характерів 
суттєво ускладнюють емоційно-інтелектуальний контекст і розширюють 
семантико-психологічні можливості переосмислюваного зразка

Інтерпретаційний діапазон традиційного образу, освоєний  
літературою XX ст., охоплює винятково широкі, часто протилежні, 
мотивації: вічно юний Дон Жуан і старий Дон Жуан; Дон Жуан, що 
підкоряє всіх жінок, і Дон Жуан, що страждає від нерозділеного кохання; 
Дон Жуан - пристрасний коханець і Дон Жуан - імпотентта ін. Звичайно, 
в конкретних інтерпретаціях найчастіше реалізується одна з багатьох 
опозицій, однак значення обсягу загальнокультурної пам'яті щодо даної 
традиційної структ ури мож е породж уват и своєрідні інформаційні 
“шуми”, які впливають на реалЬацію змістових орієнтирів авторського 
задуму і не завж ди усвідомлюються самим письменником.

Численну групу складають твори, в яких моделюється “Дон Жуан 
навпаки”, тобто персонаж, котрий за фізичними чи духовно-моральними 
характеристиками протиставляється загальновідомому. Такі варіанти 
парадоксальні тільки на перший погляд, бо вони, руйнуючи традиційну 
семантику, принципово поглиблюють дослідження сутнісних сторін 
людської психології. Ще Олексій Веселовський, розглядаючи літературну 
еволюцію Дон Жуана, справедливо підкреслив, що “ми маємо справу 
не з випадковою вдачею поетичного образу, який міцно полюбився 
людям, але з наполегливим і послідовним рядом спроб осмислити одну 
із загадк ових сторін  лю дської п р и р оди ” [2, с.48]. Тому цілком  
закономірні спроби зблизити образ Дон Жуана з іншими традиційними 
персонажами (Дон Жуан - Фауст, Дон Жуан - Орфей, Дон Жуан - 
Агасфер, Дон Жуан - Франциск Асізький та ін.). Демонічному началу в 
образі, про яке у свій час писав С.Кіркегор, література протиставляє 
тему старого (старіючого) або хворого (фізично, духовно) героя, реальне 
життя котрого вступає в гострі суперечності з його традиційною  
репутацією.

Так, у романі Рамона дель Вальє-Інклана “Сонати. Записки маркіза 
де Брадоміна” (1901 -1905) досліджуються фізична та психічна деградація 
некрасивого й сентиментального Д он Жуана; у 80 років помирає 
самотній Дон Жуан роману Б.Садовського “Пригоди Карла Вебера”; у 
повісті X .Л ам по “Д он Жуан і остання німфа” (1934) заголовний  
персонаж розчаровується в любові й кінчає життя самогубством; старий 
традиційний герой зображується в поемі О.Близька “Мій друг Дон 
Ж уан” і драматичному етюді Д.Самойлова “Старий Дон Жуан ’ та ін. 
У цих та багатьох інших творах матеріальне начало через свою
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немічність, занепад стає причиною душевних страждань традиційного 
• героя, приводить його др роздумів про суть людського бутгя.

Принципова зміна середовища перебування Дон Жуана (іспанець, 
італієць, француз, німець, українець, росіянин, швед та ін.) зумовлює 
рівень якісного переосмислення морально-психологічних, емоційних, 
філософських і предметно-побутових координат гілану подій. У 
попередні епохи зухвальство Дон Жуана, який постійно порушував 
загальноприйняті й освячені церквою та державою норми поведінки 
(мотив покарання часто сприймався читачем-глядачем як вимушена 
поступка авторів офіційним інститутам), викликало якщо не захоплення, 
то, принаймні, повагу. Наперекір християнській традиції та пануючим 
теологічним установкам і державним декретам, походеньки Дон Жуана 
сприймалися широкими масами не просто як перевищення людської 
міри, а як прояв нескінченного прагнення індивідуума до ідеалу та істини, 
до пошуку прекрасного. Якщо образ Дон Жуана демонструє схильність 
до рефлексії та наступного усвідомлення аморальності своєїтрадиційної 
репутації, то функціональність слуги зазнає протилежної еволюції, суть 
якої найбільш  очевидна в психологічній  драмі Е .Р адзін ськ ого  
“Закінчення Дон Жуана”. Водночас в донжуаніані XX ст. простежується 
змістова гуманізація образу севільського героя, яка реалізується за 
принципом протилежності: душевна втома персонажа від традиційної 
моделі поведінки, яку йому нав’язують оточуючі, примушує Дон Жуана 
не тільки осмислювати своє буття, але й активно виражати своє ставлення 
щодо деформації моралі в певному соціокультурному та психологічному 
аспектах. Отже, раніше актуальні соціально-ідеологічні, політичні й 
теологічні фактори стають вторинними, вони підкоряються тим 
процесам інтелектуалізації даного образу, які акцентують увагу на 
духовном у світові Д он Ж уана, усв ідом ленні ним м орал ьн ої 
антиномічності свого минулого й того ідеалу, до якого він завжди 
підсвідомо прагнув.

П окарання Д он Ж уана за гр іховне минуле перестає бути  
зовнішньою силою (Командор), тепер воно “запрограмоване” в душі 
персонажа, який болісно прагне зрозуміти істинну суть і причини свого 
згубного для оточуючих зіткнення зі світом людей. Інтелектуальне 
начало поступово витісняє з характеру персонажа побутовий егоїзм та 
індивідуалізм. Совість - ось та категорія, яка висувається на перший план 
у світогляді героя і забезпечує екзистенційний драм атизм  нових 
поведінкових моделей протообразу, встановлює численні морально- 
психологічні зв язки почасового персонажа з конкретно-історичною та 
повсякденно-побутовою реальнісю.

Універсальний колись поведінковий тип, Дон Ж уан сучасної
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літератури “розщеплюється" на низку варіантів, кожен з яких є художнім 
концентратом сутнісних проявів онтології людини. У більшості творів 
поліфонізм смислів раніше одновимірного персонажа використовується 
для багатостороннього дослідження глибинних процесів еволюції 
психології особистості та соціуму в усіх її неоднозначних проявах 
Сучасний Дон Жуан - прагматичний, водночас він не позбавлений 
романтичних роздумів і поглядів своїх попередників, що приводить його 
до трагічних зіткнень з реальною буденністю. При цьому герой часто 
відчуває психологічний  ди ск ом ф ор т, зум овлений розбіж ністю  
(протилежністю) між своїми ідеалами (якщо вони у нього, звичайно, є) і 
канонами конкретно-історичного соціуму.

Найважливішим для еволюції ідей донжуанізму в XIX - XX ст. є 
поєднання з нею структурно-семантичних комплексів інших традиційних 
структур, у першу чергу, гамлетизму та фаустіанства (Х.Д.Граббе “Дон 
Ж уан і Ф ауст” , 1828; Т .Г оть є “ К ом едія  см ер ті” , 1838 та ін .). 
“Фаустизація” легенди про Дон Жуана вперше в літературознавстві була 
відзначена ще М .Саломон, яка підкреслила, що “в Жуані не один лише 
Фауст знайшов своє перевтілення; в ньому злилися всі попередні типи 
цього героя; його натура - мовби підсумок усіх характерних рис, 
відзначених і розроблених у ньому колись іншими авторами" [8, с.494]. 
Цілком очевидно, що жоден з традиційних сюжетів не може довго 
функціонувати в незмінному вигляді, він уже в період становлення 
подієвої схеми потенційно “запрограмований" на еволюцію в межах 
духовно-м оральних запитів, тенденцій і настроїв сприймаючого 
соціокультурного контексту.

Виносячи вирок романтичній інтерпретації Дон Жуана світовою 
літературою, К.Д.Бальмонт вважав за потрібне підкреслити: “Є явний 
романтичний загальнозрозумілий Дон Жуан, який помер, і є таємний 
символічний лик Дон Жуана, є Дон Жуан, який ніколи не помре... Дон 
Жуан різноманітний, він невичерпний, як наша душа, він проходить 
увесь світ від полюса до полюса, і, дійшовши до крайньої межі цих 
полюсів, сумує і дивиться далі" [1, с.203 -204]. Відзначена поетом  
вСечасова універсальність традиційного персонажа невідворотно  
приводить до висновку, що йогб вічне побутування й сучасність 
пояснюються принциповою значимістю сконцентрованих у даній моделі 
поведінки таких аспектів людського життя, які людина ні відмінити, ні 
якісно змінити ніколи не зможе.

Час Д он Ж уана, який, граючись, підкоряв жінок і безкарно  
руйнував людські дол і, безп овор отн о пройш ов. Сучасний герой 
“приречений" на болісні роздуми про своє аморальне буття, яке привело 
його до  абсол ю тн о ї сам отності. Він усвідомлю є свою трагічну
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роз’єднаність зі світом звичайних людей, тому його обіяж ує роль 
неперевершеного спокусника, яку Дон Жуану нав’язує оточення. Іноді 
ця роль-маска стає його суттю, частіше ж герой повстає чи намагається 
повстати проти чужого з погляду його уявлень становища. Дои Жуан, 
іцо думає про суть життя, не бажає підкорятися чуткам і демонструє 
амбівалентність свого внутрішнього “Я”, той, що поступається традиції, 
старіє чи нездатний виправдати свою функцію - такий багатоликий 
персонаж у численних інтерпретаціях XX ст. Багато сюжетних ходів та 
мотивувань у тій чи іншій формі вже були окреслені чи розроблялися 
літературою минулого, та лише нинішнє століття принципово збагатило 
план подій багатоаспектними поведінковими та аксіологічиими  
мотивуваннями.
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СМИСЛ І ЦІННІСТЬ

Обраний вами смис.і є 
вашою вищою цінністю 

Сартр
Ціннісне ставлення людини до дійсності від самого початку 

осмислювалося в основному як позапізнавальне. Навіть значення самого 
слова “ цінність” окреслю валося в процесі його протиставлення 
гносеологічному змісту поняття об'єктивної реальності. На відміну від 
останнього, цінність інтерпретується як “філософське та соціологічне 
поняття, що позначає, по-перше, позитивну чи негативну значущість якого- 
небудь об’єкта, на відміну від його екзистенцій них і якісних характеристик 
(предметні цінності), по-друге, нормативний, приписуюче-оцінний бік явищ 
суспільної свідомості (суб’єктивні цінності, або цінності свідомості)”, або 
ж, простіше кажучи, “як значення об’єкта, на відміну від його існування” 
тощо [ 6, с. 462].

Ця специфічна категорія людського мислення належить до числа так 
званих потенціалістичних розумових форм, оскільки її зміст зумовлений 
процесом актуалізації протилежно-споріднених потенцій взаємодіючих 
сторін. Такою ж є і дуже тісно пов’зана з нею категорія смислу.

Суто ф ілософ ське значення поняття смислу пов’язане з 
амбівалентною структурою вищих духовних актів, одним з яких саме і є 
процес “осмислення” буття. “Саме слово свідомість (соп-зсіетіа), - читаємо 
в трактаті “Смисл життя” Є.Трубецького, - означає певний складний акт 
д уху , в якому психічне переживання доповню ється чимось 
усвідомлюваним. Це щось і є надпсихічним елементом свідомості, її 
об’єктивним смислом, до якого я відношу мої психічні переживання” [4, с. 
12].

Трактуючи смисл як істину, мислитель підкреслює разом з тим, що 
всі наші твердження про смисл являють собою суцільну антиномію, 
оскільки одну й ту ж саму істину ми уявляємо і як трансцендентну, і як 
іманентну щ одо свідомості. “ Істина-смисл дійсна безумовно і, отже, 
незалежна від моєї, твоєї чи чиєї б то не було психологічної свідомості. 
Але, з іншого боку, в будь-якому шуканні нашої свідомості, істина-смисл 
... передбачається як зміст свідомості, до того ж - змістзагальнозначущий 
[4,с. 17].

Звідси випливає, що “віра в істину-смисл, яка передбачається кожним 
нашим судженням і кожним актом нашого усвідомлювання, є насправді

М арчук М. Г

157



вірою в транссуб’єктивні, надпсихологічні змісти свідомості”, та “коли ми 
досліджуємо, відшукуємо якусь ніким досі не відкриту істину, ми шукаємо 
не якесь незалежне від свідомості “буття”, а саме той зміст свідомості (про 
бутгя чи про що завгодно), який ми могли б утверджувати як безумовний, 
загальнозначущий і дійсний, незалежно від чиїхось психологічних 
переживань” [4, с. 18].

Потенціалістичний характер такого розуміння смислу-істини не 
викликає сумніву. І хоч наведені міркування Є.Трубецького дають підстави 
охарактеризувати його підхід як раціоналістичний, трохи далі ми 
покажемо, що смисл у його розумінні є також ціннісною категорією.

Раціоналізм, як правило, завжди ототожнювався з незалежним від 
цінностей осмисленням буття. Саме поняття раціональності позначає в 
основному ціннісно-нейтральний характер взаємодії Homo sapiens зі світом. 
І хоч у поняття розуму деякі філософи вкладали набагато глибший зміст, 
пануючим стало інше розуміння, чим і пояснюється поширений нині 
дуалізм ц іннісно-нейтрального, інструментального “р озум у” та 
ірраціонального “серця”, причетного до вищих цінностей. Щоправда, 
ніколи не припинялися спроби подолати цей дуалізм.

Чисто пізнавальне ставлення до дійсності, абсолютизоване в культурі 
Нового часу, попри всі свої безперечні достоїнства, було все ж однобічним, 
оскільки спрямовувало актуалізацію духовного потенціалу особистості в 
“очищене” від усяких ірраціональних нашарувань інтелектуальне русло.

Проти такого розуміння сутності духовності свого часу рішуче 
повстали романтики. Уайтхед звернув увагу на те, що “натуралістична 
поезія романтичного відродження була протестом проти вилучення 
цінності з сутності факту, протестом, заявленим від лиця орган іцистського 
бачення природи. У цьому смислі романтичний рух може бути зрозумілим 
як відродження беркліанського протесту, який був проголошений сто років 
тому. Романтична реакція була протестом від лиця цінності” [5, с. 154].

Це не могло не вплинути й на сцієнтистськи зорієнтованих  
представників філософської думки. Як пише М.Каган, “позитивізм готовий 
був визнати реальність ціннісного ставлення людини до світу і, відповідно, 
правомірність його вивчення та побудови аксіологічної теорії, але тільки 
за умови пси хоф ізіол огіч н ого , б іол огіч н о-н атур ал істи ч н ого  чи 
прагматично-утилітаристського тлумачення цінностей, тобто зведення 
добра, краси і під. до виявів біологічної корисності, до психофізіологчних 
оцінок, заснованих на задоволенні, або до економічної вартості (тим більше, 
що в європейських мовах саме слово, що позначає цінність, має своїм 
вихідним смислом “вартість”: W eit, value, valeur; характерно, що в 
німецькій, англійській, французькій мовах так і не був знайдений особливий 
термін для позначення цінності, який дозволив би закріпити її істотну
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відмінність від економічного поняття вартості, чим і пояснюється в 
багатьох випадках включення в аксіологію теорії вартості з її категорією 
“економічна цінність”; але можна лише дивуватися, - продовжує М.Каган 
- коли подібним чином міркують російські філософи, яким сама мова 
допомагає розрізняти “цінність” і “вартість” [2, с. 26].

Головна проблема тут, очевидно, не в тому, щоб якомога ретельніше 
розмежувати поняття “цінність” і “вартість”, чи довести, що “ціннісне 
ставлення” принципово відмінне від пізнавального. Найважливіше в 
даному випадку - з’ясувати саму природу цінності, а отже, і ціннісну сутність 
смислу.

Коли предметом осмислення стає поняття смислу, на перший план, 
як правило, виходить тема цінностей. У цьому неважко переконатися, 
звернувшись до відповідних джерел. Тому не можна погодитися з думкою 
М.Кагана про те, що в численних творах російських філософів, присвячених 
обговоренню проблеми сенсу життя (в роботах Є.Трубецького, С.Франка, 
М.Грота, В.Розанова В.Нєсмєлова, А.Введенського, М.Тареєва та ін.), не 
зустрічається поняття “цінність” . Візьмемо хоча б цитованого вже 
Є.Трубецького.

Говорячи про те, що “смисл” у найширшому значенні цього слова - 
загальнозначуща думка про щось і в цьому значенні смислом володіє 
буквально все, що можна виразити в думці без розрізнення цінного й 
нецінного (оскільки негативна оцінка так само, як і оцінка позитивна, може 
отримати форму загальнозначущої думки), він додає: “Та крім цього 
загального значення загальнозначущої думки, слово “смисл” має ще інше, 
специфічне значення позитивної і загальнозначущої цінності, і саме в цьому 
значенні його розуміють, коли ставиться питання про смисл життя. Тут 
мова йде, очевидно, не про те, чи може життя (якою б не була його цінність) 
бути вираженим у термінах загальнозначущої думки, а про те, чи варто 
жити, чи має життя позитивну цінність, до того ж цінність загальну та 
безумовну, цінність, обов’зкову для кожного. Така цінність ... припускає 
загальнозначущ е мисленнєве вираження; і, отже, тісне, специфічне 
значення слова “смисл” у даному випадку не відміняє, а доповнює загальне 
його значення. Пошуковою тут, як і в усіх питаннях про “смисл”, є 
загальнозначуща думка, але при цьому - загальнозначуща думка про 
цінність ” [4,с. 11]. Додамо від себе, що специфічне значення слова “смисл” 
у даном у випадку збігається зі значенням іншого слова - “сенс”. 
Опосередковане цінностями особистісне сприйняття й переживання 
трансцендентального смислу - так можна було б визначити зміст поняття 
“сенс життя”. Та зважаючи на заявлену в назві тему цієї невеличкої розвідки, 
поняття “смисл” і “цінність” аналізуються тут передусім у найширшому, 
загальному їх значенні.
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Цей підхід характерний саме для філософського осмислення даної 
теми. “Загалом у європейській традиції останніх століть, - пише В.Малахов, 
- розрізняються три альтернативні підходи до подібних проблем, три 
способи осмислення людського буття. Людина або претендує на те, щоб 
'створити, сгіродукувати жаданий смисл, внести його у світ власною 
діяльністю, або прагне віднайти його ззовні вже сформованим і придатним 
до застосування, або ж, нарешті, виявляє готовність до співучасті у 
виробленні цього смислу шляхом відкритого діалогу, спілкування зі світом, 
буттям, з усіма відомими й невідомими його потенціями та чинниками” [З, 
с. 122]. Саме третій підхід - потенціалістичний - небезпідставно вважається 
найбільш цікавим і плідним. Явно чи неявно йому віддавали перевагу 
найавторитетніші мислителі.

Відомий австрійський психолог Віктор Франкл, аргументовано 
критикуючи примітивний потенціалізм, усе ж таки розвиває по суті 
потенціалістичне розуміння цінностей і смислу. Саме ці категорії, на його 
думку, дозволяють визначити сутність людини: “екзистенційний аналіз 
вважає людину істотою, зорієнтованою на смисл і націленою на цінності 
(на противагу ходячому психоаналітичному уявленню про людину як про 
істоту, детерміновану переважно потягами і націлену на насолоди)” [7, с. 
115], “бути людиною означає бути зверненим до смислу, який вимагає 
здійснення, і цінностей, що вимагають реалізації. Це означає жи ги в полі 
напруги, що виникає між полюсами реальності й ідеалів, які вимагають 
матеріалізації. Людина живе ідеалами й цінностями. Людське існування 
не автентичне, якщо воно не проживається як самотрансценденція” [7, с. 
285]. При цьому цінності та смисли трактуються дуже специфічно.

З одного боку, цінності, трансцендентні щодо ситуації, в якій вони 
осмислюються. З іншого ж боку, необхідною умовою того, щоб їх можна 
було відкрити й усвідомити, є “певний суб’єктивний стан”, “особлива 
специфічна чутливість”, бо “те, що ми бачимо, обмежене нашим власним 
індивідуальним кутом зору” [7, с. 171]. Отже, ціннісне ставлення зумовлене 
як потенціями об’єктивної реальності, так і суб’єктивними потенціями 
внутріш нього світу особи стост і, що вступаю ть у взаєм одію  і 
взаємоактуалізуються, не зводячись цілком ні до тих, ні до інших.

Цим якраз і можна пояснити чому, наприклад, Шелер поряд з 
цінностями неминущими і “вічними” особливого значення надавав цінностям 
“ситуативним”. “У певному смислі, - зазначає В.Франкл, - ситуативні цінності 
завжди десь “за сценою” в очікуванні своєї пори, і людина має, по суті, єдину 
можливість реалізувати їх. Якщо ця можливість упущена, вона втрачається 
безповоротно; ситуативна цінність так і залишається нереалізованою. Для 
людини ця ціннісь втрачена назавжди” [7, с. 184]. Інша справа - які з цих 
цінностей насправді варті того, щоб їх здійснювати, а які ні.
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Ці унікальні, ситуативні цінності повинні розглядатися в контексті 
всього багатства світу цінностей, адже людина повинна бути готовою до 
будь-яких змін, актуалізуючи в кожній конкретній ситуації свій вищий 
ціннісний потенціал. “Життя вимагає від людини духовної гнучкості, з 
тим щоб вона могла регулювати свої зусилля відповідно до можливостей 
які воно їй надає” [7, с. 172]. Без відповідної спрямованості на безумовні, 
вищі цінності важко собі уявити по-справжньому осмислене життя.

Та переоціню вати їхн є значення також не варто. “ Було б 
неправомірно з морального погляду й психологічно ненормально, - вважає 
Франкл, - наполягати в намірі виконати дію, яка відповідала б “найвищій” 
цінності, - замість того щоб скромно спробувати зробити краще, на що 
людина здатна в ситуації, що склалася. Спрямованість до кращого для 
людини просто необхідна, інакше всі її зусилля зведуться до нуля. Але в 
той же час вона повинна вміти задовольнятися лише поступовим процесом 
наближення до мети, що ніколи не передбачає її повного досягнення” [7, с. 
189-190].

Усе сказане про цінності стосується й питання про смисл, бо “немає 
такої речі, як універсальний смисл життя, є лиш унікальні смисли 
індивідуальних ситуацій” [7, с. 288]. І разом з тим не можна заперечувати, 
що крізь унікальність і неповторність ситуативних смислів проглядає 
спільна для них усіх основа, якісь загальнозначущі смисли. “Ці смисли і є 
тим, що розуміється під цінностями. Отже, цінності можна визначити як 
універсали смислу, що кристалізуються в типових ситуаціях, з якими 
стикається суспільство чи навіть усе людство” [7, с. 288]. Смисли ніби 
матеріалізуються, втілюючись у цінності. Останні ж грають роль своєрідних 
взірців, які полегшують для інших пошук екзистенційних смислів. 
“Унікальний смисл сьогодні - це універсальна цінність завтра” [7, с. 294].

На жаль, така об'єктивація смислу в цінностях, а відтак і неминуча 
абсолютизація останніх, призводить до суперечностей, які переростають у 
ціннісні конфлікти, а це, у свою чергу, спричиняє так звані “ноогенні 
неврози”. “Нині ми живемо в еру традицій, що руйнуються і зникають, - 
пише Франкл. - Тому, замість того Щоб нові цінності створювалися за 
допом огою  виявлення унікальних смислів, відбувається протилежне. 
Універсальні цінності занепадають. Тому все більшу кількість людей охоплює 
почуття безцільності й порожнечі, або, як ми це називаємо, екзистенційного 
вакууму. Тим не менше, навіть якщо всі універсальні цінності зникнуть, життя 
залиш иться осм исленим , оскільки унікальні смисли залишаться 
незачепленими втратою традицій. Звичайно, щоб людина могла знайти 
смисли навіть в еру відсутності цінностей, вона повинна бути наділена 
совістю” [7, с. 295]. Остання визначається мислителем як “орган смислу" і. 
отже, є критерієм для оцінки самих цінностей.
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Майже всі мислителі наголош ували на інтенціональність і 
трансцендентальність внутрішнього світу людини. її можна було (ї 
виразити за допомогою свогрідного вектора, що вказує напрям основної 
ціннісної орієнтації в системі відповідних духовних координат  
інтелектуальної (істина і облуда), моральної (добро і зло), естетичної 
(прекрасне і потворне). У Франкла, по суті, йдеться про двовимірний 
(морально-інтелектуальний) зріз духовності. Дихотомія успіху і невдачі с 
по суті аналогією істини і облуди, а дихотомія здійснення і відчаю 
асоціюється з моральними добром і злом.

У якій би ситуації не опинилася людина, вона вільна у своєму виборі 
пріоритетних цінностей. Припустимо, що доля закинула її в “духовний 
простір”, який фактично характеризується в основному негативними 
цінностями (облуда, зло, потворність). Незважаючи на це, вона може і в 
принципі повинна керуватися безумовними ціннісними орієнтирами 
(Істина, Добро, Краса). І з цього погляду така людина буде насправді 
набагато лю дяніш ою , духовніш ою  від середньостатистичного  
“щасливчика”, якого пестить доля та який не відчуває внутрішнього потягу 
до абсолютного смислу і не прагне абсолютних цінностей.

Такі особи, як правило, не знають і не бажають знати Бога, 
задовольняючись або навмисне показною імітацією релігійності, або не 
менш вульгарним атеїзмом. Однак у питаннях, що стосуються цінностей і 
смислу, без ідеї Бога нам не обійтися. “Те, що Бог тобі потрібен понад усе 
на світі, - писав М.Бубер, - ти у серці своєму знаєш завжди; та хіба не знаєш 
ти, що і ти потрібен Богові, у повноті його вічності - ти? Як же існувала б 
людина, якби вона не потрібна була Богові, і як існував би ти?Ти потребуєш 
Бога, щоб існувати, і Бог має потребу в тобі для того самого, що є смисл 
твого життя” [1, с. 50]. Перефразовуючи один дуже популярний вислів, 
можна було б усе сказане закінчити словами: “Скажи мені, яка твоя 
найвища цінність, і я скажу тобі про твій потенціал!”.
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Антофійчук В І Н я м ц у  А.Є

ПРОБЛЕМА ФІЛОСОФІЇ ТА ПСИХОЛОГІЇ ЗРАДИ
в д р а м і  с .ч е р к а с е н к а  “ц і н а  к р о в г

Д уховна еволюція лю дства та розвиток світової культури 
переконливо довели, що євангельська колізія зради Месії Іудою  
Іскаріотом  носить не к он к р етн о-особи стісн и й  характер! а є 
універсальним конфліктом, який, на жаль, був і залишається сучасним. 
Інакше кажучи, образ Іуди Іскаріота, який сконцентрував у собі в 
найбільш загальному вигляді мотивування зради однієї людини іншою, 
набув у світовій літературі акцентовано архетипового звучання й 
значення. Актуалізація даної євангельської ситуації чітко простежується 
в періоди глобальних зрушень в історії як окремих народів, так і всієї 
цивілізації. З цього погляду у XX ст. особливого значення набуває 
євангельська традиція і матеріал легендарно-міфологічного походження, 
які ніби увібрали в себе всі екзистенційні суперечності минулих епох. В 
останні роки українське літературознавство дістало широкі можливості 
для концептуального переосмислення тих аспектів літературного  
процесу, які до цього з різних причин або не ставилися наукою взагалі, 
або містили в собі елементи ідеологічної деформації матеріалу.

Характерний приклад - драма С.Черкасенка “Ціна крові”, яка, з 
одного боку, своєрідно продовжує деякі сюжетні ходи драматичної 
поеми Лесі Українки “На полі крові”, а з іншого - є цілком оригінальною 
і, головне, концептуально значимою спробою осмислити деякі суттєві 
аспекти загальнолюдського буття з урахуванням тих змін в онтології та 
аксіології цивілізації, які сформувалися на початку століття й отримали 
свій трагічний розвиток у подальшій соціальній практиці. На відміну 
від багатьох попередніх авторів, С.Черкасенко прагнув ускладнити 
євангельську колізію численними національно-історичними та духовно- 
моральними мотивуваннями, які або вже розроблялися літературою, або 
стали оригінальними трактуваннями автора.

Уже з самого початку п'єси на перший план драматичної дії 
виводяться цілком конкретні соціально-ідеологічні мотиви. Зустріч Іуди 
з Ісусом Х ристом у пустелі є Ділком очевидним євангельським  
парафразом євангельської ситуації, однак у С.Черкасенка вона втрачає 
канонізований абстрактний характер і здобуває цілком реалістичне 
національно-історичне тлумачення. Д іалог у пустелі між Іудою та 
Христом має в п’єсі експозиційно-провокуючий характер і є своєрідною 
драматичною “ілюстрацією” євангельської колізії: “І ось приступив до
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Нього спокусник, і сказав: “Коли 1 и С ин Божий, скажи, щоб каміння це 
стало хлібамиПМ ат., 4:3). Саме таким спокусником-прагматиком у 
драмі С.Черкасенка виступає Іскаріот, в інтерпретації якого “каміння ' 
і ‘хліби” (“царство земне” - “царство небесне”) набувають цілком 
конкретного життєвого характеру й пояснюють невдоволення та 
роздратування Іуди тією позицією, яку зайняв Ісус.

З одного боку, Іуда в українського письменника викладає у своїх 
монологах “передісторію” свого приходу до Месії; з другого - він сам 
накреслює ті онтологічні й світоглядні проблеми, які будуть визначати 
сюжетний розвиток і формування системи конфліктів. Так, звертаючись 
до Месії, Іскаріот вимагає:

Коли отворити хочеш царство духа,
А сам в тім царстві стати за царя,
Як хочеш ти, то я тобі скажу,
Як стати царем над світом всім...
Мовчиш?.. Мовчи, - я все одно скажу...
Поглянь ось на це каміння й скелі, - 
Нема кінця йому і краю. Отже,
Коли син Божий ти, як люди кажуть,
То оберни його у хліб - тоді
Ти - цар, і світ увесь - в твоїх ногах!.. [З, с.761].
І далі він чітко конкретизує сказане:
Дай голодним цим ти хліб - 
І всі вони посунуть за тобою...
А їх же безліч!.. Дай їм хліб - тоді 
Вони свої глухі відкриють слухи 
І для глаголів Божих. Дай їм хліб - 
І будеш цар над світом всім! [З, с.761].
“Гуманістичний” прагматизм Іуди носить відверто деструктивний 

характер і, як з ’ясовується в процесі розвитку драм ати ч н ої дії, 
спрямований на реалізацію егоїстичних задумів.

П ривертає увагу явна п од ібн ість  к он ц еп ц ії героя драми  
С.Черкасенка до  теоретичної побудови повісті Вол. С оловйова  
“Антихрист” і знаменитої Легенди про Великого інквізитора в романі 
Ф.Достоєвського “Брати Карамазови”. Вол. Соловйов, відмовляючись 
від своєї улюбленої теократичної утопії, досліджує суть всесвітньої історії 
як суперечливий процес боротьби добра і зла. Його герой вірить у Бога, 
але любить тільки одного себе, він вірить у добро та одночасно готовий 
прихилитися й перед злом (за умови, що це зло підкупить його).

Що ж стосується поеми Івана Карамазова, то викладені в ній 
постулати безпосередньо “випередж аю ть” погляди Іуди з драми
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( Черкасенка. Зокрема, один із звинувачувальних пунктів промови 
Інквізитора гласить: “Ти хочеш іти у світ і йдеш з голими руками з 
якоюсь обітницею свободи, якої вони, у простоті своїй і вродженім 
безчинстві своїм, не можуть осягнути, якого бояться вони й страхуються.
- бо нічого не було для людини й людського суспільства нестерпнішого 
за свободу! Чи бачиш сії камені в цій розпеченій пустелі? Перетвори їх 
на хліби, і за тобою побіжить людство, як отара, вдячна та слухняна, 
хай і вічно тремтяча, що ти віднімеш руку свою і припиняться їй хліби 
твої..."[1. с.284].

У драмі С.Черкасенка вже перша розмова між Іудою та Ісусом 
виявляє діаметрально протилежні орієнтири персонажів і в підтексті не 
допускає можливості гармонії їх-взаємовідносин. Іуда впевнений, що 
проповідь Ісуса не просто безкорисна, вона шкідлива, тому що. на думку 
Іскаріота, суперечить істинним бажанням людей. Себе ж Іуда вважає 
справжнім виразником надій і сподівань юдеїв, собі ж він присвоює 
право визначати шляхи та методи досягнення цієї істини. Тому він, 
завершуючи розмову з Ісусом у пустелі, каже: “...Засіб мій спасти людей 
від рабства певніший... Мало, мало! - він - єдиний!" [З, с.762-763]. Отже, 
в змістовій структурі драми дана сцена відіграє роль своєрідної етико- 
ідеологічної експозиції, побудованої на євангельській колізії, яка 
принципово визначає характер розвитку й розв’язання драматичних 
конфліктів.

Іуда впевнений у тому, що Ісус рано чи пізно прийме ту програму 
дій , яка була сформульована ще вождем повстання зелотів Іудою  
Галилеянином, і це дозволить йому реалізувати власні плани. Саме тому 
він категорично заявляє:

Від тебе не піду нікуди я 
І кожний крок твій пильно стежити буду,
Аж поки прийде час, як сам побачиш,
Що засіб мій спасти людей від рабства 
Певніший... Мало, мало!! - він - єдиний!
Прощай! Ми зустрінемось в дорозі 
І не розійдемося аж до смерті!.. [З, с.762-763].
П очинаю чи з цієї сцени, проблем но-тематичний контекст 

драматичної дії значною мірою визначається політико-ідеологічними 
моментами, які збагачуються емоційно-психологічними переживаннями 
окремої людини. Для виконання своїх планів Іуда прилучається до учнів 
Месії ї до останнього моменту займає активну провокаційну позицію. 
Інакше кажучи, йому необхідна не “абстрактна мораль Ісуса, йому 
потрібен Ісус-борець, Ісус-вождь, Ісус-ворог Римської імперії. На перший 
погляд, така позиція Іскаріота має прої ресивний характер і співзвучна
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національно-історичним прагненням іудейського народу, який протягом 
століть праї путь визволення від римського володарювання. Насправді 
ж як показує розвиток драматичної дії, євангельський персонаж  
намагається використати Месію для реалізації своїх егоїстичних задумів.

Еволюція драм атичного плану “ Ціни крові" С.Черкасенка  
в и зн ач аєт ь ся  наукою подісво-смислових дом інант, які не тільки 
провокують виникнення конфліктів, але, головне, визначають характер 
їх розв’язання. Підкреслимо, що ці домінанти передусім визначають 
характер духовної еволюції, точніше деградації Іскаріота, який будує 
свою поведінку на, з одного боку, прекрасному знанні психології людей; 
з іншого - на абсолютній впевненості у своїй здатності практично 
реалізувати задумане. Адже в остаточному підсумку всі плани Іуди 
можна звести до тотального бажання влади, причому влади необмеженої. 
Йому потрібна влада над Ісусом Христом, проповіді якого є для нього 
засобом досягнення своїх бажань. Йому потрібна влада над учнями, яких 
він неприховано зневажає і яких також відверто використовує в 
конкретних ситуаціях (він бреш е, зводить наклепи і створю є ряд 
містифікованих ситуацій). Д о речі, є цілковиті підстави стверджувати, 
що реальну владу над учнями Месії Іуда має протягом усієї драматичної 
дії. Розробляючи даний мотив, С.Черкасенко спирається на свідчення 
євангелістів, які неодноразово підкреслюють нерозуміння учнями смислу 
проповідей Учителя,їх егоїзм, а також прагнення здобути благоденство 
при Ісусі - земному царі (звідси - мотив трагічно абсолю тизованої 
самотності Ісуса в Новому Завіті). Прагматична однозначність ставлення 
учнів до Ісуса, про що сповіщають автори Н ового Завіту, дозволяє 
драматургові створити низку напружених ситуацій, які підтверджують 
сказане вище про владу Іуди над оточенням Месії.

Продовжуючи розмову про домінанти поведінки Іуди, відзначимо, 
що йому потрібна нарешті влада над Марією Магдалиною, причому 
тут мова йде не про кохання героя до цієї жінки, а про його ставлення до 
неї, як до своєї власності. У відповідь на нарікання Сузанни: “Не любиш 
ти равві" [3, с.770], Іуда після деяких сумнівів відповідає:

Я не люблю?..
Та, може ж, я палкіш за вас усіх 
Йому відданий!.. Як наспіє час,
Ладен побігти буду я за ним 
Останнім псом, вклонитися йому 
До ніг, але не так, як ви усі, - 
Не знать за що - за мрію і химери,
За те витання в небесах, не варте 
Щербатої, брудної лепти. Й ви
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Усі тоді поклонитесь йому.
Але уже не за химери ті
У небесах, бо всі єсте ви ді ги
Землі і потребуєте земного!.. [З, с.771].
У контексті численних іронічних реплік Іскаріота з приводу 

проповідей М есії про Ц арство небесне й Божу благодать (цими 
репліками він мовби перевіряє щирість та істинність віри людей, що 
оточують Учителя; так, Хома говорить: “... в цім глумі багато правди 
відчуваю я ...” [З, с.775] сказане Іудою має світоглядний програмно- 
прогностичний характер.

З одного боку, він прямо претендує на своє особливе (виняткове) 
ставлення до Ісуса; (порівняймо: любов - ненависть героя повісті 
Л .А н др еев а), з др угого  - Іуда , прагматик і цинік, проголош ує  
несумісність свого раціоналістичного почуття зі сліпим і бездумним 
поклонінням інших; з третього - у підтексті сказаного явно відчувається, 
що в нього є якась Мета. Саме тому він так легко заявляє Хомі, який 
сумнівається:

Чому б йому не буть пророком?
Чимало їх тепер усюди ходить [3, с.766].
Н адалі обговорення цієї проблеми з учнями Ісуса (останні 

стурбовані прагненням виконати прохання Учителя нагодувати  
голодних хлібами) провокує Іуду на іронічну репліку:

Доведеться, мабуть,
Каміння обернути в хліб... А може,
ГІошле з небес Отець небесний манну,
Як нашим праотцям колись в пустелі.
Ідіть же з миром до равві, а я 
Подбаю вже його ім'ям створити 
Це чудо...[З, с.766].
Аналогічний сюжетний хід розроблено в романі В.Короткевича 

“Х ристос приземлився в Г ор од н і” , де євангельська сцена також  
трактується як дотепна містифікація.

На перший погляд, смисл містифікації Іуди має апокрифічний 
характер, тому що він надто відверто демонструє істинний підтекст того, 
що робить чи організовує персонаж. Насправді ж це підтверджуються 
сюжетним розвитком драми. Ефективність дій Іуди побудована на 
недовірі учнів Ісуса до месіанського призначення Учителя, тому останні 
або не заважають Іуді щось робити чи провокувати, або надають йому 
безпосередню допомогу в реалізації задуманого. Більше того, в драмі 
С.Черкасенка Іуді вдається обдурити навіть самого Ісуса Христа. Тому 
з певного моменту все, що відбувається, втрачає однозначний зв язок з
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каноном і переводиться “в план реально пояснюваних розрахунків і
егоїстичних пристрастей” [2, с.64].

Як справедливо зауважив сучасний дослідник, “в душі Іуда 
захоплювався своїм розумом, але водночас і страждає через те, шо 
оточуючі недооцінюють його діяльність і здібності”. Тому, турбуючись 
на словах про народ, він насправді зневажає й ненавидить людей. їх 
інтереси й турботи чужі та незрозумілі йому; будучи майстром інтриги 
та знавцем лю дських слабинок, Іуда водноч ас відчуж ений від 
навколишнього світу. Психологія фанатизму безвідворотно приводить 
до тоталітаризації індивідуальної свідомості, її принципової орієнтації 
на найпідліші пристрасті та інстинкти натовпу. У цьому плані Іуда 
справді різко виділяється з-поміж учнів Христа, які більшою чи меншою 
мірою відчувають духовну убогість скарбника Месії. Невипадково щодо 
Іуди так часто звучить характеристика “сатана”, яка має всеосяжний 
моральний підтекст. Навіть Марія Магдалина, яка колись беззастережно 
вірила йому (саме з нею Іуда пов’язував своє м айбутнє), після 
усвідомлення справжньої суті діянь називає його “дияволом” [2, с.62- 
63].

С.Черкасенко включає в драму одне із мотивувань зради Іуди, яке 
неодноразово розроблялося літературою, а саме - ревнощі. Любовний 
трикутник (Ісус Христос - Марія Магдалина - Іуда Іскаріот) відіграє в 
контексті драм и роль ф ор м альн ого і ак сіол огіч н о  зн ачи м ого  
каталізатора. Він провокує додаткову смислову напругу, ускладнює 
мотиваційну структуру драматичної дії. Водночас варто підкреслити, 
що мотив любовного трикутника не є домінуючим у “Ціні крові”. Він 
необхідний для акцентування безповоротності моральної еволюції Марії 
М агдалини, а також  для “зазем л ен н я” (зниж ення) абстрактно  
піднесеного тлумачення факту зради євангелістами. Втім лю бов  
Іскаріота до Марії суперечлива і з певного моменту набуває відверто 
прагматичного та індивідуалістичного характеру. Саме тому він 
твердить, що ставлення Марії Магдалини та інших людей до Месії може 
бути зміненим і визначатися не щирістю почуття, а багатством. Як 
бачимо, “матеріальний” і “моральний” аспекти утворюють у драмі 
С.Черкасенка своєрідну гармонію, головним винуватцем якої є сам Іуда 
Іскаріот. Для того, щоби ствердити цю думку, С.Черкасенко влаштовує 
для персонажа ряд перевірок або своєрідних екзаменів, які в остаточному 
підсумку приводять Іуду до фінального усвідомлення своєї поразки в 
“поєдинку” з Ісусом Христом. Іскаріот зрозумів, що він не зможе 
перетворити Ісуса-мислителя на слухняного виконавця своїх замислів. 
Тому всі його подальші дії носять імпровізований характер і за своїм 
глибинним смислом сигналізують про відверту розгубленість персонажа.
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Цей стан Іуди має традиційний характер і розробляється драматургом 
у контексті послідовної ланки універсальних контраргументів які 
покликані ствердити абсолю тну значимість постулатів Нагірної 
п роп овід і. Усю подальш у поведінку Іуди мржна визначати як 
світоглядну а гон ію , яку він намагається приховати вмілим 
маніпулюванням настрою натовпу, а також псевдопатріотичними 
гаслами. Коли ж події виходять з-під контролю Іуди, коли він усвідомлює 
ілюзорність своїх планів і сподівань, герой зважується на останній, на 
його думку, засіб. Він зраджує Учителя, щоби спровокувати початок 
повстання:

...На це лиш всі надії 
Я покладаю, бо народ тоді 
Страшним на римлян гнівом закипить,
Потопити їх в своїх бурхливих хвилях,
Равві ж на берег винесе царем!.. [З, с.864].
Однак розвиток подій у драмі засвідчує, що Іуда переоцінив 

готовність народу Іудеї до повстання проти римлян. Глибинна причина 
його поразки полягає в тому, що він не зрозумів істинних спонукань 
тих, хто недавно радісно зустрів Ісуса, який в'їжджав до Єрусалима, а 
потім з таким ентузіазмом відправив Месію на Голгофу. Тому спочатку 
він заявляє:

Ах, як мені усе це остогидло!..
Марію вмовлю лиш і - геть звідсіль:
Нехай лишаються собі з своїм 
Царем небесним і небесним царством,
Коли створить земного незугарні!.. [З, с.808], 
а після прокляття Марії Магдалини звинувачує в провалі своїх 

планів
Народ... хе-хе...Раби... А я продав 
Його, щоб волю їм здобути... хе...
Раби на хрест ту волю почепили... [З, с.867].
Концептуальна значимість трактування С.Черкасенка полягає в 

тому, що драматург приділяє значну увагу емоційно-особистісному 
життю  п ер сон аж а. Й ого  минуле ж иття, про яке Іуда інколи  
'‘проговорюється”, спотворило його моральні орієнтири, виховало в 
ньому такі почуття, як заздрість, др іб’язкове самолюбство, егоїзм і 
врешті-решт - безмежний егоцентризм.

Д осить суттєву роль у драмі С.Черкасенка відіграють теми 
патріотизму та національно-визвольних прагнень іудейського народу. 
Драматург зосереджує увагу на кількох аспектах даної проблеми. 
Перший варіант висуває Іуда, який планує реалізувати свої задуми за
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рахунок незнання й фанатизму народу; другий варіант формулює 
колишній первосвященик Ганан, переконаний у тому, що в майбутньому 
долю людства буде визначати влада золота. Своєрідний антагонізм цих 
концепцій не виключає на певному етапі союзу їх “авторів”. Для 
драматурга важливіше інше: і Іуда, і Ганан зуміли подолати власний 
егоїзм і спільними зусиллями створили Голгофу. Як бачимо, система 
мотивувань зради Іуди є синтезом трактувань письменників попередніх 
культурно-історичних епох, а також оригінальною версією євангельської 
ситуації, яка враховує логіку та психологію новозавітних оповідань.
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ІННОВАЦІЙНІ ФОРМИ ДОМАШ НЬОГО ЗАВДАННЯ В 
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ НОВОГО ТИПУ

Кінець XX ст. позначений появою в Україні шкіл нової генерації, в 
епіцентрі діяльності яких - піклування про виховання й самовиховання 
творчої особистості з багатим духовним світом, інтересами й ціннісними 
орієнтаціями. Сьогодні в Україні функційонує майже 500 нових типів 
навчальних закладів. Головною метою їх є освіта й виховання здібної 
молоді, формування свідомих громадян України з державним мисленням, 
особистостей, що гармонійно поєднують високий інтектуальний і 
духовний розвиток, самопізнання з пізнанням природи буття людини, 
Всесвіту й суспільства, нації та людства.

Концепція розвитку ліцеїв та гімназій передбачає становлення їх як 
навчально-виховного та науково-методичного центру, де розробляється 
зміст і апробуються інноваційні форми та методи освіти, в системі 
культурно-освітніх закладів для обдарованого юнацтва України. 
Помітною тенденцією в організації навчання обдарованих є тяжіння не 
тільки до нестандартних уроків, а й поєднання окремих форм роботи в 
єдину. Окремо зупинимось на такій формі, як домашні завдання.

Тривалий час у дидактиці ця форма навчання була своєрідною 
“попелюшкою” поміж інших, бо з багатьох причин дослідник рідко 
брався за неї.

Головне - це неспроможність простежити процес пізнання під час 
домашньої роботи, прихованість його мотивів, методів, прийомів. Інша 
причина неуваги до цієї форми - практичне її занедбання. За даними 
дослідників, більшість учителів дають домашні завдання наприкінці уроку, 
“під дзвоник”. Великою бідою для обдарованих дітей (та й дітей будь- 
якого рівня здібностей і віку) є переобтяження домашніми завданнями. Ця 
страшна хвороба школи тягнеться з давніх-давен і проникла теж в заклади 
нового типу.

Талановита, здібна дитина весь час прагне до улюблених занять, и 
часто неможливо переключити на відпочинок, фізичні вправи чи гру. До 
того ж, як правило, це дитина дуже відповідальна, яка намагається все
ретельно виконати.

Додайте до цього психолого-педагогічну безпорадність батьків, 
економічні труднощі. Через постійні перенавантаження під час навчання 
відбувається не розвиток, а руйнування здоров я і таланту молодої людини, 
а звідси - гіркі розчарування батьків і дітей, марні сподівання держави 
відновити інтелект нації.

Грицай Н А

171



Томуїзарто прислухатись до порад вчених щодо домашніх завдань, 
передусім, які їх типи ліпше застосовувати:

на засвоєння нових знань (теоретичне);
ф о р м у в а н н я  навичок і вмінь (емпіричне);
застосування знань, навичок і вмінь (практичне);
узагальнення й систематизація (узагальнююче);
підготовка до засвоєння нових знань (підготовчі, пропедевтичні),
проектні домашні завдання.

Як підсумок уроку, домашнє завдання доцільне тоді, коли за змістом 
матеріал домашньої роботи тісно пов’язаний з тим, що учні вивчають у 
класі і слугує поглибленню, розвитку або застосуванню знань, навичок і 
вмінь, набутих на уроці. Таке завдання дається за 5-6 хв. до закінчення 
уроку з необхідними інструкціями, зразками.

Пропедевтичне домашнє завдання задають напередодні уроку за 
умов, коли увагу учнів треба спрямувати на розв’язання проблеми, 
з’ясування провідної ідеї, закономірності. З цією метою додаються проекти, 
дослідження, твори, складні математичні й фізичні задачі. Такі завдання 
“вимикають” механізм виперджувального відображення, дозволяють 
бачити мету роботи, скласти план її виконання та поступового руху до 
розв’язання проблеми. Як свідчать дослідження дидактиків ефективними 
є прогностичні пізнавальні задачі як засіб розвитку пізнавальної 
самостійності учнів.

Тематичним є таке домашнє завдання, яке дається в цілому до теми, 
щоб учні самостійно спланували його виконання впродовж вивчення всієї 
теми. Його подають на початку вивчення теми з необхідними вправами та 
практиичними роботами. Тематичні завдання передбачають консультації 
вчителя та лаборанта.

Інноваційною формою домашнього завдання с так звана “акордна” 
форма. Домашнє завдання в цьому випадку має характер “занурення” в 
проблему, коли треба сприяти й осмилити великий за змістом матеріал за 
короткий час. А налогічну р о б о ту  здійсню вав М .П . Щ етінін , 
експериментуючи методику “занурення” при послідовному вивченні 
предметів протягом одного-двох тижнів.

Радимо застосувати прийоми педагогів-новаторів: на окремому 
стенді або дошці щоденно з ’являються в ігровій формі завдання, загадки, 
малюнки, віршики, які сприймаю ться ніби м им охідь, а потім  
осмислюються, доопрацьовуються, розв'язуються (типу “Пригадай слово”, 

Уяви, що вийде”, “Загадкові малюнки”, “Як вчинити?”, “Чим заповнити 
прогалину?”, “Яка наступна фігура?”):

вчитель починає цікаву розповідь або вірш і пропонує бажаючим 
завершити їх у вільний час;
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на окремому стенді оформлюється перелік задач, які мають бути 
розв язаними протягом чверті;

• лист відкритого обліку знань (за'методикою В.Ф. Шаталова); 
графічний план основних самостійних робіт на чверть або 

півріччя, семестр та інше.
Пройомів спонукання учнів до самостійної домашньої роботи безліч, 

ідея - одна; мотивація пізнавальної діяльності як процесу неперервного 
Найбільшою мотиваційною силою відзначаються форми та методи 
навчання, які органічно відповідають віковим особливостям учнів. До них 
належить гра як форма діяльності, в якій мета переноситься з результату 
на процес. У педагогіці психології її трансформованою в дидактичну гру 
різних видів; рольову, імітаційну, ейтуативно-рольову та інші.

На думку дослідника цієї форми В.Г. Семенова, цілеспрямоване 
конструювання й застосування в практиці навчання ігор сприяє включенню 
в зміст освіти таких "згорнутих" схем сусупільної діяльності, її моделей, 
які б цілісно, системно охоплювали всю структуру особистості, що 
формується в процесі діяльності.

У практиці навчання часто застосовуються кросворди, шаради, 
вікторини, драматизації, уявні мандрівки. Треба пам’ятати, що це не власне 
ігри, а ігрові форми, які мають свої важливі функції та місце в навчанні.

Характерними ознаками дидактичної гри будь-якого виду є: 
умовність (імітація в грі певної діяльності); 
наявність проблем, навіть конфлікту, зіткнення різних думок, 

ставлення до проблеми;
невизначеність ситуації (гра не має однозначного розвитку або 

результату);
■ розподіл ролей між учасниками гри; 

вмотивованість навчання самим процесом гри.
Структурними елементами гри є мета, роль, сюжет, ситуація. 

Методика підготовки й проведення гри умовно поділяється на три етапи: 
підготовчий, основний, підсумковий.

На підготовчому етапі вчитель визначає тему заняття, формулює 
його мету та завдання, розробляє ігровий сюжет, проблемні запитання, 
визначає ролі, подумки відтворює сценарій.

Власне гра передбачає інструкцію вчителя, розподіл ролей, 
ознайомлення з правилами та змістом гри, її проведення.

Підсумковий етап містить аналіз, оцінку заняття та результатів, 
визначення переможця, стимулювання учасників гри.

Найдосвідченіфі колективи застосовують різні форми та методи 
навчання в комплексі, створюючи заняття інноваційного типу.

Центром концепції розвитку навчальних закладів нового типу с
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творча особистість. Творчість - це процес утворення нових суспільно 
визначених матеріальних і духовних цінностей. Сутність . специфіка 
творчості узагальнено відображається двома ознаками, перетворення 
явищ, речей, процесів дійсності або образів, їх новизна, оригінальність
продукту діяльності.

Нині вже стало очевидним, що розв’язання багатьох завдань, які 
стоять перед нашим суспільством, неможливе без- науково організованої 
реалізації творчого потненціалу людей, без використання резервів, втілених 
у таланті, обдарованостях, здібностях кожної дитини, молодої людини, 
професійного працівника.

На конкретному етапі розвитку суспільства домінують певні 
орієнтири, що задають стратегію розв’язання проблеми виховання 
підростаючого покоління та формування педагогічних кадрів. Зараз 
такими орієнтирами є творчі, професійні та естетичні фактори, що 
визначають духовності людини.

Психолого-педагогічні шляхи формування творчої особистості 
визначаються, виходячи з ідей інтеграції змісту освіти, розвиваючого та 
проблемного навчання, саморозвитку учнів, що відображається в новому 
чи оновленому змісті, у відповідній системі принципів, форм і методів 
навчання.

Психологи, педагоги, соціологи (І. Єрмаков, А.Капська, В.Гриньов,
І.Бех, С.Сисоєва, В.Тиханович, Є.Степанов, С.Кириленко, А .А за, 
В.Загороднюк, Т.Загородню к, О.Сухомлинська та ін.) вимагають 
переосмислення поняття ‘‘творча людина” не тільки в плані філософської 
концепції, але й у реальній практичній діяльності. Саме соціальна практика 
є тією необхідною умовою, за якої людина зможе проявити свої природні 
задатки, а отже, стати щасливою.

У школах нового типу впроваджується новий підхід щодо виховання 
з позицій життєвого самовизначення особистості, ідея особистісної 
спрямованості виховного процесу. Атмосфера актуалізації, переосмислення 
життя в Україні вимагає нового психолого-педагогічного бачення й зміни 
парадигми в напрямі виховання й самовиховання творчої, 
конкурентоспроможної особистості. Отже, дуже важливо розумно й 
виважено підійти до розв’язання даної проблеми.

У навчальних закладах нового типу є багато обдарованих молодих 
людей з яскраво вираженими рисами творчості в різних аспектах: 
пізнавальному, інтелектуальному, спеціальних зд ібн остей , 
організаторських талантів тощо. А тому є всі підстави ‘говорити про 
комплексний характер творчих обдаровань, розвиток яких спонукається 
інноваційними, нестандартними методами й формами навчання.
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Безаров О Т

ПОЛІТИЧНА СВОБОДА ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ РОЗВИТКУ В 
СУЧАСНОМ У УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Відомо, що творцями політики виступали й виступають її суб'єкти 
-  „гомо політикус”, діяльність яких дає можливість відслідкувати зв'язок 
(взаємопроникнення) власної особистості в політику і навпаки. Так 
відбувається включення особи у сферу політичного життя.

Чимало політичних концепцій декларують інтереси людини, її 
свободу як пріоритетну цінність. Компонентами визначень даної свободи 
є ступінь впливу державних інституцій та проблеми моральності 
політики. Саме так слід розглядати дану проблему як основне питання 
політології.

П очинаю чи з Д ем ок р іта  та П л атон а , св обода  в політиці 
розглядалася крізь призму позитиву та зміцнення держави як системи. 
М акіавелізм заф іксував цей принцип як елемент пріоритетності 
державної влади [5, с.90-96; 158-160].

Лише в епоху Н ового часу та Просвітництва ідеї гуманізму 
перегорнули наступну сторінку історії розгляду ідей свободи взагалі та 
політичної зокрема. Принципово нова, антисхоластична філософія 
Дж.Локка та Ж .-Ж .Руссо відокремили поняття суспільство, держава, 
людина-громадянин. Тому починаючи з кінця XVII ст., політична 
свобода розглядалась як необхідна умова для побудови громадянського 
суспільства, де права й свободи громадян є пріоритетними.

Реалії XX ст. істотно змінили картину в бік песимістичного аналізу 
перспектив свободи людини взагалі в межах державного тиску. Якщо 
екзистенціалізм доводив безпорадність сподівань на абсолютну свободу, 
то анархізм сформулював ідею абсолютного зла -  держави - як причину 
н есв ободи . К .Я сп ер с зазн ач ав , що політична св обода  людини  
починається з того часу, коли вступають у дію примітивні закони в 
державі.

М .В.Бакунін довершив думку, вбачаючи в будь-якому законі 
негативний прояв держави як апарату насилля, спротиву. Звичайно, цей 
апарат негайно потрібно знищити, - писали інші ідеологи анархізму

За часів Локка та Гоббса практична філософія розглядає проблему 
появи держави через необхідність створення в суспільстві певних 
гарантій безпеки. Держава розуміється як своєрідний порятунок від 
свободи. І.Берлін називає державу з такими функціями -  „каркасом 
„Каркас, -  пише він, -  це та система інститутів, ті „міфи”, догми, ідеали,
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к а т е г о р г  думки та мови, способи відчуття, масштаби вартостей, 
„соціально схвалені” ставлення та звички (названі М арксом  
„надбудовою ”), що віддзеркалюють „раціоналістичні пояснення”, 
„сублім ації” та символічні репрезентації, які змуш ують людей  
функціонувати в організований спосіб, перешкоджають хаосові, 
виконують функцію гоббсівської держави” [1, с.78-79].

Лінія філософіїСпінози-Маркса пропонує раціоналізм у свободі. 
Теза про „свободу як усвідом лену н еобх ідн ість ” передбачає  
встановленням справедливого ладу, що дав би кожній особі всі ті права 
і свободи, на які має право раціональна істота. Раціональні люди 
поважатимуть принципи розуму в інших людях, і в них взагалі буде 
відсутнє бажання боротися чи панувати над іншими. Звичайно, що цього 
ідеалу суспільства можна досягнути в разі відсу гності протилежності -  
ірраціонального. Таке уявлення зводить нанівець бажання утримувати 
інших, нести за них відповідальність. Наявність утисків держави буде 
вказувати на домінанту ірраціональності. Проблема полягає в тому, як 
звести все до однієї раціональної похідної. Егоцентризм як такий у 
політиці буде народжувати хаос, зламати який можна знову ж таки 
примусом. Ось чому Спіноза відзначає, „що діти попри те, що вони 
зазнають примусу, не є рабами”, оскільки „вони коряться наказам, які 
віддають у їх власних інтересах”. Подібно до цього Локк каже: „Де немає 
свободи, там немає свободи” бо раціональні закони є вказівками на 
„справжні і нтереси”, „загальне добро” людини.

Свобода -  це не свобода чинити щось безглузде, нерозумне. Ось 
що з цього приводу пише Є.Бентам: „Хіба свобода чинити зло -  не 
свобода? А якщо ні, то що воно таке? Хіба ми не кажемо, що слід 
відібрати свободу в ідіотів та лиходіїв, оскільки вони зловживають нею?” 
Він постійно підкреслював, що справа закону не звільняти, а стримувати: 
„Кожен закон є порушенням свободи”. Навіть якщо таке „порушення” 
веде до збільшення обсягу свободи в цілому [1, с.206-207].

Питання, підняте Фіхте, Кантом, Гегелем щодо об'єктивізації! 
раціональності в поведінці як умови для свободи, продовжив відомий 
соціолог О.Конт: „Якщо ми не дозволяємо вільного мислення в хімії чи 
біології, то чому маємо дозволяти його в моралі чи політиці” [1, с.210]. 
Аксіоматичним буде такий хід соціального життя, у якому раціо буде 
пануючим, тому немудрих слід примушувати дотримуватися даних норм 
за допомогою політичного впливу. „Найбільша проблема людської раси, 
на розв'язання якої вона приречена самою природою, -  це встановлення 
громадянського суспільства, -  зазначає Кант, -  яке універсально 
розподіляє право відповідно до закону”. Далі Кант розвиває різновид 
ідеалу як „негативний . зводячи раціональність і межу свободи до одного
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коефіцієнта. Фактично авторитет розуму й обов’язків, які він накладає 
на людей, ототожнюється з індивідуальною свободою, грунтуючись на 
тому, що лише раціональні цілі можуть бути „істинними” об'єктами 
„дій сн ої” природи „вільної лю дини”. Суть поняття свободи I В 

„позитивному”, і в „негативному” розумінні полягає в отриманні чогось 
або когось із тих, хто вдирається в мої володіння або утверджує свою 
владу наді мною . Т ом у соціальні та політичні терміни є надто 
розпливчастими при розгляді свободи як такої [1, с.217-218].

Що ми розуміємо під функціями державного апарату та суспільних 
інституцій стосовно свободи?

1. Соціальне явище -  історично детерміноване як у часі, так і в 
просторі, тобто це єдино можлива форма співіснування людей, яка 
тримається на принципах колективізму та взаєм одопом озі. Тому 
виходить, що ступінь свободи  с у б ’єкта буде визначати свободу  
суспільства взагалі, в цілому.

2. Необхідність єдиного регулятора для соціального організму 
породжує апарат (систему) впливів і рівноваги, що втілюється у формі 
держави. Функція держави - спрямовувати та захищати суспільство в 
цілому без урахування одиничних випадків вільнодумства (у всякому 
разі, ірраціонального). Звідси й витікає кантівська модель трансформації 
н ер озум н ого  в р озум н е, з н есв ободи  у св о б о д у . П охідн ою  у 
співвідношенні держава-суспільство залишається держава.

Будь-який зміст повинен мати форму. Лінія Прудона-Бакуніна 
щодо потреб держави не витримала критики. Унаочнити це можна 
феноменом „Червоного М арата” -  Г.Котовського, який на початку своєї 
блискучої кар'єри бандита-аристократа зауважував більшовикам, що 
він затятий анархіст, а не більшовик, „хоча різниці між ними я поки що 
не бачу”. Він сказав це в 1918 році, а в 1923 році був нагороджений 
щонайменше трьома високими нагородами Радянської Росіїза мужність 
у боях і призначений комбригом. Надалі Г.Котовський намагався 
дотримуватись певної особистої автономії, за що був скараний через 
вбивство [4, с .207-250]. Приклад не поодинокий. Історія світового 
декадентства -  щирий тому доказ.

Отже, питання функціональної дії державного апарату розв’язано. 
Н еобхідність суворого регулятора незаперечна. П остає наступне 
запитання: „Х то має нами правити? -  правити добре чи погано, 
ліберально чи деспотично -  але, насамперед, „хто”? І такі відповіді як 
„представники, обрані шляхом народного волевиявлення”, „найліпші”, 
„н ай м удр іш і” , „нац ія , яку уособл ю ю ть  ті чи інші особи  або  
„божественний провідник”, не розкривають суті впливу на владу та п 
формування, з боку суб'єктів суспільства [1, с.219-220].
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Зрозуміло, що партійність певною мірою концентрує інтерес особи, 
але тим самим протиставляється іншій. Партія революціонерів, які 
декларували, що вони є носіям свободи, руйнувала, точніше сказати, 
змушена була це робити заради „інших”. Навіщо? Свобода в цьому плані 
трактується як привід, як ласощі, що дурманять свідомість і позбавляють 
розуму. Власне кажучи, йдеться про засіб політичної боротьби, де 
свобода стає розмінною картою, а логіка засобу вбиває логіку мети.

Протягом усього XX століття ліберальні мислителі твердили, що 
під свободою розуміється обмеження влади будь-кого, в тому числі й 
держави, примушувати мене робити те, чого я не бажаю. Я мушу 
встановити таку суспільну карту, де мають бути певні кордони свободи, 
яких нікому не дозвол ен о  перетинати (Б .К он стан , Е .Б ентам ). 
М.Драгоманов, як згодом і президент В.Вільсон, вірив, що історія 
свободи -  це історія обмеження урядової влади, але не її зростання. 
Безпека особи важливіше, ніж участь у творенні колективної політичної 
волі. „Нічого й доводити, що для кожної особи недоторканість її 
індивідуальних прав, -  писав Драгоманов у роботі „Вольный сою з”, -  
набагато суттєвіша за право її впливати прямо, а особливо посередньо 
на хід державних справ”. Але надалі Драгоманов відійде від лібералізму 
в бік соціального радикалізму національної скерованості [3, с.301].

Теза Гоббса стосовно безпеки особи в суспільстві, гарантованість 
якої повинна виражатись у функціональності держави на предмет 
соціалізації в межах, встановлених правами, може мати такий вигляд: 
свобода + закон = право, де „свобода” -  фактор суб’єктивного сприйняття 
норм, „закон" -  фіксація та о б ’єктивація змін або потенцій розвитку, 
„право" як засіб впровадження суб’єктивного в площину соціального 
простору. Закон вторинний у тому розумінні, що стає чинним, коли 
свобода (воля) вже з ’явилась. Закону без свободи не буває див. [7, с. 175- 
176]. Категорія „свободи” передбачає цілком зрозумілі антиномії, суть 
можливість вибору. Можливість вибору породжує, так чи інакше, 
відповідальність. У такий спосіб з'являється справжня свобода, втекти 
від якої означає підкоритись.

Право як реалізована свобода (Гегель) залиш илось єдиним  
можливим засобом впливу держави на суспільство. Ефективність дієвості 
правлячої системи виключно залежить від форми та стану політичної 
свободи, адже політика або „політія” за Арістотелем, сфера прояву 
суб'єктивного, своєрідний ринок соціальних ініціатив.

Свобода в політиці визначається соціальною мобільністю особи, і 
що прагне знайти всоє власне місце в соціальному просторі. Ідейний 
плюралізм так чи інакше спричинить появу партійності як засобу  
політичного впливу на владу. У свою чергу це прискорить розкриття
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потенційних м ож ливостей лю дини щ одо самозбереж ення або  
| самозахисту особистих інтересів. Отже, вплив соціуму на державу 

ефективно здійснюється лише за умови повної реалізації розподілу 
державної влади, системи представництва й верховенства законності 

| Ця модель Ш .М онтеск’є, Дж .Л окка, Т .Г оббса та ін. передбачала 
! належність політичної свободи до громадянського суспільства. Власне 

кажучи, воно сформувалось у Європі у XX ст. і лише формується у нас.
На рівні ООН створено спеціальний покажчик, індекс свободи. Він 

містить 40 пунктів: від вимог проведення загальних багатопартійних 
виборів, політичної та правової рівності чоловіків і жінок до права на 
гомосексуалізм за обопільної згоди дорослих осіб.

У 1991 році чільні місця за індексом свободи посіли Швеція, Данія,
: Нідерланди, Фінляндія, Нова Зеландія. СШ А опинились на 13-му місці, 

Китай -  на 84-му. У 1992 році багато країн „третього світу” наполягали 
на скасуванні індексу свободи: вони бажають і допомогу одержувати, і 
не пом’якшувати способи керування див. [7 с.48].

Європейська культура визнала свободу як найвищу цінність. У 
тривалому протистоянні двох систем, яке визначило історію XX століття, 
кожна сторона доводила, що саме вона забезпечить людині більшу 
свободу.

Українське суспільство 90-х вперше за всю свою історію увійшло 
в політичний клімат ліберально-буржузного спрямування, що обумовило 

І певну лихом анку та ностальгію  водн оч ас. М ається на увазі те 
сприйнятття свободи, що поставило людей перед фактом необхідності 
вибору та відповідальності перед історією . Тоталітарний режим 
минулого знищив у свідомості людей імунітет до несвободи, звільняючи 

] суспільство від роздумів. Тому свобода як така в розумінні вибору дії 
повинна ототожнюватися з демократією і навпаки. Трансформація 

1 демократії зі свободи виражається в категорії „порядок” або норма, 
впорядкованість. Деідеологізація суспільної свідомості ні в якому разі 
не передбачає ідеологічного вакууму.

Тому перехідний етап від тотального політичного терору до 
режиму демократії вносить концептуальну спектральність у політику. 
Але справа в тому, що деформувалось співвідношення інституту держави 
й сусп ільства в проц есі розви тк у п ол іти ч н ої св ободи . Ідея 
дем ократичності була спрямована не суспільством, а державою  
(надбудовою).

Якіцо в Англії та Нідерландах XVII століття носіями ліберальних 
ідей виступала дрібна буржуазія, тим самим змінивши форму правління, 
то в пострадянських республіках ініціаторами реформ було крило „старої 
гвардії”, т.зв. комуністів-ревізіоністів. Це вказує на те, що здебільшого



в розпаді С ою зу значну роль відіграли „ н ов і” комуністи! 
(транскомуністи), а не „нові” росіяни, „нові” українці, тобто той середній! 
клас буржуазії, який мав би скинути номенклатуру чиновників-! 
консерваторів від КПРС і зайняти їхнє місце. По суті, в 1991 році в * 
Москві, Києві та Мінську відбулась регенерація бюрократичного І 
апарату пострадянського типу з певними ідеологічними нашаруваннями І 
в середовищі неокомуністів [2, с .183-192]. Як наслідок, 1997 року ми і 
маємо принципово нову за формою номенклатуру, але старої рецептури, 1 
і незрозумілу незалежність України з „перехідними періодами”. На думку! 
приходить книжка Микити Ш аповала „С оціологія ураінського 1 
відродження”, в якій він пояснював причини поразки національно-1 
визвольної революції в 1917-1921 рр. слабкістю соціального підгрунтя І 
тодішньої України: „Місто, промисловість, торгівля, інтелігентська І 
культурна сила -  все неукраїнське: воно складає 16 % від всього!  
населення, але воно обслуговує важливі суспільні функції, воно панує, і 
тому воно майже все має якусь політичну програму, все прагне до 1 
політичної організації”. „Український народ був занадто слабкий, щоб І 
обслужити суспільство: селянство несвідоме, а інтелігенція дуже мала і 
не має добрих суспільно-творчих кваліфікацій.

Панування неукраїнської меншості пояснюється тим, що ця 
меншість соціально займає пануючу позицію і виконує керівну роль у !  
суспільстві. Коли б ця меншість була українською, то українське 
суспільство було б фактом, якого перемогти не можна” [6, с.42]. Можна 
назвати це парадоксами українського відродження, які характерні для 
всієї новітньої історії України.

1991 р. символічно різниться від 1917 р. тим, що лютнева революція 
в Росії була історичною закономірністю, а жовтнева -  випадковістю. 
Постає питання: а хто виграв у 1991 р. визвольні змагання, кому був 
вигідним розпад радянської системи виробництва? П озбувш ись  
традиційного „мовного” романтизму, праві політичні сили остаточно 
втратили соціальну підтримку в країні, опинившись сам на сам з 
економічним та фінансовим хаосом.

Неоконсерватори-ліві пікантно обходять питання альтернативи 
радянської моделі політичної системи. Стався чудовий закономірний 
політико-правовий цейтнот-своєрідна патова ситуація. І консерватори, 
і радикали очікують появи нового суспільного класу, який у муках 
народжується при бюрократичній системі управління, того самого, який 
винесе на політичну арену нову буржуазну ідеологію власника. Не 
штучна конституція ідейно закріпить право володіння, а сувора 
необхідність захисту реальної власності від державної влади зумовить 
появу як економічної, так і політичної свободи середнього класу. Єдиним
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результатом „революції зверху” буде те, що нарешті за 200 останніх років 
ми побачимо формування українського національного класу буржуазії, 
подальша еволюція якого викличе хвилю політичної свободи. Наслідком 
бурхливого розвитку капіталістичних відносин для подальш ого  
політичного життя буде поява гучного центру правого спрямування.

Водночас ідеалізація економічної свободи стимулює безпорадне 
очікування політичних змін. У свою чергу це викличе небезпеку 
встановлення авторитаризму. Сучасне політично-правове поле нашого 
суспільства характеризується традиційною монополією тиску з боку 
номенклатурних органів управління. Створення державного апарату на 
основі ідеології влади позбавляє реального приєднання всіх видів 
суспільства до впливу на такі процеси. За таких обставин створюється 
модель „політика лише для політиків”, що, безумовно, веде до автократії, 
причому з олігархічним відтінком. Небезпека розвитку політичного 
життя за такою схемою криється в тому, що соціум, переходячи зі стану 
заідеологізованості в режим деідеологізації, поступово втрачає вектор 
скерування руху. Цей негатив позначиться в першу чергу на молоді, яка 
вже не розуміє, чого вона може хотіти від держави. Будь-який вплив 
державного апарату на молодь з метою відновлення „підконтрольних 
соціальних площин” обернеться для неї політичною агресією молодіжних 
рухів. За результатами проведених соціологічних опитувань термін 
„ідеологія” вже зараз викликає негативне ставлення в молоді -  ЗО %; 
більше половини опитаних вважають, що в Україні взагалі немає ніякої 
політичної культури, а якщо вона і є, то виключно „радянського 
гатунк у”. П роте майже 60 % виступаю ть за демократичні риси 
майбутнього оновлення суспільства [8, с .206-207]. Отже, в період  
тимчасової девальвації ідеологій виникають два досить небезпечні для 
формування політичної свободи моменти:

1. Втрачається політичний контроль держави в суспільстві й так 
само підтримка та розуміння суспільних інститутів державної політики. 
Процес подальшого державотворення переходить у режим зміцнення 
бюрократично-номенклатурної верхівкй.

2. Зниж ується політичний п отенц іал  (систем а вибору) як 
визначальна передумова „політичної свободи” в суспільстві. Як наслідок 
з'являється аксіоматична зв’язка в політичній боротьбі „влада -  гроші” 
і навпаки. Ймовірно, друге взаємопов’язане з першим, але не виходить з 
нього з причини змінної величини: „поведінка держави в суспільстві”.

Один із засобів подолання таких можливих негативних перспектив 
для розвитку політичної свободи, зумовлених деідеологізаторством, 
полягає в розширеному комплексному політичному вихованні молоді. 
Якщо демократія розуміється як сукупність політичної, правової та
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економічної свобод, то провідним принципом повинна стати свобода 
-самореалізчції особистості у сфері політики разом зі свободою змінювати 
свої переконання. Отже, стан політичної свободи може бути збереженим 
лише за умови усвідомлення людьми її цінностей і впевненості В 11 

утвердженні.
Механізми таких „приєднань”, звичайно, полягають у наявності 

свободи слова га створенні вільного інформаційного простору. Базовими 
чинниками для ефективного функціонування політичної свободи  
залишаються принципи громадянського суспільства та правової 
держави.
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Роман І.О.

ГЕРМЕНЕВТИЧНА ТРАНСФОРМАЦІЯ НОРМ  
НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ

Філософська герменевтика в останні роки займає помітне місце в 
філософії і методології науки. Наскільки виправданими є заяви про 
трансформацію філософської проблематики XX ст. у герменевтичну? Чи 
можна знайти практичну сферу випробування переваг саме 
герменевтичного підходу над іншими? Чи не є специфіка герменевтики 
надуманою, на зразок “ефіру” чи “флогістону”.

Д ивінаційний підхід та метафізика герменевтики важко 
узгоджуються із нормами та ідеалами пізнання класичного наукового 
дослідження. І досі не одні лише представники природничих наук 
дратуються незвичним підходом цієї методики, вказуючи на відсутність 
чіткого і одн озн ач н ого  механізму д ії системи понятійного і 
термінологічного апарату, складність подачі предмета герменевтичного 
аналізу. Як не дивно, основна маса робіт із герменевтики заповнена 
розмовами і теоретизуванням про різні найвіддаленіші предмети, 
роздумами про певні наукові течії, інтерпретацією явищ у науці і культурі.

В результаті міркувань про чужі думки, творчість і долю робляться 
висновки про універсальний метод у будь-якому пізнанні. Подібну 
апеляцію до метанаукового підходу можна пояснити лише одним: впливом 
метанаукових проблем, котрі поставили вимогу переосмислення цінностей 
і усталених стереотипів наукового пізнаня. Як слушно зазначив  
B.C. Стьопін “серед ідеалів і норм науки можуть бути виявлені: а) власне 
пізнавальні установки, котрі регулюють процес відтворення об’єкту в 
різних формах наукового знання; б) соціальні нормативи, котрі фіксують 
роль науки та її цінність для суспільного життя на певному етапі 
історичного розвитку, керують процесом комунікації дослідників, 
відносинами наукових співтовариств і закладів одне з одним і з 
суспільством в цілому” [4, с 3]. Близькість другого аспекту становлення і 
буття норм науки із психологізмом та історизмом герменевтики очевидна. 
В умовах глобалізації суспільних інститутів і процесів актуалізуються і суто 
соціальні виміри науки та освіти як важливих факторів світової інтеграції. 
Візьмемо хоча б необхідність подолоання ментальної ентропії, спричиненої 
відмінністю національних і культурних традицій при створенні спільних 
наукових інститутів. Іншим моментом з цієї ж сфери є екологічна сторона. 
Ні для кого не секрет, що науково-технічний розвиток набрав масштабу, 
котрий при необережному викоирстанні може призвести до знищення всіх
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живих організмів, але мало хто звертає увагу і на психологічну або 
світоглядну небезпеку бездумного нарощування техногенного мислення.

Навіть із суто внутрішньої логіки розвитку норм науки вона 
неминуче прийшла б до гермеиевтичної проблематики. Необхідність 
систематизації і раціоналізації величезного масиву різного роду інформації 
спричиняє потребу в теорії інформації і теорії пізнання. Зрештою, і 
вищезгадані фактори соціалізації інституту науки з його продуктами є тією 
ж самою проблемою теорії інформації.

Хоча слово “інформація” є одним із найчастіше уживаних на всіх 
рівнях мовлення, дати об’єктивне наукове визначення інформації не так 
просто. Ні розвиток засобів масової інформації, ні розвиток інформатики 
ще не свідчать про наше розуміння феномену і суті інформації. З одного 
боку, вживаючи слово “інформація”, ніхто не сумнівається в її існуванні. З 
іншого боку, не можна не погодитися із цитатами, приведеними у статті 
Ю. Канигіна “Душа та менталітет” “ Ніхто не бачив ні як субстанцію ні як 
властивість цю загадкову інформацію... скрізь ми виявляємо лише 
взаємодію матеріальних речовин, наділених енергією, і ніде не виявляємо 
того, що звичайно називають інформацією. Чому? Та тому, що її не існує 
в природі, як не існує флюїдів, флогістону, ефіру”. [5, с.51 ] Більшість фахівців 
констатують, що ми не заємо природи інформації, хоча і беремося 
оперувати нею та вимірювати її'. Ясно лише те, що теорія інформації 
опирається на принципи ім овірності, прямування до усунення 
невизначеності, на категорію різноманітності. Ще ясніше, що поняття 
інформації втрачає сенс поза людиною і поза свідомістю. Для більшості 
людей інформація асоціюється із мисленням, знанням, освітою, сенсом, а 
останнім часом також із енергією. Із усіх вище згаданих положень випливає 
людиномірність інформаційної проблематики. І, відповідно, апеляція до 
метанаукових підходів спричинена потребою вироблення нового вчення 
про людину. Що, власне кажучи відомо сучасній науці про людину?

Починаючи із XVII ст., західноєвропейська свідомість (яка і лежить 
в основі сучасної науки) не виробляла інших достовірних форм знання, 
окрім фізико-математичних. В результаті, “коли натуралістичний розум 
звертається до людини, він, як і слід було чекати, пробує розкрити її 
природу. Він помічає, що у людини є тіло (котре є річчю) і поспішає 
застосувати до нього фізику, а оскільки це тіло на додачу є організмом, 
доручає його біології. Він також помічає, що у людини, як і у тварини, діє 
певний ... психічний механізм ... і доручає його дослідження психології.” 
Сенс життя, цінність особистості і життя суспільства, як і все суто людське, 
“вислизає від фізико-математичного розуму так, як вода витікає з решета 
[1, с.202]. П сихологія, біологія, філологія не шукають в людині 
індивідуального, але, навпаки, загального, а саме природничого. Ось і
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виходить, що за 300 років наука не виробила серйозних шляхів пізнання 
смислових і ціннісних пластів саме людського буття. Так, ще В. Дільтей у 
своїй “Описовій психології" доводив, що психологія побудована лише на 
паралелізмі душевних процесів із фізіологічними. Вона виявляється дуже 
малопридатною для пояснення естетичного та зовсім не корисною для 
аналізу людиномірності норм права. В. Дільтей приводить докази того, 
що “пояснююча” і “членуюча” психологія, побудована на фізико- 
математичній моделі, чудово спрацьовує лише на психо-фізіологічному 
рівні. Але потрібна психологія, котра б відобразила всю могутню силу 
душевного життя у всій її повноті. “Душевне життя не складається із частин, 
не складається і? елементів,... - першопочатково і завжди вона є певна 
охоплююча єдність. Із цієї єдності диференціювалися душевні функції, що 
залишаються однак повязаними із їх спільним душевним зв’язком”. [З, с. 117] 
Наукова діяльність, мистецтво, культура, релігія, право, педагогіка -  всі 
вони мають справу із специфічними сферами психічного буття, і кожна 
галузь потребує не абстрак тн о-гіп отети чн ого, а конкретного і 
верифікованого знання про це психічне. Але таке знання завжди 
залишатиметься імпліцитним. Цим твором Дільтей одним із перших 
вводить в наукове пізнання герменевтику як альтернативний до  
природничих метод гуманітарних наук. Можливо Дільтей ще довго 
залишався би просто талановитим вченим “що заплутався в апоріях 
історизму”, якби не вимоги нашого часу, коли ми й самі заплутались у цих 
апоріях.

Важко не погодитись, що як зовнішні фактори (проблеми збереження 
людства в умовах техногенної культури та соціокультурна сторона буття 
науки), так і внутрішня логіка розвитку (потреба в теорії інформації) 
призводять науку до необхідності вироблення нового вчення про людину, 
дуже співзвучного герменевтиці. Таке вчення набуває принципового і 
методологічного значення в гносеології.

Спочатку екзистенціалізм апелює до феноменологіїта герменевтики, 
аби вказати на життєво важливий смислоутворюючий пласт в бутті 
людини, котрий невидимий технократові. Далі гносеологія підхоплює 
запропоновану методологію для кращого усвідомлення семантичного рівня 
будь-якої теорії. Насправді надзвичайно вдала модель трансформації норм 
та ідеалів наукового пізнання була створена Шлеєрмахером давно і лише 
чекала своего часу, щоб наповнитися конкретною парадигматикою в 
контексті проблемного поля сучасної флософії науки. Характерним є 
висновок відомого авторитета в галузі сучасної філософії науки Т. Куна: 
“Те що я як фізик мусив відкривати для себе сам, більшість істориків 
вивчають за зразком у ході фахової підготовки. Свідомо чи ні, вони всі 
практикували герменевтйсний метод. У моєму випадку, однак, відкрниття
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герменевтики дало більше ніж сприйняття історії у яснішій послідовності. 
Натомість, воно справило негайний і вирішальний вплив на моє бачення 
науки” [Kuhn Т. і 977 The Essential Tension... XIII] Новизна герменевтичної 
моделі, на нашу думку, полягає у віднаходженні фактору подолання 
секуляризації семантики і семіотики різних дисциплін та у подоланні 
певного ряду догм, непомітно привнесених фізико-математичним підходом. 
Розвиваючи теорію Куна, дану в його книзі “Структура наукової 
революції”, можемо сказати, що інтерпретація стала посередником при 
переведенні теоретико-пізнавальної матриці у новий стан, більш  
відповідний новій проблематиці.

З одного боку принцип “частини і цілого” цілком відповідає 
класичним принципам раціоналізму ще епохи механіцизму. З іншого, є 
можливість переконуватись у грі семантичного ядра тексту, різноманітних 
теорій в різних контекстах і мовних традиціях. Для цього лише варто 
проінтерпретувати будь-яке явище у діахронічному або синхронічному зрізі 
будь-якої дисципліни. Так само, як спроба зіграти нарізних інструментах 
один і той же твір з одного боку, характеризує можливості інструментів, а 
з іншого виявляє відтінки вражень і сенсів, закладених у мелодії. 
Інтерпритація висловлювання в різних культурних і психологічних 
контекстах виводить на ще одну важливу закономірність: “мовний полон 
думки”. Вираження будь-якої думки конкретним засобом обов’язково 
накладає обмеження на характер і об’єм висловлювання. З другого боку, 
будь-яке висловлювання завжди має глибший сенс, ніж просто те, що 
сказане. Пояснення і прямування до більшої об’єктивності залежить вже 
не від відщеплення зайвих сенсів, а від врахування все нових і нових 
нюансів, що виявляються в різних мовних та нормативних середовищах. 
Чим більше мовних інтерпретацій певного висловлювання або явища 
враховує читач (вчений, студент) тим глибше і об’єктивніше його розуміння 
даного висловлювання чи явища.

Людські риси, нації, суспільні класи, професійні форми, історичні 
ступені та індивідуальності є лише “ подальшим розмежуванням  
індивідуальних відмінностей в рамках одноманітної людської природи”. 
Більше того, все це різноголосся форм вираження людської сутності виховує 
певну діалектичність у оцінці будь-якої наукової теорії чи епохи, настроює 
на софійність мислення. Жодну думку не варто сприймати як остаточну: 
вона звідкись з’явилась і кудись прямує. Кожне індивідуальне розуміння, 
як і кожна наука, як і кожна традиція є лише партикулярним відображенням 
загальнолюдського у більшому або меншому наближенні до повноти 
інваріантного архетипу людського сенсу.

В реальності подолання застиглості і замкнутоті форм прояву 
людської потреби ствердження свого “Я”, у науці, мистецтві, культурі тощо
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ми приходимо до своєр ідного “д іал огу” загальнолю дського і 
індивідуального, душевного. Найрізноманітніші культурні, історичні, 
семіотичні обставини виступають лише своєрідною “мовою" цього 
“діалогу”. Загальнолюдське апелює до совісті і естетичного почуття, даного 
кожному, індивідуальне апелює до розуму, що повинен подолати 
інтелектуальну і душевну ентропію. Такий підхід поступово переміщує і 
ціннісну орієнтацію наукового світогляду. Якщо у відношенні “людина- 
природа” виправдовує себе ціле-раціональний інструменталістський підхід, 
то у відношенні “людина - людина” мусить бути елемент рівноправності, 
оскільки обидва є містилищами загальнолюдського. Порозу мівши, що 
традиції, цінності форми, стереотипи і упередження є лише формою 
існування розуміння, мислення і свідомості (соп -  Бсіепсіа) людина зможе 
зрозуміти власне своє у цьому різноголоссі людських прагнень і 
висловлювань. Вчений, що дієза певними правилами і догмами, важливими 
в його колі, задумається над їх соціальною і конкретно історичною  
обумовленістю. Він усвідомить інтуїтивність мислення, закономірність і 
невипадковість панування тих або інших форм як відгук  
загальнолюдського на конкретноісторичне.

Підбиваючи підсумки нашої спроби дослідити закономірність і 
характер трансформації філософської проблематики в герменевтиці, можна 
зробити такі висновки:

а) апеляція до герменевтики спричинена гострою екологічною  
потребою подолання “антропогенної кризи”;

б) гермневтика є засобом інтеграції наукового знання через розуміння 
загальнолюдського;

в) герменевтика актуальна не новизною  методу і предмета 
дослідження, а системою нових пізнавальних установок і діалектичністю 
у підходах до результатів і цінностей наукового пізнання.
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