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РОЗДІЛ І. СПЕЦИФІКА ФІЛОСОФСЬКОГО ЗНАННЯ ТА АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ

СУЧАСНОЇ НАУКИ

Чорноморденко І.В.
м. Київ

ГОРИЗОНТИ НАУКИ: ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ, ЧИ ІНТЕГРАЦІЯ?
Якщо визначати науку, як “сферу все- 

загальної праці” , як “царину” диференці
йованої водночас інтегрованої діяльності, як 
особливий вид духовного виробництва, то 
нам необхідно і дійти згоди: якому з цих 
процесів віддати перевагу -  інтеграції чи 
диференціації? , Який з них спроможний 
давати поштовхи до розвитку сучасної науки 
як засобу трансформації суспільства?

Дійсно, актуальність цієї проблеми викли
кана протиріччями і труднощами, які заявили 
про себе в процесі взаємодії' науют і вироб
ництва. Названий процес стає дедалі тіснішим і 
залежнішим, особливо це помітно сьогодні, 
коли атрофія виробництва детермінує і загибель 
науки, про що яскраво засвідчує загальна 
кризова ситуація в Україні. Наша держава не 
спроможна постійно збільшувати долю 
національного доходу, котра витрачається на 
науку, а також збільшувати кількість уче
них, тим більше, що екстенсивний шлях роз
витку не завжди є виправданим.

Ще зовсім недавно, щорічно реєструвалось 
біля 70 тисяч досягнень -  науково-дослідних та 
дослідницько-конструкторських робіт, та біля 
40 тисяч винаходів. Тільки в 1980 році, 
наприклад, було створено майже 4 тисячі нових 
типів машин, обладнання, апаратів, приладів та 
засобів автоматизації.[1, с.230-231].

Наведені дані не є плачем за минулим. 
Проте потрібно знати і зважати на історію, 
щоб діяти, не повторюючи, принаймні, 
помилок минулого.

Досить добре відомий сьогодні іспансь
кий філософ Ортега-і-Гасет у своїй праці 
“Бунт мас” підкреслював роль історичного 
досвіду минулих поколінь у процесі подальшого 
розвитку того чи іншого суспільства. “Історичне 
знання, -  писав він, -  це техніка першого 
порядку, щоб відомо, (завдячуючи прямому 
застосуванню нових ідей і технологій, які ще 
зберігати й продовжувати розвинену 
цивілізацію”[2, с.69].

Чимало галузей виробництва -  
мікроелектроніка, хімічна та біологічна 
промисловість і т.ін., -  своїм бурхливим 
розвитком, як нам добре “дихають теплом” 
дослідницьких лабораторій) зобов'язані 
науковцям-дослідникам. Проте для 
більшості галузей Достеменним є те, що, хоч 
і існує загальна тенденція все тіснішої

взаємодії науки і виробництва, шлях конкрет
ної, дійсно наукової ідеї до виробництва, а 
також в інші сфери її застосування, непомірно 
довгий, а нерідко він буває шляхом в небуття.

Як же нам бути? Чим детермінується 
даний процес?

На наш погляд, однією з причин є 
“невідрегульованість” розподілу та інтеграції 
наукової праці. Що тут мається на увазі? 
Йдеться про те, що ще не знайдені 
опосередковуючі “ланки” в “ланцюгу” 
діяльності вчених-дослідників, які поєднали 
б попит і пропозицію (соціальну потребу та 
її задоволення) наукової діяльності.

Виглядає привабливо... А як же нам бути з 
фундаментальними дослідженнями? Хто 
спроможний зпрогнозувати потрібний 
результат? За який проміжок часу? Скільки 
це коштуватиме?

Справа в тім, що фундаментальна наука 
має стратегічний характер, є переднім краєм 
у вирішенні соціальних потреб, але не тих, 
які лежать на поверхні, а тих, котрі потре
бують тривалого і глибокого дослідження. 
Завдання фундаментальних наук -  “пізнання 
законів, які керують поведінкою і взаємо
дією базисних структур природи, суспільства 
і мислення. Ці закони і структури вив
чаються 6 “чистому вигляді” як такі, бе
звідносно до можливого їх використання, а 
фундаментальні науки випереджають у 
своєму розвитку прикладні, створюючи для 
них теоретичний заділ” [3, с.405].

Ще до кінця XIX століття наука 
відігравала в життєдіяльності суспільства 
другорядну, допоміжну роль. І тільки в XX 
столітті ставлення до науки було змінено, і в 
ланцюгу взаємовідносин між виробництвом і 
наукою остання почала виконувати свою 
керівну роль, внаслідок чого сформувалась 
система -  ‘'наука -  техніка -  виробництво

Слід зауважити, що ми розглядаємо науку, як 
прогресуючу діяльність. Хоча не слід забувати 
й про те, що, оскільки рушієм суспільного 
розвитку є суб'єкт, то можливий не тільки 
прогрес, але й регрес. Це залежить як від 
спрямування наукових досліджень, так і від 
мети використання досягнутих результатів.

Щоб наблизити науку до сфер її 
практичного застосування, необхідно 
створити, як нам здається, єдину узгоджену
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систему взаємодії, яка поєднала би засоби і 
ресурси, приймала рішення і відповідала за 
їх виконання, забезпечувала б своїм існува
нням чіткі прямі і зворотні зв'язки.

Розгалужена наукова система, яка була 
створена у відповідності до соціального запиту, 
потребує сьогодні і відповідного до себе 
ставлення з боку держави. Тим більше, що 
значно зросла потреба в міжгалузевому (ж  
внутрішньому, так і зовнішньому) обміні 
результатами наукової праці як на 
теоретичному, так і практичному рівнях. Тому 
“регулювання” цієї складної і багаторівневої 
системи вимагає чіткої організаційно-управлін
ської діяльності з боку відповідних державних 
структур. На жаль, наша держава сьогодні 
неспроможна ні “очолювати”, ні “керувати”, ні 
тим більше “регулювати” розвиток ж  фун
даментальної, так і прикладної науки.

Який же вихід із цього зачарованого кола? 
Чи є він взагалі?

Років вісім -  десять тому вважали, що 
запровадження ринкових відносин саме по 
собі вирішить регулюючу функцію замість 
держави, коли на зміну плановій економіці 
прийде ринкова. Але цього, як бачимо, не 
сталося. Ринкові відносини (навіть у повно
му розквіті) не є панацеєю. Ця проблема не 
така вже й проста... Але це вже тема іншого 
дослідження.

В сучасній науці гостро стоїть задача (як 
теоретична, так і практична): забезпечити 
відповідними організаційними формами, із 
застосуванням сучасних засобів, взаємо
зв'язок і взаємодоповнюваність зусиль різ
них наукових колективів з різноманітними 
напрямками діяльності (природничих, тех
нічних і гуманітарних).

Зосередження зусиль на вирішенні саме 
цієї задачі визначить, у свою чергу, і 
напрямок удосконалення процесу підготовки 
та перепідготовки наукових кадрів. Масовий 
процес навчання, підготовки та виховання 
наукових кадрів є сукупною проблемою, 
точніше, нагальною суспільною потребою 
сучасної науки.

А що маємо сьогодні? Де ж так жадана 
достойна зміна?

Візьмемо, для прикладу Київський націо
нальний університет будівництва і архітек
тури, який готує не тільки спеціалістів, а й 
науковців, ж і в недалекому майбутньому 
визначатимуть якість і рівень будівельної 
галузі. Кількість (не кажучи вже про жість) 
бажаючих навчатися в аспірантурі і докто
рантурі зменшилась більш ніж удвоє. Профе
сія науковця, в порівнянні з більш прагма
тичними видами професійної діяльності, 
(підприємництво, торгівля, сфера послуг тощо),

стала неконкурентноспроможною, а тому й 
непопулярною, і, ж  наслідок, -  загальне падіння 
потенціалу науки, інтелектуального потенціалу 
нації. Отже, це серйозна проблема, яка потребує 
спеціального дослідження.

Розподіл та інтеграцію праці в сучасній 
науці, як нам здається, потрібно розглядати 
не тільки під кутом зору диференціації, 
згідно з предметом дослідження (технічні, 
природничі, суспільні науки). “Всезагаль
ність праці” в науці необхідно розуміти ще й 
у такому смислі, що при всій необхідності 
розподілу функцій, сфер, задач усередині 
самої наукової діяльності вона як єдина 
цілісна форма суспільної свідомості, постій
но тяжіє до інтеграції, більш тісної взаємодії 
різних галузей наук і наукових дисциплін. 
Суперечлива єдність диференціації та інтег
рації -  закон розвитку науки, який показує 
багаті й цікаві прояви, особливо в наші дні.

Науково-дослідна діяльність “випробо
вує” розподіл та інтегрування в різних відно
шеннях. Названий процес у фундаменталь
них та прикладних дослідженнях тісно 
пов'язаний із специфікою праці дослідників. 
На жаль, до цього часу не знайдений 
критерій їх розподілу. Широко відома точка 
зору, згідно з якою фундаментальне дос
лідження рівнозначне тільки теоретичному 
пізнанню, а прикладне -  дослідно-експери
ментальній роботі. Навіяний цією позицією 
підхід довгий час був у своєму роді “нор
мою” в організації науки, спричинюючи вра
ження на свідомість деяких вчених. Чи не 
тому чимало інститутів фундаментального 
профілю залишились без солідної дослідно- 
експериментальної бази, а то й припинили 
своє існування?

Вченим і практикам, котрі зрозуміли 
невідповідність такого положення самій при
роді фундаментальних досліджень, характеру 
праці в науці, довелось докласти чимало зусиль 
для створення фундаментальних інститутів но
вого типу, а по суті -  нових форм розподілу та 
інтеграції науково-дослідницької праці (таким, 
наприклад, є Інститут електрозварювання імені 
Є.О.Патона, Інститут надтвердих матеріалів і 
сплавів і т. ін.). Діяльність таких інститутів 
проявляється в органічній єдності теоретичних і 
дослідно-експериментальних аспектів фунда
ментального дослідження, у створенні умов для 
швидкого руху від фундаментальної ідеї до її 
практичної розробки, а також здійснення 
зворотного зв'язку.

В сучасній науці чітко усвідомлюється, як 
норма професійної етики вченого, вимога, 
що стосується всієї дослідницької праці: 
окремих дослідників і наукові колективи 
повинна турбувати подальша доля їх
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діяльності, практичне застосування створе
них нових ідей і концепцій і питання про 
закріплення пріоритету українських вчених в 
тих галузях, у яких вони першими в світі 
виходять на передові рубежі наукового 
пошуку.

Фундаментальне дослідження тому і 
називається “фундаментальним”, що воно, 
по-перше, спрямоване на виявлення базис
них (для досліджуваної галузі чи аспекту 
дійсності) закономірностей, на перевірку і 
підтвердження ідей, гіпотез, теорій на 
практиці, по-друге, це створює основу для 
подальшої вибудови “пантеону” наукових 
ідей, можливої реалізації їх у різних галузях, 
технічних засобах і т.ін. Стає зрозумілим те, 
що одним із завдань саме фундаментальних 
досліджень повинна бути можливість 
використання “знання задля самого знання”, 
тобто як засіб, можливість включення його в 
новий цикл наукових досліджень.

Саме тому є виграшними академічні 
інститути, які створюють ґрунтовні для тієї 
чи іншої сфери дослідження наукові знання і 
водночас включають їх у формування 
наступного “етапу” , “рівня” наукового дос
лідження. Саме фундаментальна наука вис
тупає як “генератор” ідей, здійснює прориви 
в нові галузі, забезпечує вихід на новий 
рівень пізнання.

Вчені-ентузіасти (саме так можна 
визначити сьогодні вчених-дослідників з їх 
мізерною платнею і “визнанням”), котрі пра
цюють у сфері фундаментальних дос
ліджень, зайняті “чистою наукою” , вносять 
неоцінений внесок у “скарбницю” держави і 
світового співтовариства. Вони здатні не 
тільки до новаторського фундаментального 
пошуку, але й спроможні широко охопити 
цілий ряд сфер людської діяльності з тим, 
щоб “з висоти пташиного польоту” розгле
діти найістотніші задачі людської практики.

Сама логіка розвитку науки потребує 
інтегративного підходу в наукових дос
лідженнях, без якого неможлива еволюція. 
“Для органічної регуляції власного росту, -  
писав знайомий нам Ортега-і-Гасет, -  наука 
потребує час від часу ґрунтовної перебудови, 
для чого конечним зусиллям є об'єднання, 
яке стає щораз тяжчим, бо охоплює дедалі 
ширші терени суцільного знання” [2,с.84].

Та не менш важливою, навіть необхідною, 
є прикладна дослідницька праця. Діяльність 
інститутів, лабораторій немислимі поза 
продукуванням і використанням визначених 
матеріально-предметних, технічних явищ, 
предметів. Хоч це і є їх мета, але вона не є 
самоціллю. Прикладні дослідження повинні 
перевірити, підтвердити або спростувати ті

чи інші ідеї, концепції з тим, щоб на 
наступному “етапі” розвитку нового знання 
стало можливим внесення досвіду “знизу” (у 
вигляді знань), з допомогою яких буде 
коригуватись дослідницький процес у 
наступних фундаментальних дослідженнях з 
тих чи інших проблем.

Практика підтвердила доцільність пере
творення науково-дослідних інститутів прик
ладного характеру, які інтегрують собою 
багато-які ланки діяльності (маються на увазі 
дослідно-виробничі утворення), основним 
завданням яких залишається випрацювання 
найновіших науково-технічних рішень, котрі 
оперативно і плідно впливають на практику.

Третьою ланкою розподілу праці, поряд з 
фундаментальним і прикладним дослі
дженням, як ми вважаємо, є науково-дослід
ницькі розробки і їх запровадження. Ця 
ланка в процесі науково-дослідної праці 
поєднує собою обидві вище названі, оскільки 
безпосередньо передає практично значимий 
результат тій чи іншій галузі людської 
діяльності. До останнього часу стадія “розроб
ка -  запровадження” була найслабшою ланкою 
в ланцюгу науково-дослідної праці. Саме ця 
стадія була завжди для більшості вчених- 
дослідників допоміжною другорядною, яка не 
підтримувалась ні мотивацією наукової праці, ні 
чіткими нормами, ні ефективною системою 
матеріального та морального заохочення.

Щоб налагодити безперебійну роботу 
всього ланцюга дослідницької праці (вклю
чаючи поєднуючу ланку), необхідне сис
темне і всебічне осмислення специфіки 
відповідних соціальних проблем і процесів. 
Значною мірою це залежить від якості 
підготовки фахівців, які володіють не тільки 
спеціальними науково-технічними знаннями, 
але й спроможні враховувати в своїй діяль
ності її соціально-історичні, економічні, 
морально-гуманітарні аспекти.

Необхідно пам'ятати, що наука є формою 
суспільної свідомості і духовного вироб
ництва. В ланках, які мусять забезпечувати 
поєднання науки і практики, необхідно 
рішуче відмовлятися від безособовості -  
“безсуб'єктного раціоналізму”, нівелювання, 
а створювати натомість реальні можливості 
для розгортання ініціативи дослідників, 
посилити (не на словах, а на ділі) 
матеріальне й моральне стимулювання нова
торства вчених і практиків. Цей процес 
повинен охопити усі ланки науково-дослід
ницької діяльності.

Підвищення відповідальності керівників 
відповідних закладів і підрозділів за впро
вадження науково-технічних нововведень 
сьогодні можливе лише на основі наукового
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осмислення оптимальних принципів дифе
ренціації та інтеграції людської праці.

Отже, в процесі даного дослідження ми з'я
сували, що “гносеологічний ряд” -  “наука -  
техніка -  виробництво” -  виправданий.

Фундаментальні і прикладні науки, а 
також ланка “розробка -  запровадження”, є 
елементами однієї структури процесу 
пізнання. Слушними з приводу цього є 
думки Гасета, який писав, що “ ...мене дивує, 
як легко забувається в розмовах про техніку, 
що 'її внутрішній двигун -  це чиста наука, що 
умови для її продовження -  це в основному 
ті самі умови, які уможливлюють чисто 
наукову діяльність” [Там само, с.64].

Наукова діяльність існує і розвивається, 
на наш погляд, не тільки і навіть не стільки 
за рахунок “достатнього” фінансування, 
скільки за рахунок внутрішніх сутнісних 
мотивів, потреб та інтересів. Тоді творчість 
постає як вільна й істинна самодіяльність 
(самотворчість), самореалізація особистості, 
і тільки тоді суспільство може розраховувати 
на стабільний розвиток і прогрес.

Доречним є запитання і відповідь щодо

розвитку науки Ортеги-і-Гасета: “Чи серйоз
но віриться, що, поки є долари, буде наука? Ця 
думка, якою багато хто заспокоює себе, тільки 
зайвий доказ примітивізму’’[Там само].

Суспільство має бути зацікавлене у 
створенні такої атмосфери, яка була б 
сприятливою для безкорисливого наукового 
пошуку. “Наука згасає, коли люди переста
ють цікавитися нею безкорисливо, задля неї 
самої, задля наріжних принципів культури. 
Коли цей інтерес щезає, техніка зможе 
функціонувати ще якийсь час, за інерцією, 
доки не вичерпає себе імпульс, наданий їй 
чистою наукою”, -  ось так уявляв собі 
Ортега-і-Гасет “алгоритм” розвитку науко
вого пізнання [Там само,с.63].
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SUMMARY
Chornomordenko I.V. 

The Horizons of Science: Différenciation or Integration
The article is dedicated to such phenomenon oY the XX-th century as differentiation and integration of science. 

The mentioned process is connected with acceleration of the social progress, market relations and other social factors. 
The author also focusses upon the question of improvement o f the system of perssonell training.

Карпенко H.B. 
m. Чернівці

ЄДНІСТЬ ПОЯСНЕННЯ ТА РОЗУМІННЯ В КОНТЕКСТІ ГУМАНІЗАЦІЇ
НА УКОВОГО ПІЗНАННЯ

Важливим недоліком герменевтичного 
трактування феномена розуміння є такий 
парадокс: у герменевтиці визнається або 
історичне тло тексту, або зануреність читача 
у власне буття (соціально-культурна пара
дигма сучасності). На нашу думку, при розу
мінні тексту, особливо історично віддале
ного, з подальшим дослідженням його мето
дом інтерпретації, можна говорити не просто 
про суб'єкт-суб'єктний “діалог” , опосередко
ваний “лінгвістичною” об'єктивністю, а про 
подвійний діалог. Без вникання у свою епоху 
не можна зрозуміти себе, оскільки не буде 
від чого “відштовхуватися” у дільтеєвському 
тлумаченні. Розуміння ж віддаленої істо
ричної епохи є передумовою до розуміння 
зв'язків сьогодення. З іншого боку, усвідом
лення себе як цілісності передбачає залу
чення до власного досвіду всієї історії

людства. Тоді будь-яка (в тому числі й 
сучасна) історична епоха буде розглядатися 
як частинка цілого. Охоплення суті 
відбувається За законами герменевтичного 
кола: розуміння цілого можливе лише через 
осягнення елементів, а осягнення елементів 
неможливе без розуміння цілого. Врахування 
обох, на перший погляд протилежних під
ходів, дозволяє побудувати своєрідне герме- 
невтичне коло.

Така конструкція “герменевтичної спі
ралі” [1] при синхронічному зрізі дає герме- 
невтичне коло з додатковим параметром 
глибини. Візуальна подібність дозволяє при
пустити можливість взаємодоповнення біо
хімії та гуманітарних наук, а синхронічний 
та історичний зрізи можуть бути охарак
теризовані за аналогією з параметром часу, 
введеного в сучасну філософію фізики
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ІПригожиним. Це важливо при історичному 
дослідженні, коли параметр глибини дорів
нює часовому, при літературознавчому, коли 
вісь глибини означатиме структуровану й 
часову схошпованість смислу авторського 
задуму, і для дослідження соціальної реаль
ності, коли йдеться про вибір волі величез
них мас людей. Параметр часу дозволяє 
вписати синергетичний метод у соціальні 
дослідження не шляхом простого пере
несення його з природничих наук (передусім 
із фізики), а вивести із специфіки власне 
гуманітарних наук на основі описаної 
“герменевтичної спіралі” .

Побудова тривимірних динамічних моде
лей складного дозволить охопити певне 
явище в усій його багатовимірності та в 
багатстві взаємодій з іншими елементами 
цілісної системи. Якісно новий рівень тех
нічної інформації вимагатиме нового під
ходу до методології наукових досліджень. 
Одним з першочергових завдань сучасної 
філософії є осмислення нових тенденцій 
розвитку науки та розробка основних 
принципів методології нового типу. На нашу 
думку, ні метод пояснення, ні метод розу
міння не втратять своєї актуальності, однак 
зміняться змістовні акценти їх взаємодії, що 
ми спробуємо показати далі. Сьогодні філо
софія науки повинна відстоювати цілісний 
погляд на світ (що передбачає також аналіз 
цілісності особистості) та їх досліджень, 
системність методології. А захоплення 
сучасних авторів соціальними науками, 
аналізом ідеологічних, політичних, соціаль
них проблем наводить на думку, що систем
ність у філософії базуватиметься не на досяг
неннях природничих наук, а на розвиткові 
гуманітарних. Хоча думка про гуманіта
ризацію науки нам видається подібною до 
недавніх концепцій об’єднання всіх наук на 
базі фізики, чи розповсюдження концепції 
еволюції на всі сфери життя, чи технізації 
мистецтва і т. ін.

Екзистенціалізм та філософія мови, розви
ваючись поза струменем розвитку фіїюсофії 
науки, при зверненні до них уже з погляду 
багатомірності та плюралізму в методологічних 
розробках дали ряд важливих розроблених 
концепцій. Це проблеми комуніїсації ж  свободи 
проголошення власної думки, взаємозбагачення 
і співрозвитку культур різних типів, розробка 
синонімічності, поліфункціональності та 
емоційного навантаження мови, в тому числі й 
мови науки, а також тлумачення феномена розу
міння як спроби подолати власну екзистенційну 
обмеженість. Сюди також слід віднести 
проблему розуміння не лише ж  емпатійне вник- 
нення у світ іншої людини, реконструювати

смислів культури, а й усвідомлення того, що 
самостійні індивиди (“Я-атоми”, за висловом 
К.Ясперса), “отримують можливість порозу- 
міння між собою або через загальне розуміння 
речей об’єктивного світу, або через загальні дії, 
вчинки, мета яких ставиться і досягається 
спільно” [6, с.143]. Отже, розуміїшя не просто 
привноситься в природничі науки ж  тлума
чення метафори "Книги Всесвіту" чи надання 
явищам природи культурного, “олюдненого” 
смислу, а виводиться з іманентного розуміння 
явищ зовнішнього світу. Одним із Перших є 
питання, чому не враховувалась та реальна 
обставина, що наукове пізнання має справу не 
лише зі взаємодією між людиною та природою, 
а з пізнанням ж  розумінням та інтерпретацією, 
тобто містить у собі міжлюдське спілкування в 
науковому співтоваристві та за його професій
ними межами. У цьому плані К.Апель макси
мально універсалізує проблему розуміння аж до 
претензії' на “критичне” розуміїшя науки в 
цілому. Виникнення й розвиток проблематики 
розуміння у класичній науковій парадигмі мож
на пояснити “зламовими” моментами в науці: 
“Спеціальна теорія розуміння виникла ж  нас
лідок розробки універсальної методології розу
міїшя (Ф.Шлейєрмахер), проголошення відмін
ності природничонаукового і культурно-істо
ричного типів знання (баденська школа 
неокантіанства), актуалізації категорії “життя” 
ж  основного поняття філософії (В.Дільтей) і, 
насамкінець, в результаті повороту гно
сеологічної її інтерпретації (М.Гайдеггер, 
Х.Г. Гадамер)” [4, с.26].

Нагадаємо, у цьому зв’язку, головну труд
ність аналізу розуміння в структурі природни
чонаукового знання. Це питання про критерії 
співвідношення загального та об’єктивного 
змісту науки і його вираження в наукових 
поясненнях, описах з урахуванням культурних і 
комунікативних передумов його осмислення в 
даному істинному контексті. Розуміїшя часто 
набуває об’єктивованої форми знання: виступає 
у вигляді позаісторичної, самоочевидної 
передумови теоретичного дослідження (тобто, 
неявного знання). Іншою формою реалізації 
розуміїшя є пояснення, особливо в комуніка
ційних процесах та можливість передачі тради
ційних знань впродовж поколінь.

У такому випадку пояснення також набуває 
функцій комуніїсації і розглядається ж  мовне 
питання, оскільки за його допомогою відбу
вається спілкування. Останнє - це “ ...діалог ж  
нашарування змісту на зміст, ж  потреба глибин
ного осмислення - всіх можливих підтекстів і 
засобів зондування мовної реальності в усій її 
духовній безмежності”[3, с.90].

Внесення розуміння до структури пояс
нення розглядається вченими з різних точок
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зору, серед яких можна виділити кілька 
основних:

1. Пояснення і розуміння - незалежні одне 
від одного процедури, оскільки можливе 
пояснення без розуміння і навпаки, 
співдіють вони в науці вельми рідко, а тому 
такі випадки треба розглядати як виняток, а 
не правило (такий погляд характерний для 
нормальної науки у класифікації Куна);

2. Пояснення є результатом розуміння 
(базоване на гайдеггерівській концепції 
перед-розуміння);

3. Розуміння є наслідком пояснення. При 
цьому процес пізнання розглядається як без
посередня (усна) чи опосередкована (текстом 
чи технічними засобами) комунікація;

4. Пояснення базується на розумінні, яке 
“задається ідеалом пояснення”(за висловом 
О.Афанасьєва), проходить через увесь 
процес пошуку пояснення і стає наслідком 
останнього.

На нашу думку, такі різноманітні 
трактування співвідношення пояснення і 
розуміння виникли не випадково, а залежали 
(і залежать сьогодні) від соціально-куль
турної ситуації епохи. У цьому плані цікаво 
простежити за поєднуваністю процедур 
пояснення і розуміння в науковій практиці 
нашого часу. Введення в науковий обіг 
поняття ідеалу пояснення.дало змогу роз
межувати два типи пояснення:

- Демонстраційне. “Перед-розуміння, що 
задається ідеалом пояснення, орієнтує вибір 
експланансу з наявного багажу науки для 
пояснення невідомого. Тут досягається пси
хологічний ефект зведення нового невідо
мого, “незнайомого” до звичного, знайо
мого” [1, с.43]. Підтипом демонстраційного 
пояснення є названий феномен із рухомим 
експланансом. Оскільки доводиться модифі
кувати положення, що входять до експла
нансу, бо у “наявному вигляді вони не узго
джуються з даними досвіду, то експлананс 
можна назвати рухомим. Вони застосо
вуються в період “нормальної” науки, і не 
лише для уточнення окремих положень 
прийнятої наукової теорії, а й при перене
сенні пояснювального явища з однієї науко
вої сфери до іншої наукової дисципліни, а 
також при побудові імітаційних систем.

- Пошукове. “Вони (пошукові пояснення - 
Н.К.) неможливі без перебудови ідеалу 
пояснення і вичерпують свої функції разом із 
виникненням принципово нової теорії. 
Зауважимо, що пошукові пояснення не 
випливають зі старого розуміння, а навпаки, 
суперечать йому” [Там само].

Але залишається відкритим питання, як 
виникає та функціонує пошукове пояснення.

Вирішити це питання можна, як не дивно, 
аналізуючи зміни розуміння, підтверджуючи 
нове розуміння засобами пошукового пояс
нення. На нашу думку, таке розуміння, 
звичайно ж, присутнє в будь-якій галузі 
наукового знання, однак, на відміну від 
мистецьких творів, у науці розуміння реалі
зується в переважній більшості випадків 
засобами пояснення.

При будь-якому поясненні процес дове
дення відбувається за законом герменев- 
тичного кола (циклічної моделі розуміння): 
коли береться за істинне або частина, або 
ціле, потім осягається невідоме і вже з цих 
позицій дослідник осмислює те, з чим 
працює. У даному випадку цілим виступає 
ідеал пояснення, на прийнятті якого 
базується демонстраційне пояснення, а 
частковим - пояснюване явище. Якщо воно 
не суперечить ідеалові пояснення, то 
виникає узгодження, модифікація старого й 
нового знання, і, таким чином, через 
пояснення досягається його засвоєння. Тут 
не завжди будемо спостерігати розуміння 
пояснюваного явища (скажімо, Р.Фейнман 
вважав незрозумілою, більше того, непри
датною для розуміння квантову механіку, 
хоча вона й пояснює певні явища 
навколишнього світу), на відміну від позицій 
тих вчених, які стверджують, що пояснення 
завжди повинно завершуватись розумінням. 
Це можна вважати однією з найбільших хиб 
введення розуміння в структуру наукового 
пояснення О.Афанасьєвим. Він бачить три 
етапи процесу розуміння в структурі 
наукового пояснення: “а) перед-розуміння, 
що задається ідеалом пояснення; б) абстрак
тне розуміння, що задається смисловим 
каркасом концептуальної системи, яка 
виступає підсумком пошукового пояснення і 
початком демонстраційного; в) конкретне 
розуміння як результат демонстраційного 
пояснення” [Там само]. Такий підхід має 
одну безперечну перевагу: він переконливо 
доводить, що, розглядаючи пояснення як 
процес наукового дослідження, а не лише як 
логічне оформлення його результатів, 
обов’язковим є внесення розуміння в процес 
наукового пояснення і що процес розуміння 
в ідеалі повинен супроводжувати всі етапи 
наукового пояснення. З іншого боку, погляд 
О.Афанасьєва має багато хиб, які коротко 
охарактеризуємо:

- найголовнішою хибою є те, що далеко 
не завжди наукове пояснення може 
спричинити розуміння пояснюваного явища;

- абстрактне розуміння характерне лише 
для пошукового пояснення, а для 
демонстраційного пояснення воно виступає
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як структурна одиниця ідеалу названого 
феномена;

- не передбачено вибір методів та мови 
дослідження. Саме це виявляє єдність 
процесу розуміння і пояснення, адже 
розуміння реалізується в пояснюванні в 
останню чергу завдяки вибраній структурі 
пояснення, методів та мови;

- не враховано комунікативних аспектів 
будь-якого процесу пізнання, тобто спрямо
ваність конкретного пояснення на сприйняття 
реципієнта. На нашу думку, смисл пояснення як 
елементу наукового тексту, при врахуванні 
схеми розуміння -  пояснення реципієнта 
постійно ускладнюється і доповнюється. Тому 
поступально-зворотний рух моделі розуміння- 
пояснення в науці відбуватиметься не за 
законами герменевтичного кола, а за законами 
описаної нами герменевтичної спіралі.

Збільшення кількості та можливостей 
передачі візуальної інформації сприяє 
засвоєнню знань на якісно новому рівні без 
об’ємного вербалізованого пояснення. 
Останнє розглядається не як вияв об’єктив
ності природничої науки, на відміну від # 
гуманітарного знання, релігії та мистецтва.
Та й сама наукова об’єктивність виявляється 
предметом такої нищівної критики, що 
викликала зворотний результат - захист 
права на об’єктивність. З цього погляду 
найсприятливішою видається позиція 
Гуссерля, який, змістивши акцент із пояс
нення на розуміння, по-новому витлумачив 
роль об’єктивності: “Головне - не в тому, 
щоб захистити об’єктивність науки, а 
зрозуміти її. Кожен повинен усвідомити, що 
об’єктивні науки поза залежністю від 
ступеня їх точності не пояснюють і навіть не 
в змозі пояснити що-небудь. Дедукціювати - 
це ще не значить пояснювати. Передчувати чи 
розпізнавати об’єктивні форми комунікації 
фізики ЧИ ХІМІЇ тіл і відповідно до цього уміти

передбачити - все це потребує пояснення” 
[5, с.2]. Таким єдиним способом підходу до 
науки він вважає “трансцендентальне розуміїшя 
вимог об’єктивності” в природничій науці. 
Крім того, Гуссерль трактував введене ним у 
науковий обіг поняття інтернаціональності 
як титул, “який даний виключно для 
позначення актуального і вірного способу 
пояснення, щоб він став зрозумілим” 
[6, с.72]. Особливістю пояснення в постне- 
класичній парадигмі є те, що, на відміну від 
пояснення в класичній науковій парадигмі, 
воно розглядається не як самоціль і не як 
засіб досягнення передбачення, а як 
можливість бути зрозумілим. Таке усклад
нення в трактуванні пояснення пов’язане з 
онтологізацією наукового досвіду, внесення 
в нього буденного людського знання.

Отже, як ми спробували довести, з дуже 
багатьох причин пояснення і розуміння в 
період постнекласики стають універсаль
ними методами, набувають нового змісту, 
ускладнюють свою ‘ структуру, модифі
куються.
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SUMMARY
Karpenko N.V.

Unity of Explanation and Understanding in the Context of Humanitation
of Scientific Cognition

Such problems of philosophy of science as explanation and understanding of scientific texts, fiction, different 
processes and phenomena of social life are analysed in the article.
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Ватаманюк В.Ю. 
м. Чернівці

СУЧАСНА НАУКА ТА СТАНОВЛЕННЯНЕКЛАСИЧНОІМЕТОДОЛОГІЇ
Сучасне людство знаходиться в стані 

перманентної конфліктної ситуації з нав
колишнім світом та самим собою. Саме це 
спонукає сучасну філософську думку на по
шук виходу з цієї ситуації. У час нової “пере
оцінки цінностей” людина піддає сумніву 
свої можливості, критикує власний розум, 
скептично ставиться до завоювань минулого.

Людство намагається переосмислити все, 
що відбувалося в минулому для того, щоб не 
припуститися його помилок. Методологічна 
схема всесвітньої історії: “Стародавній світ -  
Середні віки -  Новий час” замінюється на 
нову: “премодерн -  модерн -  постмодерн” .

Постмодерн виступає проти модерніст
ського зазіхання на абсолютне, кінцеве 
знання. У період Нового часу антропо
центризм сягає максимуму: людина переко
нана, що вона володар Всесвіту, що їй 
підвладні всі сили природи, що вона може 
перевлаштувати світ для задоволення свої)? 
потреб. Але, на жаль, це виявилось не так: 
світові війни, катастрофи, голодомори, 
репресії, екологічні кризи -  все це спросту
вало наміри щодо “світлого майбутнього” . 
Людина постмодерну з однаковою тривогою 
вдивляється і в майбутнє, і в минуле. 
Причому в майбутнє з розгубленістю і 
жахом: воно не сприймається безхмарною 
утопією, а подібне до безодні хаосу. Таке 
бачення майбутнього є одним із характерних 
поглядів постмодернізму, який базується на 
сприйнятті сучасної екзистенційної ситуації. 
“Сьогодні стає зрозумілим, що культура 
Нового часу - наука, філософія, соціологія -  
неправильно бачила людину; не тільки в 
окремих моментах, але й загалом” [2, с.151].

Науково-пізнавальна діяльність епохи 
Нового часу відрізняється як від закритої 
теоретичної, так і від емпірико-описової 
науки. Дослідно-математичне природознав
ство формується на стику науки та 
виробництва, технологічного стилю мислен
ня в системі наукового пізнання. Одночасно 
проходить розвиток емпірико-описового 
природознавства. їх концептуальна єдність 
виявляється в процесі формування наукової 
картини світу. “При цьому в рамках 
однофакторного підходу теоретичні побудо
ви і дослідження співіснують в одному 
онтологічному просторі” [1,с.113]. Причому 
йдеться не про просту лінеаризацію реаль
ного світу, а про єдиний горизонт його 
бачення, для якого не існує нескінченної 
кількості онтологічних аспектів буття світу.

Безпосередня взаємодія багатьох факторів у 
певний проміжок часу підмінюється вив
ченням кожного з них безвідносно до їх 
системної дії. Отже, втрачається багатогран
не бачення явища, якому відповідає лінійна 
теоретична побудова, що не може 
гарантувати повноцінності нашого знання і 
впевненості в методології.

Перед наукою стоїть складне завдання 
існування й творчої діяльності в якісно 
багатоманітному, нелінійному світі, який не 
детермінується однобічно. Отже, і наука 
повинна вивчати його не з однієї, сталої 
точки зору, не в заідеологізованому 
суспільстві. Неправильним було б тверджен
ня, що ми знову повертаємося у хаос, де 
принципово неможливе наукове пізнання. У 
сучасному, частково постіндустріальному 
інформатизованому світі наука не може діяти 
за методами Ньютона й Декарта, потрібно 
розробляти якісно нову методологію для 
осягнення всієї різноманітності сьогодення.

Сучасна наука вказує на те, що наше 
бачення світу було неповним. Новий час 
хотів бачити у світі впорядковану систему; 
постмодерн сприймає світобудову як 
суцільно невпорядковану систему, в якій 
ледь-ледь можна побачити кристали впоряд
кованості. Впорядкованість і невпорядко
ваність існують як два аспекти сучасного 
світу. Як зазначає І. Пригожин, “наше 
бачення природи стає дуалістичним” [4,с.50]. 
Дуалістичним не в декартівському розумінні, 
а багатоплановим поєднанням упорядко
ваних та невпорядкованих систем. Сучасна 
екологічна ситуація може бути прикладом 
для вищенаведеного: озонові дірки, парни
ковий ефект, нарешті Чорнобиль - все це 
створює, локальні порушення в стані 
природного середовища нашої планети, і 
людство знаходиться в несталій системі, яка 
постійно змінюється. Наука не повинна 
займатися лише визначеними системами, а 
намагатися осягнути безладдя, яким воно 
нам сьогодні здається. Саме на це і 
спрямовує науку постмодернізм.

Багатогранний характер сучасної науки 
робить її складним утворенням, аналіз якого 
повинен визначатися особливим підходом. 
Складність науки як інституту визначається 

•тими проблемами, які вона вирішує, тими 
концептуальними розробками, якими вона 
займається. Тому питання, що виникають на 
стику наук, потребують для свого вирішення 
кардинально нової методологічної бази.
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Побудова концептуальних моделей для 
вирішення проблем міждисциплінарної нау
ки можлива за умов конструктивного враху
вання одночасної дії якісно різноманітних 
факторів. Такий підхід буде виступати як 
різнобічний, але внутрішньо цілісний. Це, 
звичайно, ускладнює завдання: модель
повинна задовольняти декілька критеріїв та 
базуватись на основі різнорідного матеріалу. 
Це, у свою чергу, веде до ще глибших 
складностей. ’’Плюралізм -  останнє слово 
постмодернізму. Але плюралістичний підхід 
постійно наштовхується на проблему 
достовірності знання, з одного боку, і на 
питання про єдність знання -  з іншого” [3, с.83].

Дослідження в межах філософії науки 
дозволили встановити, що наукові теорії 
оформляються в межах певних філософсь
ких “настанов” , Філософія є загальною 
основою методологічних спрямувань. Певна 
філософська концепція людини лежить в 
основі соціологічної, історичної, психоло
гічної, кібернетичної теорій. Але й розвиток 
цих наук сприяє переосмисленню загально- 
філософських концепцій людини.

Багатофакторні методологічні розробки 
стають можливими за умов поєднання 
філософської думки та реальних міждис
циплінарних проблем, що виникають у 
природознавстві, суспільствознавстві та на 
стиках між ними. Теоретичне осягнення світу 
як цілого трансформується в практичне 
застосування його моделей у галузі, що 
досліджується, та виявляє загальні риси та 
взаємозв’язки наук і методологічних розробок.

Прикладна філософія має на меті 
сформувати зв’язки між природознавством і 
суспільними науками. І ця діяльність має на 
меті створення методологічної бази, яка б 
дала можливість чітко відтворювати всі 
різноманітні системи реальної дійсності. 
Причому класичні філософські проблеми 
(детермінізму, часу, простору тощо) не 
’’знімаються”, а розглядаються з якісно 
нових боків та відносин. Завдяки цьому 
формуються необхідні засади для вивчення 
шляхів розвитку науки, техніки, технології 
та їх різнобічної взаємодії в сучасному світі 
постійних змін.

Сучасний світ не уявляє себе без свободи, 
тому в міждисциплінарній науці, і передусім 
у багатофакторному підході зберігається 
потенціал свободи -  конструктивної та 
критичної свободи людської думки. Людська 
свідомість на всіх її рівнях -  від нових ідей 
до безсвідомих психічних процесів -  є 
основою розв’язання міждисциплінарних 
проблем. Інше розуміння людського розуму,

свідомості вимагає створення нової концеп
ції “раціональності” , яка б відповідала 
плюралістичному духові часу. У ролі » 
концептуальної бази некласичної методо- ‘ 
логії виступає методика математичного пла
нування багатофакторного експерименту. 
Водночас у межах багатофакторного підходу 
формуються необхідні умови для комплек
сного використання філософського, загаль- 
нонаукового та конкретно-наукового методо
логічного оснащення. Поєднуючи в собі 
методологічну та філософську культуру, не- 
класична методологія дозволяє по-новому та 
різнобічно осмислити цілісність процесу піз
нання, ефективно розкривати загальні зв’язки, 
які підтримують гармонію світу та людини.

Як нова методологічна побудова, багато- 
факторний підхід відкриває якісно інші, у 
порівнянні з класичною методологією, 
можливості та перспективи для теоретико- 
методологічного синтезу не тільки різних 
галузей науки, але й різних галузей науки та 
культури. Поєднання наукової та художньої 
культури повинно стати необхідним 
аргументом концептуальної основи розкрит
тя сутності наукового знання, його багато- 
мірності та цілісності.

У межах некласичної методології розвиток 
конкретних наук пов’язаний із розвитком 
філософії, причому роль філософії не зводиться 
до методологічної функції стосовно до наукових 
досліджень”. Філософія -  це не побічний 
продукт конкретно-наукового знання. У 
багатогранній системі духовної культури 
суспільства вона виконує інтегративну роль між 
усіма видами людської діяльності”[1,с.225]. 
Пізнання єдиної природи різноманітних 
регулятивів тісніше пов’язується зі змінами 
математичної бази нелінійного мислення та 
переорієнтацією на багатоманітність універ
сальних категорій для створення концеп
туальних систем. На стику міждисциплінарної 
науки та філософії ці системи є основою для 
розвитку багатофакторного підходу, який у 
межах людино-машинного діалогу виступає в 
ролі загального засобу.
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SUMMARY
Vatamanuk V. U. 

The Modern Science and Formation of Nonclassical Methodology
The article presents the problems o f creative activity o f the scientists in qualitative multifactor nonlinear world on 

the basis of nonclassical methodology. The idea that in modem conditions science cannot continue development within 
the Frame of Newton’s and Decart’s methods is in focus of the author. A new methodology should be worked out.

Марчук М.Г. 
м. Чернівці

ІД ЕЇ ТА ПРОБЛЕМИ АКСІОЛОГІЇ НА УКИ В КОНТЕКСТІ 
ЗАХІДНОЇ СОЦІОЛОГІЇ ЗНАННЯ

Аксіологія науки як окрема філософська 
дисципліна ще тільки формується, проте 
чимало її засадничих ідей і проблем уже так 
чи інакше обговорювалися в історії 
філософії, починаючи ще з античності. 
Надзвичайної популярності тема ціннісної 
зумовленості свідомості, знання, пізнання 
набула в X X  сторіччі. “Цінність пізнання, - 
вважає Б.Г.Кузнєцов, - стала однією з 
основних проблем філософії, науки, всієї 
культури нашого часу. В тій чи іншій формі 
вона не може не хвилювати людей: з надією і 
тривогою вони думають про те, як наука 
може вплинути на їхню долю. Раціональна 
відповідь на подібне питання неможлива без 
розкриття поняття науки, її потенцій і 
перспектив, а також поняття цінності науки, її 
економічного, культурного, морального, 
естетичного ефекту” [2, с. 143]. Важливу роль у 
становленні цієї дисципліни зіграли Г.Ріккерг, 
В.Дільтей, М.Вебер, Ф.Ніцше, М.Шелер і багато 
інших видатних мислителів, у тому числі й 
представники так званої соціології знання. У 
творчості КМангейма, В.Старка, Т.Парсонса 
ціннісний потенціал знання, пізнання, свідо
мості осмислювався в основному з погляду його 
соціальної зумовленості. Спробуємо більш 
детально з’ясувати їхній оригінальний внесок у 
розвиток аксіології науки.

Головними причинами сучасної соціаль
ної та інтелектуальної кризи, яка, по суті, 
охопила все суспільство, на думку 
К.Мангейма, є зникнення єдиного інтелек
туального світу з фіксованими цінностями й 
нормами, виявлення підсвідомих засад 
раціонального мислення. Починаючи з епохи 
середньовіччя, духовний розвиток Європи 
характеризується прогресуючим розпадом 
єдиної, цілісної картини світу, єдиних норм і 
цінностей, виникненням багатьох систем 
поглядів, світоглядів, окремих “перспектив” 
зі своїми власними нормами й цінностями. 
Кожна така “перспектива” претендує на 
загальний характер, але, по суті справи, є 
“партикулярною”, частковою, рівноправною 
з усіма іншими. На відміну від Дюркгейма,

котрий основою теорії знання вважав понят- # 
тя “колективної свідомості” , “колективних 
уявлень”, Мангейм акцентує на “колек
тивному підсвідомому”.

Ціннісний характер пізнання, його 
зумовленість актуалізацією тих чи інших 
потенцій ілюструється Мангеймом на 
прикладі такого явища, як ідеологія, під 
якою він розуміє стан свідомості, коли 
“правлячі групи у своєму мисленні можуть 
бути настільки сильно прихильними завдяки 
інтересам до певної ситуації, що вони просто 
неспроможні бачити ті факти, які могли б 
підірвати їхнє панування”, коли “колективне 
підсвідоме певних груп затушовує реальні 
умови суспільства як для них самих, так і для 
інших і тим самим стабілізує їх” [4, с.36]. 
“Утопія” ж означає, що “певні пригноблені 
групи так сильно зацікавлені в руйнуванні й 
трансформації даних умов суспільства, що 
вони крім своєї волі бачать лише ті елементи 
в ситуації, які мають тенденцію заперечувати 
її” [там же]. Між цими крайніми позиціями 
розташовані всі інші “перспективи” , зумов
лені ціннісними орієнтаціями. Мангейм 
підкреслює, що “певне місце в соціальній 
структурі несе з собою... імовірність того, 
що той, хто посідає його, буде мислити 
певним чином. Це означає наявність існу
вання, зорієнтованого на певні значення” 
[Там само].

Лише відродження цілісності світогляду 
на основі нової політичної науки, як вважає 
Мангейм, допоможе здолати інтелектуальну 
кризу. Синтезувати всі партикулярні “пер
спективи” у тотальну “перспективу” може 
тільки інтелігенція, котра “завдяки соціаль
ній необхідності прагне середнього шляху”, 
шукає “компромісу” [4, с.136-137]. Необ
хідно також у межах єдиної соціальної 
перспективи сконструювати фундаментальну 
й всеохопну епістемологію.

Мангейм, як і неокантіанці, протиставляє 
науки про природу наукам про культуру, 
вважаючи, що перші цілком вільні від 
соціальної, “екзистенційної”, ціннісної зу
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мовленості. Це вірно, якщо мати на увазі 
прямий і безпосередній вплив на суб’єкта 
соціального пізнання певних соціальних 
чинників. Але не тільки ідеологічні перспек
тиви ціннісно детермінують наукове піз
нання. Внутрішньонаукові пріоритети мають 
не менший вплив на творчість ученого, 
ціннісно зумовлюючи її напрям і кінцеві 
результати.

Проблема соціально-ціннісної детермінації 
знання заставляє замислитися над змістом 
самого поняття “детермінація”. “Ми не розу
міємо під “детермінацією” механічної послі
довності типу причина-наслідок: ми залишаємо 
значення поняття “детермінація” відкритим, і 
тільки емпіричне дослідження покаже, наскіль
ки визначене співвідношення між життєвою 
ситуацією та розумовим процесом і який 
діапазон варіантів у цьому співвідношенні” 
[4, с.239]. Мангейм обережно вводить поняття 
екзистенційної детермінації, яке тлумачить у 
потенціалістичному дусі. Він відмовляється 
пояснювати свідомість з її власних іманентних 
законів, але так само не приймає традиційного 
детермінізму. Мислення, на його думку, не 
відображає об’єктивну дійсність, а виражає 
конкретне “соціальне існування” суб’єкта з 
усіма його потенціями та цінностями. Звідси 
закономірний висновок про те, що існує стільки 
істин, скільки “екзистенційно детермінованих 
перспектив”, адже в межах кожної такої 
перспективи є свій критерій істинності, який 
значною мірою залежить від “колективного 
підсвідомого”, “імпульсивних ірраціональних 
чинників”, загальновизнаних норм і цінностей.

Помітну роль у процесі становлення 
аксіології науки зіграла функціоналістська 
концепція знання, що сформувалася 
передусім як спроба подолати розрив між 
соціальними чинниками й свідомістю, дуа
лізм субструктури та суперструктури, який 
турбував, як ми бачили, М.Шелера та інших 
відомих мислителі, котрі переймалися нео- 
кантіанською проблемою соціокультурної зу
мовленості знання. Проблема соціальної детер
мінації пізнання розв’язується тут саме як 
проблема функціональної детермінації знання 
цінностями.

Функціоналізм, як нам здається, можна 
вважати окремим випадком потенціалізму, 
котрий претендує на роль його філософсько- 
методологічної основи. їх поєднує розуміння 
характеру взаємодії структур, які взаємно 
зумовлюють одна одну. “Функціоналістська, 
організмічна доктрина... - пише В.Старк, - 
не може послідовно висувати вимогу, що ідеї 
однобічно детермінуються їхніми екзис- 
тенційними умовами. Бо ідеальна органічна 
система - це система взаємовідносин, а не

однобічних залежностей; це система, в якій 
усе залежить від усього, й, отже, суб- 
структура в принципі має бути настільки ж 
функцією суперструктури, наскільки остання 
є функцією першої” [6, с.252]. Це дуже 
нагадує потенціалістичну парадигму, згідно з 
якою будь-яка взаємодія тлумачиться перед
усім як актуалізація споріднено-проти- 
лежних потенцій взаємодіючих сторін. Але 
функціоналістське розуміння даної схеми є 
досить специфічним. Для нас особливо 
цікавим є наповнення її ціннісним змістом.

Починати й справді варто з аналізу 
субструктури, адже вона, так би мовити, 
перед очима, тоді як суперструктура при
хована. “Стратегічно, - пише Старк, - наба
гато розумніше йти від вивчення суспільних 
інститутів до вивчення ідей суспільства, ніж 
навпаки. Адже інститути є набагато більш 
очевидною реальністю, ніж ідеї” . На відміну 
від історичного матеріалізму, функціоналізм 
“розглядає субструктуру не як щось більш 
реальне, ніж суперструктура, а просто як 
щось більш готове для розуміння” [6, с.255]. 
Старк пропонує доповнити функціональний 
аналіз генетичним, який дозволяє показати 
процес узгодження, пристосування (на 
основі деяких споріднених рис) між певними 
суспільними ідеями та конкретними 
соціальними умовами. У цьому плані цікаве 
припущення Старка, що в кожному суспіль
стві є дві сфери свідомості -  інтегрована і 
така, що не перебуває в органічній єдності з 
домінуючою формою соціальної взаємодії та 
організації. Взаємодія першої зі структурою 
суспільства легко пояснюється в термінах 
узгодженості та функціональної взаємо
залежності, тоді як інша перебуває ще в 
процесі пошуку цього зв’язку і союзу з 
соціальними силами, тобто має потенційний 
характер. Актуалізацією цього прихованого 
потенціалу пояснюється розвиток свідомості 
та її соціокультурного контексту.

Старку належить особливе місце в історії 
аксіології науки з огляду на те, як саме він 
трактує процес взаємодії знання зі своїм 
соціокультурним середовищем. Осмислюю
чи природу соціального пізнання, він дохо
дить висновку, що воно детермінується 
передусім “аксіологічною системою”, тобто 
системою цінностей суспільства, а не 
чинниками, які стосуються суспільного 
буття. Система ця має апріорний характер. 
Вона спрямовує процес пізнання, визна
чаючи його вихідні ціннісні установки.

Розроблена Старком “парадигма соціоло
гії знання” претендує на пояснення струк
тури і взаємодії суб’єктивного світу зі світом 
об’єктивним. У структурі суб’єктивного

13



світу виділяються три основні компоненти: 
категорійний шар мислення, фізичний 
апарат сприйняття й аксіологічний шар 
мислення. Останній зводиться до системи 
соціальних оцінок, цінностей даного суб’єк
та. Саме в зумовленості аксіологічною 
системою суспільства вбачає Старк сутність 
соціальної детермінації пізнання. При цьому 
аксіологічна система ототожнюється з 
“соціальним апріорі”, що існує до і незалеж
но від усякого пізнання, тобто фактично 
“аксіологічний чинник” і є тим “соціальним 
чинником”, який детермінує, з одного боку, 
соціальну структуру суспільства, з іншого -  
зміст і характер індивідуальної свідомості. 
“Соціальна детермінація означає, що 
мислення зумовлюється сучасною формою 
соціального життя, та остання, у свою чергу, 
детермінується фундаментальними ціннос
тями, яких дане суспільство дотримується” 
[6, с.71]. Якби йшлося тут лише про ціннісні 
передумови пізнання, про його зумовленість 
усім попереднім досвідом, багатьма соціо- 
культурними й ідеологічними чинниками, ця 
думка виглядала б тривіальною. Проте Старк 
говорить, що аксіологічна система є “соціально 
апріорною”, а це вимагає відповідного пояс
нення. Де зафіксована ця апріорна ціннісна 
система? Як актуалізується її цілісний 
потенціал і т. ін.?

Дана система детермінує суб’єктивний 
світ людини, отже, вона перебуває поза ним. 
Однак “аксіологічний шар мислення” -  
характеристика суб’єктивного світу. Об’єк
тивний же світ у згаданій парадигмі розпа
дається на об’єкта пізнання та матеріал 
пізнання, що нагадує кантівський поділ на 
феномени та ноумени. Суб’єкт, на думку 
Старка, добирає “об’єкта пізнання” з нескін
ченного “матеріалу пізнання” за допомогою 
“аксіологічної системи”, яка ні суб’єктивна, ні 
об’єктивна Швидше за все вона є результатом і 
водночас критерієм адекватного, тобто 
ефективного, вдалого добору суб’єктом об’єктів 
пізнання, які вважаються цінними. У самій 
реальності, вважає Старк, не існує показників, 
які спонукали б до незацікавленого, тобто 
“чисто об’єктивного” добору, проте вона 
зумовлює саму його можливість, як і, з іншого 
боку, “аксіологічний шар мислення” також 
лише можливість подібного добору. То ж і 
виходить, що “ціннісна система” -  це потенціал 
взаємодії суб’єктивного й об’єктивного світу 
людини, акіуально виражений у світі 
соціокультурному.

Свобода вибору ціннісно обмежена з обох 
сторін. Як зазначає П.Козловський, “з одного 
боку, коли я не маю свободи вибору, мені 
важко чинити “вільно” . З другого боку,

цілком очевидно, що аж ніяк немає простих 
лінійних відносин між розширенням 
можливостей вибору та відчуттям свободи. У 
певній точці безмежне розширення можли
востей вибору стає негативним” [1, с.283]. 
Йдеться про необхідність обирати аксіоло- 
гічно значущі можливості. Звідси оригінальне 
тлумачення Старком істинності як 
відповідності знання “системі цінностей”, а не 
“об’єктивній реальності”, зміст якої, мовляв, не 
залежить ні від людини, ні від людства (за 
відомим визначенням). Проте це аж ніяк не 
означає, що кожній системі цінностей 
відповідає свій, нічим не схожий на інші, 
критерій істини, адже було сказано, що це в 
основі своїй апріорна система, зумовлена 
визначеними наперед сумірними
(конгеніальними) потенціями об’єктивного та 
суб’єктивного світу як умовою можливості 
самого акту пізнання. Споріднена структура 
цих потенцій у різних “аксіологічних 
системах” означає, що всім їм притаманний 
один “шлях істини” (Парменід). Істинним і 
справді може вважатися лише те, що не 
суперечить аксіологічній системі, вписується в 
її структуру як цінність (якщо не в 
апостеріорному, то принаймні в апріорному її 
розумінні). Проблема зводиться до того, як 
узгодити різні істини, здійснити “синтез 
перспектив” (Мангейм). “Ця проблема, - на 
думку Старка, - може бути розв’язана тільки за 
допомогою показу того, як співіснуючі істини 
мають бути примирені, як вони можуть 
пристосовуватися одна до одної, як може 
сформуватись їх синтез” [6, с.190].

Т.Парсонс, на відміну від інших соціо
логів науки, вважає, що треба досліджувати 
не взаємодію реальних та ідеальних 
чинників, а взаємопроникнення соціальної і 
культурної систем, які не просто взаємо
залежні у своєму розвитку, а взаємо- 
проникають одна в одну. Формування 
структури, соціальної системи невіддільне від 
формування структури культурної системи. 
Нерозуміння цього є причиною багатьох 
теоретичних труднощів. Соціальна та 
культурна системи зумовлюються апріор
ними цінностями, які мають “стратегічне 
значення” для всіх систем і для всього 
суспільства. Тому предметом соціології 
знання, на думку Парсонса, мають бути 
проблеми емпіричного екзистенційного 
знання в його співвіднесенні з цінностями 
соціальної та культурної систем. Основне 
питання соціології знання має аксіологічний 
відтінок: як можливе емпіричне соціальне 
знання, як воно зумовлюється цінностями?

Під оцінкою Парсонс розуміє “бажане”. 
Зміст оцінки виводиться з бажань і потреб
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суб’єкта і стосується різних об’єктів. Оцінки є 
складовою частиною будь-яких “культурних 
систем”, а в інституціалізованому вигляді -  
також і “соціальних систем”, коли оцінки 
стають цінностями. Але ціннісні оцінки 
Парсонс протиставляє когнітивним -  суто 
фактичним, описовим висловленням. Отже, 
знання та цінності в його концепції нібито не 
пов’язані між собою. “Мій вихідний пункт, - 
пише Парсонс, - це концепція, згідно з якою 
емпірико-раціональне знання є справді 
незалежним компонентом усіх культурних 
систем в історії суспільства” [5, с.147].

Чи виправдане таке протиставлення 
ціннісних і пізнавальних суджень, емпірич
ного знання й некогнітивних цінностей? 
Адже суто емпіричного (відокремленого від 
аксіологічного контексту) знання не існує. 
Завжди можна виявити аксіологічний аспект 
у наукових істинах, не кажучи вже про те, 
що сама наукова істина є цінністю. З іншого 
боку, в самих аксіологічних судженнях є, 
безперечно, когнітивний аспект. Якими б 
суб’єктивними не виглядали ціннісні оцінки, у 
них виражається ставлення суб’єкта до реальної 
дійсності, тобто здійснюється пошук і добір 
об’єктів, актуалізація потенцій взаємодіючих 
сторін. У такому випадку поняття об’єктивної 
оцінки не позбавлене деякого смислу. Вже сам 
факт інституціалізації деяких оцінок яскраво 
свідчить, що вони не позбавлені об’єктивної 
значущості. Та й сам Парсонс визнає наявність 
об’єктивних оцінок-цінностей, матеріалізованих 
у певних інституціональних структурах, адже 
вони є загальновизнаними і в цьому розумінні 
об’єктивними.

Емпіричне природничонаукове знання в 
його ціннісному аспекті Парсонс, як уже 
було сказано, виводить поза межі своїх 
безпосередніх інтересів. У питанні ж про 
зв’язок між “цінностями соціальної системи, 
з одного боку, і науковим аналізом 
соціальної системи -  з іншого” [5, с.148], він 
уже не може ігнорувати цей аспект, 
осмислюючи їхню взаємозалежність і 
взаємозумовленість. Аналізуючи з цього 
приводу дві найбільш фундаментальні 
проблеми, які він називає “кантівською” і 
“веберівською”, Парсонс акцентує увагу на 
тому, що перша з них стосується передусім 
основних наукових критеріїв емпіричної 
достовірності, серед яких є також аксіо- 
логічні, тоді як інша прямо пов’язана з 
питанням про вплив системи соціальних 
цінностей на соціальне знання. Парсонс 
вважає, що емпіричне доведення немислиме 
поза концепцією, за допомогою якої 
формулюються емпіричні тези, а вона можлива 
тільки в межах відомих кантівських категорій,

що створюють основу для визначення наукової 
значущості поставлених проблем. Оцінними ці 
категорії вважаються тому, що “стосуються 
категоризації того, що людям важливо знати 
про емпіричний світ” [5, с.149].

Що стосується так званої “веберівської” 
проблеми (конкретного впливу соціальних 
цінностей на соціальне пізнання), то Парсонс 
намагається примирити цінності з об’єктив
ністю соціальної науки. При цьому він у самих 
цінностях шукає основу об’єктивності. Цін
ності, на його думку, поділяються на два види -  
інституціалізовані та неінституціалізовані. 
Зумовленість об’єктивного знання першим 
ввдом цінностей очевидна. Вона проявляється 
навіть у структурі теоретичного знання, харак
тері проблематики й ролі в суспільстві. Не 
важко помітити, що питання про об’єктивність 
соціального знання Парсонс тлумачить у 
потенціалістичному дусі, поділяюючи методо
логічні концепти Дюркгейма, Шелера, Старка. 
Об’єктивним, отже, вважається тільки те 
знання, що узгоджується з актуалізованим 
аксіологічним потенціалом пізнання, тоді як 
неактуалізовані потенції людини -  сфера 
суб’єктивного.

В оцінках однаково задіяні внутрішні 
потенції суб’єкта й потенції зовнішнього світу. 
Навряд чи мають рацію ті, хто вважає наукове 
пізнання простою реєстрацією фактів, абсолют
но незалежних від самого суб’єкта, протистав
ляючи на цій основі знання та цінності. Те, що 
інтелект абстрагується від самого процесу 
взаємодії, ще не означає, що вона й справді 
відсутня. Ставлення суб’єкта до реальності 
лежить в основі ціннісних оцінок. Але в них 
виражається також і зворотний зв’язок, актив
ний корегуючий і стимулюючий вплив об’єк
тивного світу на самі потреби людини, здатність 
предметів і явищ задовольняти чи не задоволь
няти їх. Потенціалістичний підхід якоюсь 
мірою притаманний усім аксіологічним 
дослідженням, у тім числі й тим, які 
грунтуються на відверто раціоналістських і 
сцієнтистських засадах. “В оцінці, - пише 
Л.М.Москвичов, - ніби переплавляються разом 
інтереси суб’єкта і свідчення про певні 
якості, властивості об’єкта, що узго
джуються (чи не узгоджуються) з цими 
інтересами. Звідси випливає, що, оцінки аж 
ніяк не обов’язково мають бути в усіх 
випадках суб’єктивістськими. За певних 
умов вони можуть і мають бути 
об’єктивними” [3, с. 128-129]. Саме об’єк
тивною значущістю предмета чи його 
певних властивостей і якостей для суб’єкта, 
на думку автора, визначається істинність 
оцінок, а не тим, що вони стають загально
визнаними.
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Надзвичайно цікавими, як нам здається, є 
міркування Парсонса, що стосуються так званої 
“щннісно-наукової цілісності”. Критерієм остан
ньої він вважає сумісність “між емпіричними 
концепціями “соціальної реальності” й тими 
оцінними формами, які позначають бажану 
соціальну систему” [5, 152]. Система цінностей 
суспільства виконує функцію добору наукової 
проблематики, яка має вивчатись і розв’я
зуватись, адже серед нескінченної кількості 
значущих проблем особливо пріоритетними є ті, 
на котрі потенційно вже існує відповідь. Отже, 
“ціннісно-наукова цілісність” у широкому 
розумінні є науково-ціннісним потенціалом 
соціального пізнання на даному історичному 
етапі його розвитку і в межах даної соціо- 
культурно-ціннісної системи.

Поняття ‘‘ціннісно-наукової цілісності” 
охоплює далеко не всю сукупність існуючих у 
суспільстві концепцій. Ідеї, які не узгоджуються 
з інституціалізованими соціальними ціннос
тями, виходять за межі наукової об’єктивності, 
утворюючи сферу ідеології. Проте це ще не 
означає, що лише ті соціальні концепції, які 
відображають існуючий у суспільстві стан, 
можуть претендувати на об’єктивність і 
науковість. Ідеться про узгодження цінностей 
актуалізованих і ще не актуалізованих (або не до 
кінця актуалізованих). У марксизмі ця ідея була 
сформульована як збіг об’єктивної тенденції 
суспільного розвитку з інтересами передового 
класу, зацікавленого в реалізації даної тенденції. 
Парсонс говорить приблизно те ж саме, проте 
не поспішає з політичними висновками.

Отже, навіть такий короткий огляд ідей і 
проблем аксіології науки, осмислюваних у 
контексті західної соціології знання, показує, 
що, по-перше, наука розвивається в ціннісному 
просторі культури і не може бути абсолютно 
незалежною від нього; по-друге, взаємодія 
наукового знання і цінностей у більшості 
випадків осмислюється потенціалістично, тобто 
як актуалізація споріднено-протилежних потен
цій, а не як однобічна причинна зумовленість, 
або діалектична єдність і боротьба проти
лежностей; і нарешті, по-третє, дана парадигма 
цілком доречно претендує на роль 
методологічної основи аксіології- науки, яка 
щойно народжується.
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SUMMARY
Marchuk M.H.

The Ideas and Problems of Axiology of Science in the Context of Western Sociology
of Knowledge

The article is dedicated to analyses of the theoretical sources of the axiology of science:works by M. Veber, M. Sheler, 
T.Parsons philosophy of life, sociology of E. Durkheim and of others. The value potential of Knowledge is analysed, its functional 
conception etc.

Вовк С. М., Вовк М.С.
м. Чернівці

РОЛЬ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПІДХОДУ В  РОЗВИТКУ ПРИРОДОЗНАВСТВА
Енергія —  одне з найглибших і 

найабстрактніших понять філософії та 
природничих наук.. Його зміст акумулює в 
собі увесь спектр людської діяльності, 
включаючи організацію та застосування як 
матеріальних ресурсів, так і досвід людства з 
вивчення властивостей енергії в процесах її 
перетворення, крізь призму концептуального 
розвитку ідей, органічно пов'язаних з 
природою будь-яких змін у навколишньому 
світі.

Фундаментальне досягнення науки XIX ст. 
— визнання енергії найбільш загальним 
поняттям, яке дозволяє розглядати всі явища й 
процеси з єдиної точки зору. У фізиці вперше 
центральне місце зайняло найбільш абстрактне 
поняття, яке прийшло на зміну категорії "сили" 
Ньютона (ХУП ст.). Останнє вважалось більш 
конкретною й плідно "математизованою" в 
полі логіко-гносеологічних основ філософії.

Розкриття сутності, структури та змісту 
енергії означає формування концептуальних
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основ термодинаміки зусиллями С.Карно, Дж. 
П. Джоуля, У.Томсона (лорда Кельвіна), 
Р.Клаузіуса, Л.Больцмана. Так, Дж.П.Джоуль 
експериментально підтверджує: а) теплота не є 
постійною величиною; б) теплота і робота 
взаємно перетворюються одна в одну; в) 
теплота — це не речовина, подібна до води. 
Результати цих експериментів по суті 
заперечили зміст тієї основи, на якій Карно 
будував свої висновки. Вони дозволили 
Дж.Джоулю дати єдине тлумачення явищам 
електрики, електрохімії, а також механічним і 
тепловим процесам і ввести поняття 
"механічний еквівалент теплоти". Р.Клаузіус 
(Рудольф Готтліб) узагальнив наукові 
результати Дж.Джоуля та Кельвіна й заклав 
концептуальні основи сучасного підходу до 
розуміння термодинаміки. Л.Больцман уводить 
в концептуальне поле термодинаміки макро
скопічні властивості речовини як цілого та їх 
зв'язки з поведінкою окремих частинок 
(атомів), які складають речовину. На його 
думку, ключ до пізнання глибинних механізмів 
будь-яких змін у природі знаходиться в 
предметному розкритті будови атомів. На 
пій теоретико-методологічній основі Л.Больц
ман фактично й будує картину світу на най
глибшому (для того часу) рівні розуміння.

Ця картина однобічно (з позиції 
механічної природи явищ, що лежать в 

"У основі спостережуваних макропараметрів) 
Ц) зв'язала термодинаміку з математикою. Це 
л суттєво змінило наукові уявлення про 

філософсько-методологічний статус термо- 
10  динаміки. На невеликій кількості начал (або 
\& законів) вона в концентрованій формі 

і узагальнила наявний досвід людства з вив
чення властивостей енергії в процесах її 
перетворення. Концептуальною основою 
розробки енергетичного підходу виступає 
теза Кельвіна: усі явища можна адекватно 
пояснити з допомогою уявлень про перетво
рення енергії в усіх її формах. Сучасна 
фізика доповнила цю тезу твердженням: самі 
атоми існують-як носії енергії.

З'явившись на базі опису робочих 
процесів у паровій машині, термодинаміка в 
подальшому стає конструктивним інстру
ментом наукового аналізу, скажімо, власти
востей навіть такого дивного астрофізичного 
об'єкта, як "чорна діра" (шляхом "введення" 
фізичного змісту в структуру відповідної 
математичної моделі). Не випадково чисто 
технічні дослідження С.Карно з удоско
налення парових машин призвели до 
революційних змін у науковому мисленні, і 
насамперед фізичному.

На протязі багатьох тисячоліть перетво
рення природної енергії або роботи в

теплову було буденною та життєво необ
хідною справою. Проте оволодіння зворот
ним процесом, що керує перетворенням 
теплоти або накопиченої енергії в роботу, 
розпочалося в добу розгорання промислової 
революції з інтенсивного формування 
концептуальних основ природознавства. Але 
й нині нерозкритим залишається істинний 
масштаб духовно-інтелектуального злету, 
який, власне, і призвів до появи поняття 
"енергія". На сучасному етапі розвитку 
природознавства важко дати цьому поняттю, 
як і поняттям "заряд", "спін" і т.ін., точне 
визначення з позицій традиційних уявлень і 
методологічної свідомості класичної науки. 
Чому зберігається така плутанина?

Відповідь на це запитання розпочнемо з 
того твердження, що вже в давньогрецькій 
філософії і науці предмет фізики органічно 
переплітається з сукупністю відносин 
людини й суспільства. Одночасно загальні 
закони фізичного • світу "гносеологічно" 
переносяться (крізь Призму розуміння світо
будови) в концептуальну структуру натур
філософії. Центральними поняттями при 
цьому виступають абстракції "частинка" й 
"атом" (як неподільна частинка). Така 
методологія створювала певні границі для 
"гносеологізацїї" фізики шляхом широкого 
застосування математики, її методів і засобів 
дослідження. Зокрема, фізика осмислюється 
як наука про загальні закони розвитку. Тому 
вона суттєво впливає на розвиток інших 
наук, які поступово виділяються з предмета 
натурфілософії. Загальним поняттям, що 
лежало в цій концептуальній основі, було і є 
поняття "енергії” .

Як своєрідна ієрархічна структура сучасна 
фізика складається з невід'ємних, відносно 
самостійних дисциплін відповідно до наявних 
форм матерії- та руху — механіки, 
молекулярної фізики, атомної фізики, фізики 
ядра, фізики елементарних частинок і т.д. У 
свою чергу, останні, відповідно до стратегії 
пізнання в цих розділах фізики, поділяються 
на класичну механіку, теоретичну механіку, 
квантову механіку, термодинаміку, статис
тичну фізику, електродинаміку, квантову 
електродинаміку та ін. Цілісність цієї 
структури "цементується" знанням, одержаним 
у рамках енергетичного підходу. Специфіка 
цього прошарку знання полягає в тому, що:

1) Загальне поняття "енергія" диферен
ціюється на різні "конкретизації" його у 
відповідних підрозділах, що вимагають для 
свого ефективного й плідного застосування 
різних математичних методів та об'єктів 
(арифметика, лінійна алгебра, операторне 
числення тощо);



2) Не дозволяє провести класифікацію 
фізичного знання (за лінійним принципом) 
на шляху координації гносеологічного та 
онтологічного аспектів;

3) Унеможливлює одночасне окреслення 
концептуальних шляхів зміни класичної 
методологічної парадигми й переходу до 
некласичної методології.

При розробці такого підходу [1] врахо
вувалось, що "незбагненність" математики 
багатомірно розкривається шляхом розв'я
зування обернених задач та побудови 
багатофакторних молекулярних моделей, які 
найбільш адекватно відображають онтоло
гічний аспект фізики, підпорядковуючи йому 
гносеологію фізичного пошуку (своєрідний 
синтез двох типів зсувів у розвитку фізики за 
Вігнером [2]. Тобто інтенсивний та 
екстенсивний шляхи розвитку фізичного 
знання об'єднуються в єдину концептуальну 
структуру. Енергетичний підхід, об'єднуючи 
якісно різний зміст і значення "конкре
тизацій" поняття енергії, дозволяє з єдиних 
позицій вивчати різні сфери фізичного 
знання (починаючи від механічного до 
космомікрофізичного знання) й одночасно 
формувати єдину методологію фізичного 
пошуку. Усе це дозволяє дослідникам об'єд
нати різні зв'язки, відносини та взаємодії з 
метою не лише теоретичного відтворення 
онтології природи, але й якісних змін 
наявних технологій у напрямку макси
мального наближення до "технології" самої 
природи. Інакше кажучи, предметного пере
ходу від "поверхневої інформації" (за 
термінологією Я.Хінтікки) до сутності фі
зичних явищ і процесів, до багатофакторного 
розкриття таємниць природи.

В історії науки дослідники на чолі з 
Фейнманом [3] зробили спробу розкрити 
динаміку її розвитку з позицій фундамен
тальності фізики в усьому спектрі конкретних 
наук. На їх думку, "сучасна фізика цілком 
рівноцінна стародавній натуральній філософії, 
з якої виникла більшість сучасних наук" 
[Там само, с.56]. З цих позицій цікаво 
переосмислено розвиток фізики в плані 
взаємозв'язку її не лише з природознавчими, 
але й гуманітарними науками. У цілому 
дослідження здійснено в рамках "механіс
тичної парадигми", опираючись на зв'язок 
фізики й математики настільки, що пріоритет 
надається фізичному змісту. Водночас цей 
зміст розкривається в певних розділах фізики 
як лінійно-інтегральний синтез різних наук у 
рамках поділу Всесвіту на неживу й живу 
матерію. Причому фундаментальною основою 
виступають закони механіки та відповідна їх 
зміна в усіх інших розділах фізичного знання.

Ось чому для авторів теоретична хімія - це 
фізика в тому аспекті, що тлумачення, яке 
дається квантовою механікою, є тлума
ченням "у принципі" [Там само, с.57]. Якщо 
в глибинах теоретичної хімії лежить кван
това механіка, то закони механіки діють у 
рамках статистичної механіки, теорії 
теплових явищ або термодинаміки. У той же 
час в органічній хімії, яка тісно пов'язана з 
біологією, також використовується форма
лізм з фізичної хімії та квантової механіки 
(як і у випадку з неорганічною хімією). 
Вихід на молекулярний рівень такого зв'язку 
дозволив по-новому розглянути сам меха
нізм функціонування "живого" й відкрити 
закон збереження енергії. Фактично цей 
закон, установлений чисто кількісним 
підходом, стверджує: існує певна величина, 
яку ми називаємо "енергією", що не 
змінюється ні за яких обставин. Це твер
дження по своїй суті - математичний прин
цип, а не опис механізму, явища або чогось 
конкретного. У різних розділах фізики цей 
закон конкретизується шляхом виділення 
кінетичної та потенціальної складової 
енергії. На цій базі тлумачаться й інші 
закони збереження: закон збереження заря
ду, збереження кількості баріонів, лептонів, 
а також закони збереження, що пов'язані з 
простором і часом (кількості руху, моменту 
кількості руху тощо). Сам пошук цілісності 
фізичного знання, єдності динамічних і 
статичних законів примусив фізиків більш 
детально розкрити роль взаємозв'язку різних 
частин (систем), які були абстрактно 
виділені з метою більш широкого викорис
тання математичного опису для їх пізнання. 
Але навіть з чисто теоретичних позицій це 
було надзвичайно сильним спрощенням. 
Зокрема, тут не враховувались ті зв'язки, які 
обмежували рух системи. Одним із видів 
такої системи є тверде тіло, а зв'язки, які 
накладаються на його рух, проявляються в 
тому, що відстані між його точками повинні 
залишатися незмінними. Відповідно до 
цього зв'язки класифікували за різним 
ознаками: наприклад, у вигляді рівностей, 
що зв'язували координати частинок і час 
(голономні й неголономні зв'язки) і т.д. При 
цьому в розв'язок механічних задач вно
сились абстракції, які у вузьких межах 
відображали інтегральну дію різних зв'язків 
в одержуваних результатах. Саме така 
методологія не дозволяла різнобічно 
розкрити суть досліджуваної системи, але 
водночас задавала концептуальну основу для 
подальших узагальнень з метою розкриття 
гносеологічних зв'язків різних підрозділів 
фізичного знання та зв'язків його з іншим
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конкретним знанням (біологічним, хімічним, 
астрономічним, психологічним і т.д.).

Філософське осмислення принципово 
нових результатів у розвитку природ- 
ничонаукового пізнання, революційних змін 
у формуванні міждисциплінарної науки та 
сфери її технологічних застосувань безпо
середньо пов'язано з розвитком прикладної 
філософії р, гл.ІІІ]. Остання "багато- 
факторно", "багатовекторно" реалізує гно
сеологічний потенціал науки, її методо
логічну свідомість і культуру і на цій основі 
плідно “знімає” гостроту відомого парадоксу 
“страхіття теоретика" [2, с.196-197]. Суть 
його - у зверненні до досвіду шляхом 
паралельних ітерацій, переносів у теоре
тичній та онтологічній сферах. "Грубість" 
фізичних абстракцій знімається логіко- 
гносеологічною опорою на фундамецтальні 
теорії типу класичної механіки. Але точність 
фізичних теорій відносна й базується лише 
на "емпіричному законі епістемології" (за 
Вігнером). При "одномірному" розумінні 
росту природничонаукового знання ці 
"помилки" ефективно й плідно можуть бути 
подолані лише в "багатомірному" осмис
ленні їх природи й змісту в концептуальній 
структурі прикладної філософії у векторі 
формування нової методологічної свідо
мості науки.

Розвиток концептуальних структур 
природознавства різнобічно опирається на 
багатофакторну єдність логічної структури 
фізичного знання й понятійних структур 
хімії, біології та інших природничих наук. 
Концептуальний зміст такої інтеграції і 
емпірично, і теоретично оцінювався з 
позицій осмислення природи, структури й 
сутності поняття "енергії".

На протязі майже двох століть домінує 
уявлення про те, що воно тісно зв'язане з 
основоположними принципами натуральної 
філософії, крізь призму розкриття взаємо
зв'язку земних і космічних процесів з 
позицій механічного руху. В структурі 
останнього, особливо при формуванні 
"механістичної парадигми", вихідне поняття 
енергії диференціюється на поняття 
"потенціальної" та "кінетичної" енергії. 
Концептуальні структури природознавства 
фактично будуються на тій неявній 
передумові, що в будь-яких процесах і 
змінах загальний потенціал енергії 
зберігається. Саме ця передумова й задавала 
стратегію дослідження лікаря Майєра. 
Зазначимо, що саме медицина й біологія 
відіграють визначальну роль і в розкритті 
закону збереження й перетворення енергії, і 
в побудові енергетичного підходу - одного з

основних засобів як формування, так і 
застосування однофакторної методологічної 
свідомості класичної науки.

Ми вважаємо, що саме відкриття цього 
основного закону природничо-наукового 
пізнання випало на долю лікаря, котрий у 
повсякденній роботі мав справу з такою 
надскладною системою, як людина, в якій 
енергетичні процеси різної якості й 
структури вельми "слабко" зв'язані з 
механічним рухом. Не випадково такий 
високий рівень загальності створив 
необхідне концептуальне поле для широкого 
застосування потенціальної та кінетичної 
енергії не лише для розробки класичної 
.механіки, але й для переосмислення кате
горій філософії в напрямку побудови й 
концепції механіцизму та механістичної 
картини світу.

Розвиток матеріалознавства сформував 
нові умови для більш ретельного розгляду 
сутності енергетичного підходу й самого 
поняття енергії, органічно враховуючи, що в 
усіх складових є загальна основа - їх 
симетріїї. Принцип симетрії дозволяє 
концептуально об'єднати електронну й 
коливну складові з класично введеними 
потенціальною та кінетичною енергіями. 
Саме ця основа дозволяє фізиці земних явищ 
і процесів логічно перейти до формування 
фізики неземних явищ і процесів, наприклад, 
еволюційної фізики чи релятивістської 
космології. Фактично перші кроки здій
снюються шляхом однобічної стратегії за
стосування гносеологічного потенціалу енер
гетичного підходу при побудові концеп
туальних структур, скажшо, космо- 
мікрофізики [4]. Ці кроки переконливо 
доводять, що в структуру поняття енергії 
необхідно ввести конфігураційну складову. 
Остання є концептуальним ядром розкриття 
природи й структури руху як такого, 
науковою основою єдності й цілісності 
мікро-, макро- і мегасвіту та цілісного 
теоретико-енергетичного підходу, який, на 
відміну від класичної стратегії, дозволяє нам 
найбільш ефективно й плідно розкривати й 
оцінювати динаміку природничонаукового 
пізнання, історичну еволюцію людських 
відносин; якісну зміну концептуальних 
основ методологічного інструментарію бага- 
тофакторної методологічної парадигми [1].

Класична покрокова стратегія ітерації 
застосовувалась при розкритті гносеоло
гічного та онтологічного аспектів цілісності 
енергетичного підходу в рамках "одномір
ного" переходу потенціальної енергії в 
кінетичну, і навпаки. Динаміка концеп
туальних змін "фокусувалась" навколо
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принципу симетрії. Методологічна однобіч
ність останнього не дозволяла концептуаль
ним структурам природознавства плідно 
розкрити не лише джерело руху, але й якісну 
розмаїтість складових вищеназваної ціліс
ності. Подібне розуміння енергетичного 
підходу дає принципово нові ключі для 
предметної інтерпретації таких феноменів, 
як "чорна діра", процес "аннігіляції" і т.ін., в 
яких зміна конфігурації системи суттєво 
змінює "питому вагу" складових еніергії. Це 
не виключає появу нових видів енергії, так 
необхідної в добу енергетичної кризи 
людства, які теоретично відкриють нові 
шляхи практичного застосування як уже 
відкритих, так і можливих видів енергії в

рамках цілісності енергетичного підходу як 
одного з системних параметрів світу, 
органічно зв'язаного з духовною енергією й 
адекватно відображаючого стрижневу 
структуру світобудови.
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The Role of Energetic Approch in the Development of Natural Sciences
A philosophical analysis of the topical problems of sciences which arc connected with the laws of energy preservation and 

transformation. An idea is expressed concerning formation of unified methodology of the phisical investigation.

Маковецькии B.A. 
м. Чернівці

НА У KOBE ЗНАННЯ ЯК РЕЗУЛЬ ТА Т ДУХОВНО-ПРОДУКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ЛЮДИНА ТА СОЦІАЛЬНА ЦІННІСТЬ

У широкому розумінні цінностями є 
предмети та явища, а також їхні якості та 
властивості, які мають певну значущість для 
особи й суспільства, тобто здатні задоволь
няти їхні потреби, служити їх інтересам. 
Зміст цінностей обумовлений соціальними 
факторами, на що неодноразово вказував 
засновник французької соціологічної школи 
Еміль Дюркгейм. Суспільство, на його дум
ку, є джерелом і вмістилищем усіх людських 
цінностей, які формуються й утверджуються 
в соціальній реальності [4, с,-105].

Більшість авторів цінностями вважають 
ключові життєві орієнтири, спонукальні 
механізми людської діяльності й саму 
соціально цінну діяльність, матеріальну й 
духовну культуру. Відмінність між мате
ріальними й духовними цінностями полягає 
в тому, що матеріальні цінності служать для 
задоволення практичних потреб людей, а 
духовні (наукові, соціально-політичні, 
моральні, естетичні, релігійні та ін.) харак
теризують вищі запити людини. Критерієм 
наукових цінностей є істина, моральних і 
релігійних - гармонія людських стосунків, 
естетичних - освоєння прекрасного, соціаль
но-політичних (до яких належать мир, 
свобода, громадський порядок, соціальна 
захищеність людини, справедливість та ін.) - 
стабільність у суспільстві.

Подібної точки зору дотримувались (і дотри
муються сьогодні) видатні західні філософи й 
соціологи М. Вебер, Е. Дюркгейм, П. Сорокін, 
Т. Парсонс, Р. Мертон та ін., які розглядають 
цінності як вищі принципи, на основі яких 
забезпечується узгодженість у малих соціальних 
групах і в суспільстві в цілому [3, с.52-53, 105- 
106,250-253,257-258; 5, с.132; 8, с.89-92].

Ієрархію цінностей завершують людина й 
людське життя, поза якими втрачають зміст 
усі інші цінності. Ось як пише про це видат
ний німецький етолог, лауреат Нобелівської 
премії Конрад Лоренц: “Якщо ми заберемо з 
нашого життєвого досвіду емоційне почуття 
цінності - скажімо, цінності різних ступенів 
еволюції, якщо для нас не будуть являти 
ніякої цінності людина, людське життя і 
людство в цілому, то найдосконаліший 
апарат нашого інтелекту залишиться 
мертвою машиною без двигуна...”[7, с.26].

Життя людини є в кінцевому рахунку 
задоволення її вітальних потреб, на основі 
яких розгортаються і здійснюються різні 
види активності індивіда. А будь-яка 
діяльність, виходячи з певних потреб і 
грунтуючись на них, пов’язана з тими чи 
іншими цінностями, які людина створює в 
процесі діяльності або якими користується.

Суперечності людської життєдіяльності та 
формування особистого “Я” знаходить своє
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відображення у двох модусах людського буття і 
відповідно, у двох типах системної організації 
цінностей. Це оволодіння (Навеп) і буття (Sein). 
Еріх Фромм в одній із своїх книг вказує на ряд 
суттєвих особливостей цих двох модусів 
людського існування. Він виходить з того, що 
капіталістичне суспільство є тією соціальною 
системою, яка всіляко сприяє загальному 
розповсюдженню модусу оволодіння. “При 
способі існування, який називається оволо
дінням, найважче - це придбання власності та 
необхідне право зберегти все, що я 
придбав”[9,с.103]. Модус оволодіння є певним 
відношенням між суб’єктом та об’єктом. “У 
кінцевому рахунку “Я” (S) оволодіваю
“0 ”(об’єктом) - це визначення “Я” через моє 
оволодіння. Суб’єкт - це не “я” як такий, а “Я” 
як те, чим я оволодів. Моя власність створює 
мене і мою індивідуальність”[Там само,с.102].

Іншу установку людського існування Е. 
Фромм називає модусом буття і дає йому 
таке визначення: “Передумовами модусу 
буття є незалежність, свобода і наявність 
критичного розуму. Його найхарактернішою 
рисою є активність” [Там само, с.103-104]. 
Реалізація цього модусу існування пов’язана 
з відмовою від індивідуалізму, егоїзму та 
егоцентризму і передбачає активність суб’єк
та. На противагу названим людським 
якостям, модус буття передбачає солідар
ність і гуманістичні взаємовідносини між 
людьми. “Істина полягає в тому, - пише далі 
Е. Фромм, - що обидва способи існування - і 
оволодіння, і буття - суть потенціальні 
можливості людської природи. Нам, людям, 
притаманне бажання : реалізувати свої
здібності, бути активними, спілкуватися з 
іншими людьми”[Там само, с.126,132].

А щонайкраще реалізувати свої духовні 
потреби та здібності людина може в науковій і 
творчій діяльності, яка сама по собі є однією з 
базових цінностей особистості. Людська 
природа, за словами Дж. Лакса, змінюється у 
відповідності з людськими намірами, діяль
ністю та задоволенням потреб. А відмінності в 
намірах, діяльності і задоволенні потреб 
зумовлюють різноманітні цінності, які лежать в 
основі способу життя. У залежності від того, хто 
ми є, визначається й характер цінності самої 
нашої діяльності [6,0.110].

Особливу роль при отриманні людиною 
наукових знань та передачі їх іншим людям 
відіграє духовно-продуктивна діяльність, у 
процесі якої створюються духовні цінності. 
Суттєвою ознакою цього виду діяльності є 
переважно її творчий, конструктивний 
характер. Духовно-продуктивна діяльність 
включає в себе пізнання об’єктивної 
реальності та виробництво різноманітних

духовних цінностей: наукових, моральних, 
художньо-естетичних і т.п. І це здійснюється 
не тільки за допомогою інтелекту, а й силою 
художньої уяви, інтуїції, почуттів. При 
цьому наукова діяльність як вища форма 
пізнання навколишнього світу (соціального й 
природного) більше впливає на розум і волю 
людини, а художньо-естетична діяльність 
облагороджує почуття, позитивно впливає на 
емоції, пробуджує людське в людині.

Отже, практично-діяльне перетворення 
світу стає можливим лише на основі його 
пізнання. Узагальнення наслідків практичної 
взаємодії із зовнішніми об’єктами “осідає” в 
людській свідомості у вигляді ідеальних 
образів цієї взаємодії, тобто у вигляді знань. 
Потік зовнішнього, з яким має справу 
людина, закладає в її свідомості основи 
відповідних знань - емпіричних, теоретич
них та життєво-практичних. Образно кажу
чи, “резервуари”, що наповнюються об’єк
тивним змістом, створюються самими людь
ми, людською Культурою, наукою. Будь-яке 
знання (наукове в тому числі) людина отри
мує в результаті суб’єкт-об’єктної взаємодії. 
Саме на основі знання стає можливим 
діяльне ставлення до дійсності. Людство, як 
і окрема людина, має справу з об’єктом, 
тобто таким баченням, відображенням, 
конструюванням дійсності, яке отримане 
ним у знанні. Особливо чітко це 
проявляється в науці. Саме в ній диспозиція 
об’єкта доведена до найвищого ступеня.

Сучасна динаміка людської суб’єктив
ності полягає в тому, що дедалі активніше 
здійснюється процес індивідуалізації, об’єк
тивною основою якої є зростаюча рухомість 
соціальної структури. Новий тип інди
відуальності характеризується прагненням 
до самостійності, орієнтуючись на вільний 
інтелектуальний пошук, внутрішній 
плюралізм, інтерес до різноманітних 
духовних цінностей. Саме такими якостями 
повинна володіти людина, яка серйозно зай
мається науковою діяльністю. “Особистістю 
“в науковій сфері, - за словами М, Вебера, - 
може бути тільки той, хто служить справі, і 
лише одній справі. І це стосується не тільки 
науки. Ми не знаємо жодного великого 
митця, який робив би щось інше, окрім 
служіння справі, і лише їй”[1 ,с.313].

Перехід науки до пізнання сутності світу, 
нелінійних явищ, процесів і систем харак
теризується різким поглибленням міждис
циплінарного синтезу науки, техніки й 
технології і на цій основі формування бага- 
тофакторної парадигми, яка у практичній 
науково-дослідній діяльності вченого, на 
думку проф. Вовка С.М., найефективніше
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проявляється в багатофакторному підході 
(БП) до процесів і явищ навколишньої 
дійсності. Конструктивні можливості 
мислення багатомірно з’єднуються з 
культурною еволюцією норм раціональності. 
З цих позицій БП - загальнонауковий 
інструмент, засіб пізнання як природних 
процесів, так і суспільних явищ. Наприклад, 
у структурі суспільного знання цей підхід 
дозволяє виділити окремі його рівні й 
зобразити їх як ієрархію концептуальних 
систем у такій блок-схемі [2,с.24-25]:

пізнавальна система ~^~система цінностей ^розум

Отже, наукове (у т.ч. й філософське, 
соціологічне, соціально-психологічне та ін.) 
знання має ціннісний характер. Для 
ціннісного знання об’єкт постає, в першу 
чергу, значущим для взаємин людини з 
іншими, для її наукових та політичних 
орієнтацій, духовних інтересів тощо. 
Ціннісний компонент природничонаукового 
знання має свої особливості, він присутній 
тут як засіб проникнення в природний світ і 
використання набутих знань для соціально 
корисних цілей. Ціннісне ж знання, що 
представлене в суспільних науках, у 
мистецтві, моралі, релігії, повніше виражає 
гносеологічні особливості чуттєвого, 
емоційного пізнання. У них свідомість

фіксує об’єктивне значення тих чи інших 
соціальних подій, явищ, процесів для 
життєдіяльності людини й суспільства.
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SUMMARY
Makovetsky V.A.

Scientific Knowledge as a Result of Spiritualy-Productive Activity of Human Being and
Social Value

The article is dedicated to the problem of values, Their classification is given. Science is regaded as an important 
element o f spiritual activity o f the people and social value, an interdisciplinary synthesis of science thechnics and 
technology.

ПРОБЛЕМНИЙ ХАРАКТЕР АПОРІЙ,
Дослідження проблемного характеру 

апорій, антиномій і парадоксів у науці перед
бачає насамперед з ’ясування логічної та 
гносеологічної природи даних феноменів, 
причин виникнення, шляхів подолання,
пізнавальної
функції.

Питанню 
присвячено 
наукового,

цінності та евристичної

сутності даних феноменів
чимало робіт конкретно-

логічного та філософського
характеру. В одних із них знаходимо аналіз 
конкретно-наукових методів їх розв’язання, 
в інших з’ясовується їх формально-логічна 
структура, в деяких подається філософська

Г асяк О.С. 
м. Чернівці

АНТИНОМІЙ І  ПАРАДОКСІВ У НАУЦІ
рефлексія об’єктивних та суб’єктивних 
детермінант їх виникнення та усунення. У 
роботах методологічного та філософського 
характеру мають місце випадки 
ототожнення та розрізнення апорій, 
антиномій і парадоксів? маніфестується їх 
когнітивна потенція і т.ін як іманентна 
властивість теоретичного та емпіричного 
знання і т.ін.

У чому ж все - таки полягає проблемний 
характер апорій, антиномій і парадоксів у науці?

Відповідь на дане питання лежить у 
площині аналізу процесу пізнання, його 
етапів, форм і способів розвитку знання.
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Наукове пізнання як процес є певною 
послідовністю взаємопов’язаних етапів - 
переходу від знання до незнання, від 
незнання до ймовірного знання і від 
останнього до знання достовірного. Наз
ваним етапам відповідають певні пізнавальні 
ситуації - проблемнопороджуюча, проблемо- 
генна і проблемнорозв’язкова. Проблемо- 
генна ситуація виникає як результат 
встановлення логічної несумісності між 
проблемогенними факторами - наявною 
системою знання і фрагментами знання у 
вигляді емпіричних або теоретичних фактів, 
тобто на основі будь-якого роду “гносеоло
гічних невідповідностей” . “Гносеологічні 
невідповідності” постають у формі логічної 
несумісності. Несумісність виявляється у 
випадку, якщо і тільки якщо не збігаються 
множини їх станів, а також якщо одна 
множина містить у кращому разі хоча б один 
стан, несумісний зі станом іншого. У нашому 
контексті множинами є різні концептуальні 
системи (теорії, гіпотези, концепції, їх
сукупність, емпіричні, теоретичні факти і т. 
ін.). Способом чи засобом усунення
“гносеологічних невідповідностей”, що
виникають у проблемогенній ситуації, є 
наукова проблема як пізнавальне завдання 
по обгрунтуванню певної гіпотетичної ідеї 
шляхом побудови принципово нового знання 
про предмет дослідження.

Можна припустити, що аналогічну 
структуру мають і специфічні види 
проблемогенної ситуації - апріорні, анти
номічні та парадоксальні.

Історія науки свідчить, що “труднощі”, 
відомі нам як апорії Зенона, сформувались 
саме в пору “гносеологічних невідповід
ностей” , які виникли на основі логічної 
несумісності між емпіричними й теоретич
ними уявленнями про простір, час, рух, що 
посїІвило під сумнів використовуваний у 
часи Зенона формально-логічний апарат 
математики, геометрії для опису й пояснення 
кінемаітичних явищ. Відомо, що математики 
античного світу, зіткнувшись з аналізом 
природи руху, уникали звертання до руху. Як 
вважає В.І. Костін, Евклід намагався по 
можливості уникати, руху: він звертався до 
руху лише в тих випадках, коли без нього не 
міг обійтися... Якщо теорема могла бути 
доведена без руху, Евклід до нього не 
звертався [6, с. 16].

Те, що апорії Зенона виникали в певних 
пізнавальних ситуаціях і мають глибоке 
логіко-гносеологічне коріння, не підлягає 
сумніву. Вони виражають суперечність між 
емпіричними й теоретичними (математич
ними) моделями руху. Зенбн, формулюючи

апорії, з ’ясовував питання не про те, чи є рух 
(у цьому він не сумнівався), а прагнув 
встановити: як можна подати рух у логіці 
понять науки, яка оперує “статичними” 
поняттями, не порушуючи при цьому закон 
тотожності. І на цьому зупинився. Думка про 
те, що Зенон заперечував рух, є певною 
історичною натяжкою. Цілком вірогідно, що 
ця натяжка має витоки в експлікаціях апорій 
Зенона, які були зроблені ще Аристотелем, а 
відтак Гегелем.

Апорійна ситуація, що виникає як резуль
тат співвіднесення різних теоретичних 
уявлень про рух з емпіричною моделлю, 
вказує на межу розвитку наявного знання, 
неспроможність його пояснити реальний 
процес руху. Вона вимагала постановки 
нових пізнавальних завдань з опису та 
пояснення руху, а також проблем логіко- 
методологічного характеру про співвідно
шення чуттєвого й раціонального, емпірич
ного й теоретичного і т.ін.

Неявним джерелом апорійної ситуації є 
несумісність емпіричних і теоретичних 
уявлень про один і той самий об’єкт 
дослідження. Несумісність між ними набуває 
суперечливого характеру і стає пробле
могенною. З’єднавши суперечливі тверджен
ня про один і той самий предмет дос
лідження, які належать до різних рівнів 
знання (емпіричного чи теоретичного, 
мікрорівня чи макрорівня і т.п.), можна 
формулювати апорії, аналогічні зеноновим. 
Апорії служать джерелом багатьох проблем, 
що належать до різних наукових сфер. 
Значна частина апорій залишається 
неподоланою, а проблеми, що виникли на їх 
основі, - нерозв’язаними, подібно до “масо
вої проблеми” в математиці або до деяких 
“вічних” проблем філософії.

Проблемність апорій Зенона полягає в 
тому, що вони поставили під сумнів не 
тільки наявні в той час теорії простору, часу, 
руху, але й підвели до необхідності побудови 
нових теорій, гіпотез, концепцій і т.п. 
Виявлена ними неспроможність формально- 
логічного апарату для відображення руху 
спонукала подальше формування й 
постановку проблем формальної та діалек
тичної логіки, що зрештою стимулювало 
виникнення нових дисциплін а також 
методів розв’язання філософських і 
конкретно-наукових проблем. Уточнення й 
збагачення критеріїв адекватності теоретич
них уявлень дійсності, зумовлене апорій- 
ними ситуаціями, постійно корегуватиме 
нові зусилля продукування нових ідей, які 
усуватимуть гносеологічні невідповідності, 
іменовані апоріями.
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Характеризуючи природу парадоксів, які 
виникають у природознавстві, деякі автори 
цілком слушно зауважують, що “прихо
ваною” формою парадоксу є суперечливість 
теорії новим фактам. Проте наукова 
практика свідчить, що наявність супереч
ності не завжди і не скрізь призводить до 
парадоксальних ситуацій. Так, наприклад, 
виявлена суперечливість між системою 
Птолемея і новими фактами не породила 
парадоксів. Інша річ, що головна ідея 
теоретичної системи Коперника, висунута 
для усунення виявленої невідповідності між 
новими фактами і системою Птолемея, 
постала як парадоксальна, але тільки 
стосовно усталеної та загальноприйнятої ідеї 
концепції Птолемея. Якщо в результаті 
виявлення такого типу парадоксів і 
виникають проблеми, то вони належать уже 
до позанаукової сфери - сфери психологіч
ного сприйняття нових відкриттів. Існують 
також інші концепції умов і причин 
виникнення парадоксальної ситуації. Суть їх 
у тім, що парадоксальність пов’язується із 
введеним у теорію “сильної” ідеалізації, яка 
деформує дійсність, причому парадокс 
виникає тоді, коли “ ... деформуюча, 
омертвляюча роль наукової абстракції 
виступає на перший план” [4, с.6].

Що є виходом із парадоксальної ситуації?
Дослідники конкретно-наукового змісту 

та логіко-гносеологічної природи парадоксів 
[1; 2; 4; 8 та ін.] сходяться на тому, що 
способом розв’язання парадоксів є 
висунення нових ідей, гіпотез, принципів і 
т.ін. Так, наприклад, Н. Бор для розв’язання 
парадоксу Ейнштейна вводить припущення, 
яке містить ідею відсутності взаємодії між 
частками. Д. І. Блохінцев у подальшому 
вводить ідею “ансамблів” і “заборони” . Д.А. 
Александров разом з В.А. Фоком висувають 
ідею “несилової взаємодії” між частками.

Ця обставина дає можливість зробити 
висновок про те, що парадоксальні ситуації 
породжують проблеми, розв’язання яких 
відбувається шляхом висування ідей, 
обгрунтування яких веде до побудови або 
створення нового значення про об’єкт 
дослідження. Теорії, побудовані як результат 
розв’язання проблем, що виникли на основі 
парадоксів, усувають або віддаляють самі 
парадокси.

Логічна несумісність тверджень може 
виявлятися також у формі антиномій. Варто 
зазначити, що в наявній літературі відсутня 
єдина думка про природу антиномій. Дехто з 
дослідників вважає їх парадоксами, дехто - 
апоріями на тій підставі, що ці феномени 
однотипні формально-логічно. Так, А. Френ-

кель, І. Бар - Хіллел, розглядаючи природу 
парадоксів, під останніми розуміють антиномії 
[8, с.И]. Оцінюючи антиномії науки як 
формально-логічні суперечності, А.К. Манєєв 
пропонує розглядати їх як мисленні побудови, 
що явно перебувають у контрадикторній 
несумісності, внаслідок чого істинність їх не 
може бути доведеною [6, с. 11 ].

Антиномії в їх класичному варіанті були 
сформульовані ще І. Кантом в його 
космології - вченні про трансцендентальні 
ідеї чистого розуму, що прагнуть осягнути 
світ у цілому [5]. Якщо апорії Зенона 
поставили під сумнів формальну логіку й 
упередили пізнавальні завдання щодо 
створення нової логіки - діалектичної, то в 
антиноміях Канта ці завдання були 
поставлені й науково обгрунтовані. Гегель, 
оцінюючи вчення про антиномії, писав, що 
кантівські антиномії назавжди залишаться 
важливою частиною критичної філософії; 
вони переважно й привели до повалення 
попередньої метафізики і можуть 
розглядатися як головний перехід до новіт
ньої філософії-”  [3, с.262-263].

Антиномічну ситуацію можна охарак
теризувати як таку, що виникає в результаті 
співвіднесення різних систем знання про один і 
той же об’єкт дослідження. Прикладом 
антиномічної ситуації може слугувати ситуація 
у фізиці елементарних часток. Вона виникає на 
основі парадоксальної ситуації в класичній 
(некванговій) релятивістській механіці. Сут
ність її полягає в тому, що при спробі 
побудувати загальну теорію елементарних 
часток існуючі теорії (спеціальна теорія 
відносності, квантова механіка, квантова теорія 
поля) при взаємному їх співвіднесенні вияв
ляють взаємосуперечність, тобто несумісність 
принципів і законів, що лежать в основі кожної 
з них. Висунуті ідеї для їх синтезу - ідея 
протяжності та ідея точкового характеру часток, 
що лягли в основу розв’язання конкретних 
фізичних проблем, - виявляються непродуктив
ними, як зазначають П.С. Дишлевий та 
М.В. Попович, оскільки висновки (наслідки), 
засновані на ідеї протяжності часток, 
суперечили спеціальній теорії відносності, і 
навпаки, ідея точкового характеру часток 
призводила до нескінченності значень величин. 
Єдину теорію елементарних часток передба
чалося побудувати шляхом відмови від просто
рово-часових уявлень спеціальної теорії віднос
ності, абсолютизації континууму і т. ін. [4, с. 19].

Отже, апорійні, парадоксальні, антино
мічні ситуації, що відображають “гносеоло
гічні невідповідності” , виникають в резуль
таті встановлення логічної несумісності між 
проблемогенними факторами. Вони утво
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рюють концептуальні конфлікти між 
емпіричними й теоретичними уявленнями 
про об’єктивну реальність, кон’юнкція яких 
порушує основні закони формальної логіки - 
закон тотожності, суперечності та виклю
ченого третього. Розв’язання сформульо
ваних на їхній основі наукових проблем веде 
до усунення “гносеологічних конфліктів” 
між проблемогенними факторами шляхом 
побудови принципово нового знання й заодно - 
подолання самих апорій, антиномій і 
парадоксів. Гносеологічна цінність апорій, 
антиномій і парадоксів у науці полягає в тому, 
що їх виникнення вказує на межу розвитку та 
застосування наявного, “старого” знання, з 
одного боку, і вимогу побудови нового знання, 
- з другого. Ні апорії, ні антиномії, ні 
парадокси не дають розв’язків 
сформульованих і поставлених на їх основі 
проблем. Вони є лише умовою формування й 
постановки наукових проблем. Оскільки в 
апоріях, антиноміях і парадоксах найвиразніше 
виявляється логічна несумісність між 
проблемогенними й проблемними факторами, 
то з певністю можна вважати їх одним з 
евристичних або когнітивних прийомів у 
практиці наукового пошуку. Вони спонукають, 
примушують суб’єкта пізнавальної діяльності 
до необхідності подолання концептуального 
дискомфорту, стимулюють постановку і 
розв’язання проблем, а отже, відіграють 
суттєву евристичну роль у науковому пізнанні, 
сприяють прогресу знання, його росту.

Зрозуміло, що наведений у статті аспект 
аналізу проблемного характеру апорій,

антиномій і парадоксів у науці не єдино 
можливий і остаточний. Багато питань, що 
стосуються проблемогенези, потребують
подальшого вивчення, аналізу й синтезу, а 
саме: проблеми механізму впливу
позанаукових або екстранаукових факторів 
на проблемогенезу апорій, антиномій і 
парадоксів, роль даних феноменів у
виникненні проблем на стику різних
наукових дисциплін, алгоритмізація
проблеморозв’язкової процедури і т. ін.
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SUMMARY
Hasiak O.S.

The Problematic Character of Aporias, Antinomias and Paradoxes in Science
The problematic character of aporias, antinomies, and paradoxes in science is under discussion in the present 

paper. The nature of aporia, antinomy and paradoxical situations is revealed, and their heuristic function in the process 
of scientific investigation is substantiated in the article.

Починок І.Б. 
м.Чернівці

ПРОБЛЕМА ВІРИ У СТРУКТУРІ ПІЗНАВАЛЬНОГО ДОСВІДУ
Віра посідає чільне місце в системі 

різноманітних форм освоєння світу. Як 
атрибутивна характеристика духовності, 
вона проймає всі різновиди людського 
досвіду. З нею пов’язана впевненість людей 
у правильності обраної ними життєвої 
позиції, довіра до надбань минулих 
поколінь, надія на краще майбутнє і т. ін. 
Незважаючи на такий життєстверджуючий 
характер віри, її природа і функції ще 
недостатньо вивчені. Буденною свідомістю 
вона сприймається як “сліпа”, “темна”, або

як “глибока” , “істинна”. На теоретичному ж 
рівні сформувались певні концептуальні 
підходи до її аналізу. Один з них - 
психологічний, згідно з яким віра уявляється 
як духовна здатність людини безпосередньо 
переживати повноту буття, перебувати у 
всюдисущому дусі та інтуїтивно осягати 
сутності. Так, математики-неоплатоніки 
припускають існування інтуїції, здатної 
безпосередньо й достовірно знати потенцій
но нескінченні сутності; деякі теоретики 
мистецтва вважають, що осягнення гармонії
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світу неможливе лише естетичною інтуїцією. 
Кант сформулював ідею про апріорний 
моральний закон, в основі якого лежить 
інтуїція обов’язку: Узагальнене розуміння 
цього феномену відоме як фейхт-віра. 
Другим є гносеологічний підхід, за якого віра 
постає як здатність пізнаючого суб’єкта 
визнавати відповідність чуттєвих образів і 
раціональних ідеалізацій предметам і 
явищам об’єктивної реальності. Без довіри 
до методологічних посередників і форм 
пізнання, впевненості в змістовній адекват
ності знання й предмета віра неможлива. 
Біліф-віра грунтується на зовнішньому 
ставленні суб’єкта до об’єкта і передбачає 
усвідомлення діалектичної єдності образу й 
прообразу, знання й предмета, процесу й 
результату пізнання. При аксіологічному 
підході на передній план виступають 
ціннісні виміри віри - поціновування різних 
форм опосередкованого знання як істинних 
без логічних і фактичних обгрунтувань. В її 
основі лежить довіра суб’єкта до ідеалів 
культури, авторитетних свідчень, письмових 
джерел як таких, що сприяють досягненню 
істини непрямим шляхом. Прагматичний 
аспект віри пов’язаний з підпорядкуванням 
усіх ресурсів діяльності досягненню успіху. 
Будь-яка діяльність, як відомо, включає в 
себе об’єктивне й суб’єктивне, актуальне й 
потенційне, відзначається загальністю та 
безпосередньою дійсністю, переважаючи 
своїми творчими можливостями чинники, 
які її конституюють. Незважаючи на таку 
“неповноту” цих чинників, суб’єкти діяль
ності приймають їх “на віру” як істинні, такі, 
що є необхідні й достатні для досягнення 
бажаного результату.

Наскрізною в цих контекстах віри є 
проблема співвідношення її психологічних 
аспектів, тобто віри як настанови і як знання. 
Якщо віра розглядається через такі 
характеристики, як настанова, переконання, 
упевненість, довір’я, вірність, то йдеться про 
віру як феномен індивідуальної і суспільної 
психології. Водночас віра може розглядатись 
через призму “істинного”, “ймовірнісного”, 
“достовірного”, “перевірюваного” в кон
тексті аналітичного ставлення суб’єкта до 
об’єкта, що супроводжується наповненням 
віри знанням. Найбільше це проявляється в 
науковій вірі, яка є не лише свідомим 
ставленням до знання, але й грунтується на 
ньому. Проте релігійна віра не є його 
органічним елементом, оскільки знання 
стосується сакрального світу, який для 
віруючого має не меншу реальність (а навіть 
більшу), ніж природний світ для атеїста. В 
обох випадках віра виникає та існує на

основі того знання, в істинність якого вірять, 
суперечливо поєднуючи при цьому й духовні 
мотиви. Отже, віра протилежна не знанню, а 
сумніву, розчаруванню, нігілізму. Водночас 
вона може виходити за межі знання тією 
мірою, якою людина у визначенні своєї 
життєвої позиції трансцендентує у світ 
належного. Зміст цього переходу не 
вичерпується знанням, яке завжди 
відображає об’єкт як сутнє, а включає в себе 
також репетицію бажаного майбутнього у 
формі переживань, уяви, інтуїції, які для 
даного індивіда чи спільності не менш 
достовірні, ніж істини науки. Віра не 
зводиться до вірувань, що стосуються 
окремих предметів і явищ, бо вона є проявом 
універсального інтересу людини до повноти 
і смислу життя. У свою чергу, задоволення 
такого інтересу передбачає віру людини в 
існування гармонії світу як важливої 
передумови його осмисленого освоєння в 
науці й релігії, моралі й мистецтві, літературі 
й музиці. Точну характеристику цього 
феномена дає А.Н. Уайтхед: “Віра в розум, - 
пише він, - є упевненість у тому, що 
справжня природа речей утворює світову 
гармонію, яка містить чисту випадковість. 
Це віра в те, що в основі речей не буде 
виявлена лише довільна загадковість. Віра в 
природний порядок, яка уможливлює 
розвиок науки, є частковим випадком більш 
глибокої віри. Ця віра не може бути 
обгрунтована будь-яким індуктивним уза
гальненням. Вона народжується з безпосе
реднього проникнення в природу речей, що 
відкривається нам у досвіді...” [3, с.74-75].

Більш глибока віра, про . яку пише
Уайтхед, це фейтх-віра як духовне пере
живання індивідом своєї єдності з Абсолю
том, безпосередньо-інтуїтивне осягнення 
сакральної цілісності буття у формі 
незаперечно достовірного знання. Фейтх- 
віра розглядається релігійною свідомістю як 
першооснова пізнання, в лоні якого
формується біліф-віра, що стосується
об’єктів феноменального світу й грунтується 
на довірі до основних чинників пізна
вального досвіду. Наукове світорозуміння, 
навпаки, надає пріоритет раціональним 
аргументам і експерименту, не заперечуючи 
при цьому евристичне значення біліф-віри. 
Різниця між цими різновидами віри зумов
люється протилежністю позицій (внутрішня- 
зовнішня) суб’єкта стосовно світу, від
мінністю засобів пізнння, способів репре
зентації знання і т. ін.

Вже в епоху Середньовіччя мислителі 
намагаються узгодити між собою віру й 
розум, щоправда, у межах фейхт-віри.

26



Вважалося, що Бог втілює всю повноту 
буття, істина вже відкрита і людина 
прилучена до неї. Тертуліан, наприклад, 
вважав, що християни вже володіють 
істиною, філософи ж до неї лише прагнуть. 
Коли розум намагається логічно прояснити 
інтуїтивне знання Бога, то він уже повинен 
вірити в нього, у правильність пошуків його і 
в цих пошуках розум, зрештою, наштов
хується на межу, прокладену самим Богом, 
який не бажає, щоб розум вірив у щось інше 
й шукав чогось іншого. “Вірю тому, що 
абсурдно” , - цією тезою Тертуліан стверджує 
існування прірви між розумом і вірою, 
підпорядковуючи філософію теології. Такий 
же підхід до розв’язання цієї проблеми 
характерний і для Августина Блаженного, 
для якого віра в Бога - першооснова 
пізнання, вона доповнює розум, почуття і 
волю людини на їх шляху до істини. Його 
формула: “Розумій, щоб міг вірити, вір, щоб 
міг розуміти” . Формування доктрини двох 
типів істини - розуму й віри - сприяє 
розмежуванню теології й філософії та 
утвердженню самоцінності релігії й науки. 
Представники авероїзму, зокрема, доводять, 
що істини розуму не сумісні з істинами віри, 
адже віра “глуха” до доказів, у той час як 
істини науки й філософії без аргументів 
розуму неможливі. Відстоювати автономію 
філософського розуму був змушений навіть 
такий опонент авероїстів, як Т. Аквінський. 
Співвідносячи розум з вірою, він поділяє 
догмати віри на такі, що не підвладні розуму 
і є предметом лише віри й теології (творіння 
світу, триєдність Бога), і такі, що відкриті 
для раціонального осягнення засобами 
теології і філософії (Бог існує, Бог єдиний). 
Християнська істина, пише він, вища за 
людський розум, але не суперечить йому. 
Аргументи розуму проти віри не конкретні, 
оскільки розум і віра мають одну й ту ж - 
божественну природу. Власне, на таких 
логічних засадах Аквінський будує свої докази 
буття Бога. Ансельм Кентерберійський також 
підпорядковує мислення вірі, але вважає, що 
сама вона повинна бути вилучена з операцій 
мислення і не є авторитетом у доказах. На його 
думку, Святе Письмо вказує, що є істинним, 
але не пояснює, чому саме воно є істиною. 
Розум зберігає свою самостійність, навіть у 
межах догматів. Формула Ансельма: “Вірю, а 
тому і знаю”.

У новоєвропейській культурі класичного 
періоду фейхт-віра відходить на перефирію 
суспільної свідомості, яка зберігає свій 
пріоритет лише в теології і релігії, в той час 
як біліф-віра дедалі більше раціоналізується, 
збігається фактично з гносеологічною

настановою щодо існування детермініс
тичної структури світу і здатності людського 
розуму пізнати істину. “Основне уявлення 
класики..., - це ідея позаособистісного 
природного порядку, що пронизує все буття, 
трансцендентного стосовно людини, але 
раціонально пізнаваного” [2, с.38 ]. Віра 
уявляється як щось містично-інтуїтивне, і 
оскільки вона не контролюється рефлексією, 
то її не включають в арсенал пізнавальних 
засобів науки. Через те, скажімо, ні 
раціоналіст Р. Декарт, ні емпірик Ф. Бекон 
не надають вірі жодного гносеологічного 
значення; навпаки, вони апелюють до 
аподиктичних принципів мислення, які є 
надійною основою його руху до істини.

З цим пов’язана їх боротьба зі 
схоластикою, духовним авторитаризмом, 
ідолами розуму. Визнаючи авторитет Бібілії 
у справах віри, мислителі того часу 
вважають, що пізнання природного 
Універсуму повинно базуватися на досвіді, в 
якому відкривається сама природа.

Фундатори прагматизму (Пірс, Джеймс, 
Дьюї), не відкидаючи того, що основним 
змістом процесу пізнання є досягнення 
істини, підпорядковують пізнавальну 
діяльність забезпеченню практичного успіху. 
Відтак усі компоненти пізнавального 
процесу, в тому числі й віру, вони 
розглядають з погяду їх прагматичного 
потенціалу. У зв’яку з цим Пірс критикує 
Декарта за спробу піднести сумнів до рівня 
методологічного принципу пізнання, що 
зовсім себе не виправдовує в царині 
практичної діяльності. Її здійснення 
опосередковується мисленням, яке, на думку 
Пірса, не зводиться до оперування логічними 
абстракціями, а включає в себе сукупність 
знань, настанов, забобонів, інтуїції, серед 
яких пріоритет належить вірі.

Пірс розробляє теорію сумніву-віри, в 
якій намагається поєднати гносеологічний 
зміст віри з її психолого-функціональними 
аспектами. Готовність індивіда до дії він 
розглядає як визначальний зміст віри в 
контексті розуміння мислення як способу 
пристосування організму до зовнішнього 
середовища. Віра, вважає Пірс, це спокійний 
стан інтелекту, усвідомлення усталених схем 
дій, що замінюють людині інстинкти і 
забезпечують нормальний перебіг 
діяльності. Порушення такого стану 
спричинює ускладнення дій і веде до 
сумніву, від якого індивід прагне 
якнайшвидше звільнитись. Відновлення 
стійких вірувань - основна функція мислення 
й усіх дослідницьких зусиль суб’єкта. Пірс, 
одначе, пов’язує розв’язання цієї проблеми
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не так зі з ’ясуванням істинності чи хибності 
віри, як з дослідженням різних компонентів 
її нормалізації. Так, у статті “Закріплення 
вірувань” він вказує на цілу низку методів 
утвердження віри: метод настирливості, коли 
учений послідовно дотримується своїх 
поглядів, не зважаючи на їх критику й 
спростовуючи факти; апріорний метод, за 
якого творці метафізичних систем 
намагаються нав’язати віру в їх істинність на 
тій підставі, що ці системи, мовляв, цілком 
відповідають критеріям істини і не є 
вираженням індивідуальної позиції їх 
авторів; метод авторитету, в основі якого 
лежить цілеспрямована діяльність 
соціальних інститутів по примусовому 
впровадженню у свідомість людей обов’яз
кових вірувань і переслідування інако
мислячих; метод науки, спрямований на 
виявлення інваріантних . характеристик 
об’єктивної реальності як основи зміцнення 
вірувань у їх інтерсуб’єктивності. У такій 
інтерпретації віри проявляється, зокрема, те, 
що часто-густо успіх справді досягається не 
шляхом глибоких досліджень відповідних 
умов, а психологічної впевненості людини у 
власних силах, довіри до чужого досвіду, 
зрештою, віри в щасливий збіг обставин.

Згодом В. Джеймс надасть такому 
розумінню віри-істини більш універсального 
значення і з прагматистських позицій 
витлумачить різні філософські концепції, 
релігію, світоглядні ідеї, підпорядковуючи 
все це проблемі гармонізації людського 
досвіду. Він настільки переконаний у 
практичній значущості такої віри, що 
фактично ототожнює її з вищим благом, 
висловлюючись патетично: “Хіба ми не 
зобов’язані вірити в те, в що нам краще 
вірити?” [1, с.42].

Особливо важливого значення віра 
набуває в сучасній епістемології, зокрема, в

логіці наукових досліджень, де вона створює 
сприятливе психічне підгрунтя для 
висунення альтернативних дослідницьких 
підходів, гіпотетичних припущень, еврис
тичних моделей як основи певних “робочих” 
гіпотез та їх експериментальної перевірки на 
шляху до істинного знання. На цю обставину 
вказує В.І. Шинкарук, який пише: “Коли 
вчений висуває якусь нову ідею, що 
виходить за межі усталених наукових 
уявлень і яку не можна зразу експеримен
тально підтвердити, він повинен повірити в 
її істинність. Тут віра є психологічною 
настановою на сприйняття ймовірнісно 
істинного знання, як достовірно істинного. 
Безумовно, учений повинен критично 
підходити до своїх наукових ідей. Але ця 
критичність має свої границі. Вона повинна 
поєднуватись зі здатністю повірити в 
істинність досягнутого результату з тим,, аби 
вкласти в його обгрунтування свои» працю, а 
інколи все життя. Без цього немає 
одержимості, яка відіграє в науці досить 
важливу роль”[4, с.14]. Правильність цього 
висновку підтверджується існуванням 
плюралістичних тенденцій у сучасній 
методології наукового пізнання, засвідчене 
всім розмаїттям методологічних програм і 
парадигм у філософії науки останніх 
десятиліть.
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Роман І.О. 
м.Чернівці

НОРМАТИВІЗМ ЯК ОДНА З ПРОБЛЕМ ФІЛОСОФІЇ НАУКИ
Глобальний масштаб науково-технічного 

прогресу поставив перед філософами та 
соціологами науки цілу низку стратегічних 
проблем. Першою з них є спроба поєднати 
професійну розірваність світосприйняття не 
лише між представниками різних наук, але й 
у межах однієї дисципліни. У той час, як 
інтуїтивно кожен розуміє, що під елбвом 
“наука” об’єднано зразки певного способу 
мислення, стало значною проблемою 
окреслити спільні для всіх дисциплін 
параметри ідеального наукового методу. 
Проблема осмислення наукового та не
наукового пізнання загострюється водночас 
із зростанням соціальної значимості науки, 
яка вже давно перестала бути простим 
знаряддям опанування природою: вона
переросла у форму світогляду, що витісняє 
історичні національні культури на шляху до 
світової постмодерної цивілізації.

Аналізуючи становлення фундаменталь
них теорій, К.Поппер приходить до висновку 
, що насправді джерелом будь-якого, в тому 
числі і наукового знання, є “досвід” та 
“інтуїція”. Свою ідею фальсифікаціонізму 
Поппер розглядає на матеріалі аналізу 
взаємодії наукової норми та факту науки. Він 
зауважує, що “ ... ставлення оцінювння (певного 
невизначеного факту на основі прийнятої або 
відкинутої норми) з логічної точки зору цілком 
відмінне від психологічного феномену (котрий 
являє собою не норму, а факт) -  симпатії чи 
антипатії до факту чи норми, що цікавить нас... 
Оскільки акт прийняття чи відкидання норми 
являє собою факт (і до того ж такий, що 
змінюється), його можна обмірковувати й 
оцінювати з точки зору деяких норм” [5, с.400].

Рродовжуючи лінію Поппера, Т.Кун 
остаточно поставив у центр уваги проблему 
ідеалів та норм науковості завдяки своїй 
теорії “нормальної науки” . Професійний 
досвід історії фізико-математичних дисци
плін дозволив Т.Куну набагато коректніше й 
практичніше розглянути реальну взаємодію 
творчих і стандартних начал наукового 
пошуку. Так, на противагу К.Попперу, Т.Кун 
вважає, що насправді “вчені в руслі 
нормальної науки не ставлять собі за мету 
створення нових теорій... Навпаки, дос
лідження в нормальній науці спрямоване на 
розробку явищ і теорій, існування яких пара
дигма заздалегідь передбачає” [3, 45-46]. 
Попперівське поняття “досвід” тут замінено 
ближчим до науки терміном “парадигма”, 
який у Т.Куна набирає інтерпретації вельми

близької до гадамерівського “упередження” і 
“традиції” . Зрештою, сам Кун і не від
межовувався від герменевтичних позицій у 
своїх поглядах. В  одній з публікацій 1977 
року він зізнається: “Те, що я як фізик мусив 
відкривати для себе сам, більшість 
істориків вивчають у процесі фахової 
підготовки. Свідомо чи ні, вони всі 
практикують герменевтичний метод. У 
моєму випадку, однак, відкриття 
герменевтики дало більше, ніж сприйняття 
історії в яснішій послідовності. Натомість, 
воно справило негайний і вирішальний 
вплив на моє бачення науки” [6, гл. XIII] .

Поняттю “парадигма” у Куна протистоїть 
поняття “аномалія”. Воно, мабуть, і було 
покликане відтінити те, що в К.Поппера 
виступає як “інтуїція” . Проте Кун уникає 
безпосереднього опису творчого начала в 
науці. На нашу думку, в даному випадку це 
пояснюється “аноМальністю” гуманітарної 
проблематики для натуралістичної пара
дигми. Відповідно, і криза сучасної 
філософії науки пов'язана з цією аномалією. 
Лише наприкінці XX століття чисто 
інструменталістський підхід до пізнання 
раптом вимушений “зустрітися” з людиною 
як з інструментом пізнання. Досі логіка 
природничих наук розвивалася в основному 
стосовно матеріальних об'єктів макросвіту. 
У пізнанні особливостей перцепції та 
мислення як засобів розуміння процесів і 
явищ виникло серйозне сум'яття. Першою 
проблемою стала об’єктивна фіксація 
мислення, другою -  необхідність визначення 
і врахування одночасної взаємодії численних 
констант у творчому процесі. За словами О. 
Нікіфорова, філософія науки під впливом
А.Койре, Н.Хенсона, Т.Куна почала 
звертатися до історії за підтвердженням 
своїх концепцій. Це звернення до історії 
науки дуже швидко показало, що в усі часи 
вчені постійно порушували методологічні 
принципи філософів” [4, с.128]. Трохи далі 
він констатує: “ ...більша частина учасників 
дискусії з проблем історичного пізнання в 
загальних положеннях, що викорис
товуються істориками при поясненні люд
ської діяльності, бачать усе-таки не 
відображення причинно-наслідкових зв'яз
ків, а -  норми або правила раціональної дії... 
Однак використання норм призводить до 
нових проблем, пов'язаних, зокрема, із 
з'ясуванням їх природи” . Вже К.Поппер 
[5, с.401], а потім В.Фон Врігт та А.А Івін
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вказують на логічну складність даного 
завдання, оскільки проблема можливості 
логічних зв’язків нормативних і фактичних 
суджень поки-що не вирішена. її обгово
рення в логіці норм заслуговує, без сумніву, 
самої доскіпливої уваги етиків та філософів” 
[1, с.113]. Засновники нормативізму одразу 
помітили в нормі дихотомію належного та 
фактично наявного. Як можливе розуміння 
сущого, при якому відбувається співіс
нування апріорного поняття про належне з 
дійсним, ще надовго залишатиметься 
загадкою. У вітчизняній літературі ідеї нор
мативізму сприймалися неоднозначно. 
Багато суперечок породило твердження 
нормативістів про неможливість наукового 
обгрунтування нормотворчості. Також кри
тикувався апріоризм і суб'єктивний ідеалізм, 
успадкований ще від І.Канта. Але, попри 
недоліки нормативістських інтерпретацій 
наукового процесу, було б несправедливим 
відкидати здорове зерно, присутнє в їх 
постановці проблеми. Вже зараз дедалі 
очевиднішою стає соціокультурна детермі
нація наукового пізнання. Людські ціннісні 
орієнтації мимоволі виявляються і в підсві
домих установках, що формують ідеал 
науковості, впливаючи на особливості 
раціональності індивідів різної епохи. Розробки 
таких відомих авторів, як В.С.Стьопін
В.П.Огурцов, Н.В.Мотрошилова, В.Г.Юдін, 
А.Н.Зеленков та інших, які ведуться навколо 
виявлення та висвітлення найбільш сутнісних 
норм наукового пояснення й опису, вказують на 
багатомірність і суперечливість взаємовідносин 
суб'єктивного та об'єктивного в історії науки. 
Напрямок цих досліджень наштовхує на думку, 
що найбільш доступною для людського 
пізнання основою об'єднання величезної 
кількості емпіричних даних науки є вивчення 
природи людського • мислення. Пізнання 
повинне розглядатися не лише в межах 
раціоналістичного бачення, але й в усіх його 
проявах. Тут доречно згадати бачення 
проблеми норми A.A. Корольковим: “Важко 
точно окреслити проблематику комплексної 
науки, яка формується - нормології. У 
рамках філософської роботи мова може йти 
переважно про методологічні та 
гносеологічні питання” . “Проте, -  пише 
А.А.Корольков, -  “нормологія” повинна 
стати наукою про оптимальний розвиток 
людини та середовища її існування, про 
перспективи досягнення видового віку та 
методи продовження життя, про гармонійне 
поєднання тілесного, духовного й 
соціального здоров’я [2, с.71]. Цінність 
думки А.А.Королькова полягає в тому, що 
він пропонує вивести дослідження проблеми

нормативізму за рамки логіки й гносеології 
та приєднати сюди досягнення біології та 
медицини. Справді, найбільш точний опис 
розумових процесів повинен враховувати не 
лише абстрактно-логічний, але й конкрет
ний, біологічний контекст формування 
думки. Проблема зростання знання перерос
тає в проблему цілісного “інформаційного” 
портрету людини як джерела та мети 
науково-технічного прогресу.

Отже, важливу лінію нормативізму у 
філософії науки можна охарактеризувати як 
прояв глибинної, комплексної проблеми 
людини в науці кінця XX -  початку XXI 
століття.

Аналіз норми в сучасній науці 
відбувається переважно на трьох рівнях:

Перший рівень виглядає як виявлення й 
систематизація діючих норм у сучасному 
науковому процесі. Норма тут розглядається 
як формоутворюючий та організуючий 
фактор. Мається на увазі, що норма виступає 
і як джерело утворення нових норм, і як 
соціокультурний чинник, що забезпечує 
взаєморозуміння вчених у межах 
дисципліни.

Другий рівень -  дослідження норми як 
засобу систематизації найрізноманітніших 
проявів мислення, зафіксованих у різних 
галузях науки, як відображення “конститу
ції” мислення. Тут норма фактично виступає 
посередником між біологічною, матеріаль
ною й логічною здатністю людської 
діяльності.

Третій рівень вивчає норму як виявлення 
оптимальних шляхів гармонійного розвитку 
людини й суспільства.

Перспективність нормативізму у 
філософії науки досить очевидна. Але для 
переростання його в науку необхідно 
вирішити цілий ряд методологічних 
проблем, пов'язаних із потребою перебудови 
концептуальних принципів наукового 
пізнання. Справа не лише в трансформації 
класичного природничо-наукового ідеалу -  
імперсональності, монофундаменталізму, 
фіналізму, трансценденталізму, детермініз
му. Потрібно виробити якісно нову культуру 
нелінійного, багатомірного мислення. Пост- 
некласичний підхід повинен розвиватися на 
основі нового типу рефлексії, яка орієнту
валася б на функціонально-семантичні поля, 
навколо яких формуються норми наукового 
пізнання. Важливо зосереджуватися на 
способах мислення, що стоять за тим чи 
іншим методом. Наприклад, відбір випадків 
альтернативних вирішень певних суміжних 
практичних чи теоретичних проблемних 
ситуацій міг би фіксувати залежність вибору
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аргументації та пояснення від позанаукових, 
позафахових факторів (орієнтація на певні 
суспільні кола, мовні й позамовні асоціації, 
робочі моделі, психофізіологічні особливості 
світосприйняття). У контексті сказаного, на 
нашу думку, вельми плідною могла б 
виявитися подальша розробка герменев- 
тичного методу. Але герменевтичну пробле
матику у філософії науки не слід розуміти 
надто вузько -  як чисто лінгвістичну. По- 
перше, сюди потрібно включити метафорич
ність, умовність при формулюваннях 
законів. По-друге, навіть так звані точні 
науки, переживши декілька ступенів 
переосмислення своїх фундаментальних 
засад, дозволяють розглядати науковий 
процес як досвід певних упереджень якоїсь 
традиції. По-третє, герменевтика є досвідом 
дослідження невербальних пластів комуні
кації. Герменевтика прив'язується не до 
об'єкта, а до суб'єкта наукового пізнання, 
тому тут аналіз ціннісно-нормативного 
аспекту наукового процесу не зводиться 
лише до безмежних класифікацій норм 
науковості, але розглядається як розгортання 
потенціалу людського мислення в певних 
матеріальних, технічних і культурних 
історичних обставинах. Хоча герменевтич- 
ний метод не може дати вирішення всіх 
проблем нормативізму у філософії науки, 
можна сміливо говорити про корисність

використання герменевтичного досвіду 
взаємодії вербальних і невербальних, мате
ріальних та ідеальних рівнів мислення у 
дослідженні норми.

Інформаційний бум нашої цивілізації крок 
за кроком долає прірву між ідеальним і 
матеріальним. Інформаційний підхід до 
дійсності показав інформацію, слово й думку 
як реальну й повноцінну продуктивну силу 
природи. Це змушує розглядати людське 
мислення не лише в абстрактно- логічному 
плані, а як цілісну психофізіологічну 
енергію, що служить джерелом трансфор
мації матерії в інформацію й інформації в 
матерію.
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Normativism as a Problem of Philosophy of Science
The article is dedicated to the topical problems o f philosophy of science. The conceptions concerning normology 

of T.Kuhn, K.Popper as well as of native authors V.S.Stiopin,V.G. Judin, V.P.Ogurtsjv, A.A.Korolkov and others are 
mentioned.

Карпенко O.B., Карпенко H.B.
м. Чернівці

УСКЛАДНЕННЯ СМИСЛУ НА УКОВИХ ПОНЯТЬ 
В ЇХ  ІСТОРИЧНО-КОГНІТИВНОМУ РОЗВИТКУ

Розглядаючи науку як систему, що 
саморозвивається, видається обмеженням 
тлумачити природничі та гуманітарні науюа з 
погляду протиставлення та чіткого їх поділу. 
На нашу думку, відбувається поступове 
зближення наук про природу та наук про дух 
(у Дильтеївському визначенні). Адже для 
сучасного природознавства характерна певна 
"гуманітаризація", яка виражається, в першу 
чергу, у визнанні суб’єктивного фактора, і, 
як наслідку цього визнання, пріоритету 
загальнолюдських цінностей. Однак загроза 
екологічної катастрофи та визнання віднос
ності майбутньої земної цивілізації, а тому й 
відносності будь-якого суб’єктивного світо

розуміння, примусило переглянути ідею про 
виключне становище людини в природі, яке 
стало укорінюватися ще в добу середньо
віччя й остаточно утвердилось в епоху 
Відродження.

У гуманітарних науках бачимо “рух 
назустріч”, який розпочався, на відміну від 
природничих, не у XX столітті, а в добу 
Просвітництва. Однак, якщо в класичній 
парадигмі яскраво прослідковується праг
нення підпорядкування “менш” розвинених 
дисциплін “більш” розвиненим на філо
софсько-методологічній основі, то в 
сучасному світі цілісність досягається 
визнанням рівноправності різноманітних
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світорозумінь, світотлумачень, а основою 
єдності є провідна ідея - збереження “живої 
планети” . Методологічно ця парадигма 
виражається у взаємодоповнюваності мето
дів задля цілісного погляду на світ. 
Характерною особливістю цієї взаємо- 
допонюваності є те, що при такому об’єд
нанні не знищується специфіка процедур, 
яка була напрацьована ще в класичній 
парадигмі.

Такий підхід формально передбачає єдність 
структури пояснення-розуміння, де розуміння є 
передумовою та метою наукової комунікації, а 
пояснення - одним із можливих шляхів його 
(розуміння) досягнення. Крім того, 
формалізація наукових процесів дозволила 
переконатися в тому, що не лише розуміння, а 
й пояснення як спосіб досягнення розуміння та 
процедура вибору вірного пояснення з 
нескінченної множини альтернативних, є лише 
частково формалізованим. Саме тому єдність 
поняття й розуміння розглядається нами як 
постійне досягнення дедалі більш ускладнених 
наукових положень. Однак ускладненість 
сучасних наукових процесів, їх закорінення в 
історичне минуле примушують визнати 
недостатнім такий розгляд проблеми, оскільки 
пояснення не лише зберігає, а й ускладнює 
свою структуру, а розгляд розуміння як 
герменевтичного кола видається для такого 
смислового навантаження обмеженим. Адже 
рух щодо ускладнення змісту тих чи інших 
понять відбувається циклічно (згідно з 
концепцією герменевтичного кола), проте на 
кожному історичному зрізі бачимо його 
ускладнення. Більш менш детальний розгляд 
цієї проблеми бачимо ще в класичній 
парадигмі, однак не спостерігаємо розв’язання 
видимого парадокса: застосування ідеї кола 
може передбачати включеність часткового та 
цілого як двох протилежних сторін кола, однак 
не має ані виміру глибини, ані виміру часу.

Відсутність глибини може трактуватися і як 
позитивна риса, однак тоді смисл потрапляє в 
парадокс протиставлення самому собі, як це 
бачимо, наприклад, у Дельоза:"...не 
заглиблюватися, а ковзатися по всій 
протяжності так, щоб попередня глибина 
взагалі щезла, звелася до протилежного 
смислу - напрямку поверхні. Так рухаючись, 
ми переходимо на інший бік, бо наш бік - не 
що інше, як протилежний смисл - напрям. За 
завісою немає нічого, на що можна було б 
подивитися, Якщо це й так, то лише тому, що 
видимим стало вже все, а краще сказати: будь- 
яка можлива наука просувається лише попри 
завісу. І цього достатньо, щоб просунутися 
достатньо далеко - саме достатньо і поверхово 
достатньо, щоб поміняти боки місцями: правий

примусити стати лівим, а лівий - правим" 
[З, с.25]. Відсутність виміру глибини примушує 
Дельоза інакше поглянути на герменевтичне 
коло. На його думку, розуміння можливе лише 
тоді, коли особистість усвідомила себе як 
подію, а події, які відбуваються в ній - як іншу 
індивідуальність, що пов'язана з першою. 
Якщо це вдається, то її розуміння, бажання й 
уявлення цієї події стають розумінням і 
бажанням інших подій як індивідуальностей, і 
навпаки. Тобто циклічний рух розуміння світу 
грунтується, згідно з Дельозом, на дистан- 
ціюванні особистості самої від себе, на поділі 
внутрішньої цілісності. Згідно з Камю, така 
неузгодженість відбувається через те, що 
людина не може осягнути цілісність свого 
буття, оскільки відділяє його від себе і тим 
самим тривожиться як чимось таким, що може 
зникнути. Звідси виникає і внутрішній поділ 
цілісності людини (смертне-вічне, добре-зле і 
т.ін.), що є причиною дроблення Навко
лишнього світу.

Сучасна методологічна установка на єдність 
багатоманітності дозволяє відновити цілісність 
на теоретично новому рівні. Однак вона 
передбачає розгляд не лише синхронічного 
зрізу, а й спрямованість часу, історичний зріз 
усіх процесів, у тому числі й розуміння.

Говорячи про історичний зріз феномена 
розуміння, маємо на увазі не індивідуальне 
розуміння, яке вимірюється параметром 
глибини, а утворення й функціонування 
"надіндивідуального" (С.Кримський). Поста
новка такого питання стала можливою через 
те, що в сучасній науковій парадигмі змі
нилося ставлення до історії, яка виглядала 
зрозумілою вже через свою включеність (як 
частина) в сьогодення (ціле). Найвищою 
цінністю історії тривалий час вважалася 
можливість через її призму пояснити риси 
сучасності, а також заглянути в майбутнє 
(функція передбачення). Історичний факт 
розглядався як об’єкт дослідження, а тому з 
позиції суб’єкта був підкорений його волі. 
"Історичне розуміння сформувалося в проб
лему порівняно недавно. Ще в епоху 
Просвітництва мовчазно передбачалась абсо
лютна прозорість минулого для сьогодення і 
воно було нам зрозумілим уже тому, що 
позиція, з якої ми на нього дивимося, є 
позицією самого розуму [4, с. 15.1 ].

Однак розгляд розуміння з позиції суб’єк
тивного заглиблення в предмет, схоплюва- 
ність його на основі гайдеггерівського перед- 
розуміння (і гадамерівського "Уог-игіеіГ) не 
дає нам нічого для тлумачення виникнення 
подібних інтерпретаційних схем у соціаль
ному контексті. Воно виступає як мож
ливість комунікації та функціонування
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традицій і в культурному житті, і в науці. 
Саме тому необхідно чітко розділяти глибинний 
вимір розуміння (як своє індивідуальне 
осягнення смислу) та історичний зріз часового 
виміру. Звичайно, говорячи про історичний 
вимір розуміння в науковій парадигмі, ми 
обов’язково торкаємося питання історії науки, 
однак не з погляду накопичення та передачі 
знань, а їх систематизації, що донедавна 
недостатньо зверталася увага у філософії науки. 
Але названий ракурс змінює не лише бачення 
основ пізнання, а й роль їх у науці. Останні 
можна охарактеризувати як "довільно- 
фантастичні основи наукового пізнання" 
[2,с.31]. Справді, історія природничонаукового 
пізнання відображає собою логіку формування 
та подальшої зміни якісних стадій розвитку 
самосвідомості дослідників. Тому, розглядаючи 
розуміння як метакатегорію загальності знання 
про сугнісш зв’язки, слід зазначити, що ста
новлення соціального розуміння в історичному 
зрізі допоможе вирішити питання не лише щодо 
тлумачення єдності пояснення-розуміння в 
сучасній парадигмі, а й осягнути основи його 
становлення.

Тут можливі два підходи: 1. Розгляд ста
новлення наукової парадигми; 2. Проблема 
розуміння засобами мови.

В обох випадках невиправданим буде 
вузькоспеціалізований підхід і немає 
значення, з якої позиції будемо його 
відстоювати: з позиції гуманітарних наук чи 
природничих. Проблема утворення нових 
смислів у рамках мови науки часто 
розглядалася багатьма вченими. З цього 
погляду найважливішою проблемою є 
адекватна передача нового знання засобами 
мови, а також прагнення акцентувати увагу 
саме на тих рисах, які необхідні вченому для 
подальшого викладу результатів своїх
досліджень. Виходячи з цих вимог вчений
повинні заново зрозуміти кожен термін, 
якому він надає особливого значення, 
пояснюючи його. Тому виявляється 
можливою історична структура чи не
кожного наукового поняття, ускладненість 
його символіки. Власне, саме ця історія і є 
історією відчуження слова від свого
буденного вживання, використання його в 
метафоричному значенні в науці, а потім, 
коли слово набуває специфічно наукового 
смислу, "лапки метафори" знімаються.

Модифікація змісту поняття, його 
розуміння в історичному зрізі відбувається 
непомітно в рамках однієї парадигми, однак 
це постійний процес. Результатом цього 
процесу є не лише уточнення смислу, а й 
надання йому нових відтінків, які 
приписуються об’єктам дослідженням на

певному історичному етапі, але властиві їм 
(прикладом тут може служити приписування 
світлу протягом тривалого часу ідеї руху як 
окремих елементів, на відміну від теорії 
хвиль, хоча вони були відкритими майже 
одночасно). Рух "назад до речей", який був 
особливо популярний у філософії кінця 
минулого - початку нашого століття, яскраво 
засвідчив розрив із розумінням слів та 
розумінням предметів у європейській 
раціональній традиції.

Тому в історичному вимірі відбувається не 
лише постійне ускладнення смислу, а й 
повернення до його витоків, тобто, за виразом 
Локка, реалізується прагнення "думати про 
кожну річ так, якою вона є насправді". Однак 
такий підхід є спрощеним, оскільки впродовж 
історичного часу значно ускладнюється смисл 
поняття, глибина його індивідуального 
розуміння. Тобто, при розгляді в історичному 
контексті наукове поняття як носій смислу 
втрачає свою видиму прозорість, набуваючи 
полісемантичності та емоційного
навантаження. "Дану особливість знаходимо в 
усіх сферах комунікативної діяльності людини, 
від наукового пізнання до буденного спілку
вання, але найбільш явно вона виявляється в 
художній практиці. Не лише розуміння 
різноманітних метафор потребує від суб’єкта, 
який сприймає певний твір мистецтва, 
активного використання його асоціативних 
комплексів, але й осмислення змісту простого 
тексту, ненасиченого метафорами, виявляється 
без цього неможливим"[5, с.139]. Людське 
знання, згідно з гегелівською теорією пізнання, 
є органічним цілим, яке поступово удоско
налюється, однак жодна з частин цілого не 
досягне досконалості, поки цього не досягне 
ціле. Але останнє не може бути досконалим, 
якщо недосконалі його складові. Шлях до 
досконалості цілісності людського знання не 
відбувається лише як раціональне пояснення, і 
не лише за допомогою інтуїтивного осягнення 
об’єкта розуміння, а плюралістичного 
погодження усіх компонентів цілісного 
пізнання. Такий підхід є одним із головних 
постулатів наукової парадигми, яка сьогодні 
формується.

Розгляд становлення та функціонування 
наукової парадигми, як вияв соціалізації 
розуміння, є необхідним для остаточного 
з’ясування особливостей історичного зрізу в 
часовому вимірі. Виникнення будь-якого 
нового теоретичного знання спирається на 
особливості індивідуального засвоєння 
наукової картини світу. У такому випадку нове 
тлумачення виникає як розуміння, що "означає 
адаптацію нашого концептуального мислення 
до сукупності нових явищ..."[1, с.77]. Процес
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розуміння структурно оформлюється в 
побудові нової теорії, закону тощо. На цьому 
етапі соціалізації розуміння переконливість 
досягається не лише багатим фактичним 
матеріалом, а й самою зміною ракурсу погляду 
на світ. Таке розуміння вже є 
надіндивідуальним, і його необхідно 
розглядати з кількох позицій (комунікації, 
осягнення мови, революційної зміни чи 
поступової еволюції теоретичних поглядів 
тощо). Над індивідуальне розуміння, на нашу 
думку, виходить за межі трактування цього 
процесу в класичній герменевтиці, але саме 
його можна застосувати і для природничих, і 
для гуманітарних наук. Історичні етапи 
розуміння як надіндивідуального, соціалізо
ваного процесу у фізиці, виділив В.Гейзенберг 
[Там само, с.75-77]. Крім того, він вважав, що 
реальне розуміння теорії часто приходить 
набагато пізніше, ніж відкриття самого явища, 
проте ані панування певної ідеї в науці, ані 
добір відповідних фактів, ані формалізоване 
формулювання нових ідей ще не означають 
достовірності та бажаної глибини індивідуаль
ного розуміння.

У найзагальнішому вигляді інтерпретація 
нової концепції в науці як вияв індивідуаль
ного розуміння набуває соціального 
забарвлення через бажання висловитися й 
бути зрозумілим. Однак саме для 
адекватного відтворення цілісного смислу 
реципієнтами його необхідно пояснити. 
"...Побудова пояснення виступає як звер
нутий діалог, оскільки відношення поняттгя- 
розуміння є односпрямованим, на відміну від 
тих випадків, коли нове знання виробляється 
в процесі сумісного обговорення проблеми 
групою із двох чи більше учасників, в 
процесі справжнього діалогу"[6, с.53]. Для 
цього цілісний смисл окреслюється не лише 
новим поняттям (або уточнюється вже 
відомим), а й проводиться логічний аналіз 
теорії, добір фактів і т.ін. А наступний етап 
розуміння як соціалізованого процесу, на 
відміну від індивідуального охоплення 
цілісності теорії, відбувається як напрацю- 
вання сукупності дослідних підтверджень 
випадку, а віра, що надихала відкривачів 
нового, їх емоційність та естетизм відсува
ються на другий план. Наступним етапом 
соціалізації розуміння можна вважати

пристосування мови та мислення більшості 
науковців до нового знання. Елітарність 
нового знання перестає існувати, на його базі 
розробляються інші концепції, воно 
знаходить своє місце в науковій картині 
світу, однак ще дисонує зі старими 
концепціями. Остаточне утвердження нового 
знання відбувається, згідно з Гейзенбергом, 
після розриву зі старими концепціями при 
формулюванні математичного апарату, або 
при безпосередньому використанні нової 
концепції. "Для того, щоб розірвати зі 
старими концепціями, необхідні набагато 
більші зусилля, і звичайно буває набагато«? 
простіше знайти нові концепції, аніж 
позбутися старих"[1, с.139].

На нашу думку, ані математичне форму
лювання нової концепції, ані погодження 
дослідних результатів із теоретичними 
знаннями, ані простота концепції “на фоні як 
найбагатшого розмаїття заплутаного 
експериментального матеріалу” [Там само, 
с.139], ані можливість вирішити парадокси, 
поставлені даною теорією, не свідчать про 
розуміння нових концепцій. Усі ці риси 
можуть бути реалізовані в рамках нормальної 
парадигми науки і не передбачають засвоєння 
нових концепцій як світоглядної основи. 
Цілковите осягнення нового знання 
відбувається тоді, коли воно стає світоглядною 
основою для подальшого розвитку наукової 
думки й перманентно присутнє в працях 
учених із різних галузей науки.
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The Complication of Sense of the Scientific Notions 
in their Historically-Cognitive Development

The article is dedicated to topical problems of philosophy of science. Methodology of the evolutional process in 
the sphere o f science is analysed where many notions and asquirea spacious categories qradually get more complicated 
and more concious meaning.
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м. Чернівці

ЕКОЛОГІЧНА ЕТИКА ЯК РЕГУЛЯТОР ДІАЛОГУ 
МІЖ СУСПІЛЬСТВОМ І  ПРИРОДОЮ

. Дві тисячі років тому людство зробило 
дуже важливий крок у своєму моральному 
поступі, прийнявши заповідь “возлюби
ближнього, як самого себе” . Сьогодні, на 
порозі третього тисячоліття, все більше 
людей доходить висновку, що людська 
повага та любов мають поширюватися на 
всю живу природу. Подальший духовний 
розвиток пов’язується з відмовою від 
антропоцентричної парадигми та прийнят
тям принципу “возлюби все живе, ВСЮ 
природу, як самого себе” .

Традиційна етика завжди розглядала
моральні стосунки лише між окремими 
членами суспільства. Природа ж була
позбавлена морального статусу. Екологічна 
етика, яка почала формуватися в другій 
половині XX ст., проголосила головною 
людською доброчинністю повагу до всього 
живого. За словами А. Швейцера, етика - це 
безмежна відповідальність за все живе [6,с.46].

Проте визнання екологічної етики ще не є 
запорукою розв’язання екологічних проблем 
і духовного розвитку людства. Головний 
принцип екологічної етики - принцип поваги 
до всього живого, потребує деталізації, а 
саме: який зміст вкладається у цей принцип, 
якими шляхами має йти його впровадження 
у свідомість як окремих особистостей, так і в 
суспільну свідомість, як він співвідно- 
ситиметься з іншими духовними здобутками, 
чи збережуться всі ті цінності, які сфор
мувалися в західній культурі, чи не втра
титься самоцінність культури та людини.

Однією зі спроб побудови цілісної 
системи екологічної етики є так звана 
глибщіна екологія [1,2,3,]. її представники 
А.НеІс, Б.Дівол, Дж. Сешенс та інші 
вважають, що розгортання всіх форм життя 
на землі є самоцінниМ, незалежно від їх 
користі для людства. Люди не мають права 
зменшувати багатство та різноманітність 
життя, за винятком випадків задоволення 
життєво важливих потреб. Розквіт люд
ського життя й культури можливий лише за 
умови істотного зменшення людської 
популяції; такого зменшення потребує розго
ртання інших форм життя. Глибинні екологи 
закликають до ідентифікації з усім нелюд
ським світом - рослинами, тваринами, зага
лом з усією біосферою, та до визнання біо- 
центричної рівності - всі організми та істоти 
мають однакову внутрішню цінність як 
частини взаємопов’язаного цілого. Як вважає 
Єрмолаєва В.Є., глибинно-екологічний під

хід веде до цілісного Погляду на світ, що 
зумовлює гармонію з природою, визнання її 
внутрішньої цінності, біосферної рівності 
істот, передбачає вишукано прості, само- 
обмежені матеріальні потреби заради збере
ження Землі, адекватну технологію, науку, 
які враховують традиції меншості та 
біорегіональні відносини [2,с. 121 ].

Одразу ж виникає запитання: хто і як 
зменшуватиме людську популяцію і чи не 
суперечить це праву людини на життя?

Кожне людське життя, яке було, є, чи ще 
буде - це унікальна, неповторна подія. Кожна 
людина окрім того, що вона належить до 
світу природи, також належить до світу 
духовного. Духовний світ розбудовується 
завдяки діяльності мільйонів людських 
особистостей. Біоцентризм, який проголо
шується новим кроком у духовному розвитку 
людства, насправді є регресом. Абсолютне 
зрівняння людини з іншими живими 
істотами та повна відмова від принципу 
антропоцентризму не враховує такої реалії, 
як духовне буття, і передбачає ставлення до 
цієї якісно нової реальності як до чогось 
меншовартісного, вторинного, химерного. 
Звичайно, ми погоджуємося із тим, що без 
біологічної основи неможлива (принаймні в 
земних умовах) поява інтелекту, як і з тим, 
що без неорганічної природи не з ’явилась би 
органічна. Еволюція Всесвіту починається з 
народження фізичних частинок та полів із 
сингулярного вакууму; другим важливим 
етапом розвитку стала поява нуклеїново- 
білкового життя, на основі якого і з ’явився 
людський розум, уся сфера духовного. 
Людина - якісно новий ступінь еволюції, 
вона не просто біотаксон, а творець світу 
культури.

Майже нікому не спадає на думку вважати 
життя менш ціннісним, ніж неорганічна 
природа, хоча, наприклад, відомий англій
ський астрофізик Дж. Джине у своїй книзі 
“Рух світів” висловив думку про те, що 
життя у Всесвіті є чимось ненормальним, 
“хворобою старіючої матері” [5,с.53]. Ніхто 
не закликає скорочувати чисельність живих 
організмів, щоб вони не руйнували 
гармонійність неорганічної природи. Але 
тоді чому виникає думка, що людина в 
біосфері є виключно руйнівником природної 
гармонії і що необхідно скорочувати чисель
ність людської популяції. Очевидно людство 
ще не наважується повністю прийняти думку 
про свою еволюційну роль і відповідаль
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ність. Людині хочеться на якийсь час 
залишитися безвідповідальною та бездіяль
ною, повернувшись у лоно матері-природи. 
Проте це вже неможливо, людина приречена 
діяти, усвідомлювати свої дії та відповідати 
за них. Як зауважує М.М. Ізаков, перед 
людством постає ряд дуже складних 
завдань: за історично короткий строк (30-40 
років) перейти на нові джерела енергії, 
відновити ліси, позбавитися від забруднень, 
значно повніше використовувати океан і 
ближній космос. Для розв’язання цих 
завдань потрібна праця багатьох дуже 
освічених людей. Крім того, в майбутньому 
людство очікують проблеми, які можна 
вирішити тільки володіючи потужним 
науково-технічним потенціалом. Наприклад, 
зараз ми живемо в міжльодовиковий період, 
і через 103-104 мільйонів років ймовірно 
наступить новий льодовиковий період. 
Середня температура на планеті зменшиться 
на 5-10° К, що вимагатиме величезних 
технічних зусиль і енерговитрат для 
збереження біоти [3, с.328].

Тут виникає нова небезпека: думка про те, 
що людство взагалі переросло свою 
біологічну основу, може існувати без 
природи, цілеспрямовано формувати свою 
тілесну основу і навіть замінити людину 
біокіборгом. Така позиція, як опозиція 
біоцентризму, антигуманна і не може 
вважатися виходом з екологічної кризи. 
Антропоцентрична парадигма не вичерпала 
себе й не може вичерпати, доки існує 
людина, проте вона потребує очищення від 
засилля споживацьких та утилітарних 
цінностей, від домінування технократичного 
мислення. Природа є джерелом не тільки 
нашого матеріального існування, але 
одночасно й духовного життя. Ми не 
повинні протиставляти себе разом з пере
твореною власними силами частиною 
природи світу культури, всьому світові 
природи взагалі. Але ми не зможемо й 
розчинити повністю себе в ньому. 
Пам’ятаючи про самоцінність природи, не 
маємо права забувати про самоцінність 
людства та людської культури.

У будь-яких сферах буття існує три типи 
взаємодії: пасивно-монологічна, активно-
монологічна та діалогічна. Людина у 
взаємодії з природою вже пройшла етап 
пасивного монологу, коли природа підпоряд
кувала людину своїй владі. Сьогодні ми 
перебуваємо в кінці активно-монологічного 
етапу, нав’язуючи природі свою волю.

Повернення до пасивно-монологічного 
типу взаємодії нереальне, а подальший 
розвиток за принципом активного монологу

загрожує руйнуванням біосфери. Існує лише 
один прийнятний вихід - перехід до 
діалогічної парадигми у взаємовідносинах з 
природою. Ця парадигма містить у собі 
ставлення до світу (без чого немислима 
людина), вона не потребує значного й 
різкого скорочення чисельності населення, 
передбачає рівноправність як природи, так і 
людини. Лише діалог забезпечує спільний 
розвиток сторін, що беруть участь у ньому, 
бо лише в діалозі жоден із його учасників не 
виступає як засіб для іншого. Людство й 
природа не повинні протистояти одне 
одному, бо зрештою це може мати фатальні 
наслідки як для природи, так і для людини. 
Вони мають співадаптуватись і спільно 
розвиватися.

Реалізація на практиці принципів діалогу 
передусім має передбачати відмову від 
абіотичної техніки та технології. Уже 
сьогодні досить активно розвивається наука 
про біохімічну стабілізацію та дестабілізацію 
і біохімічна екологія. У промисловості, 
медицині, сільському господарстві широко 
застосовуються біотехнології, розробляють
ся ідеї про біологічно відновні джерела 
енергії. У багатьох випадках використання 
біологічних методів знешкодження відходів 
є основним засобом охорони оточуючого 
середовища. Біологічний спосіб очистки 
стічних вод відомий понад 10 років і нині 
найбільш розповсюджений у світовій 
практиці. Можливості мікроорганізмів для 
знешкодження речовин, наявних у рідких 
відходах, ще не вичерпані. Методи генної 
інженерії дозволяють отримувати мікро
організми, здатні знешкоджувати екологічно 
небезпечні речовини. Важливе значення має 
застосування біотехнологічних способів 
знешкодження твердих відходів, у тому 
числі осадів стічних вод. Активно ведеться 
пошук ефективних мікроорганізмів, здатних 
переробляти токсичні сполуки важких 
металів при утилізації вторинних відходів. 
Загалом мікроорганізми можуть знешкодити 
понад 50 забруднюючих речовин, що 
містяться в промислових відходах, у тому 
числі поліхлорбіфеніли, креозот, ДДТ, 
ароматичні вуглеводні, деякі аліфатичні 
сполуки, а також такі метали, як кадмій, 
хром, свинець, ртуть та ін.

Звичайно, біотехнологія не є панацеєю 
щодо збереження оточуючого середовища, її 
широке застосування може мати неперед- 
бачувані наслідки як для людини, так і для 
всієї біосфери, а тому потрібні широкі 
дослідження. Але, незважаючи на всі 
складнощі, це один з реальних непротиправ- 
них шляхів подальшого розвитку людства.
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SUMMARY
Zadubrivska O.M.

Ecological Ethics as Regulator of The Dialogue Between Nature and Society
In the article a rich theoretical and empirical bases is used for analysis of the present day ecological situation on the 

planet, interesting thoughts are suggested concerning the improvement of interaction beetween society and nature.

Наумкіна Є.А. 
м. Суми

СУТНІСТЬ КОЕВОЛЮ ЦІЙНОЇСТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ 
СИСТЕМИ “СУСПІЛЬСТВО-ПРИРОДА’

Сукупність концепцій, які намагаються 
глянути на майбутнє нашої цивілізації через 
призму сьогоднішніх проблем людського 
буття, надзвичайно широка: від добре
відомих праць членів Римського клубу до 
психоаналітичних і натуралістичних пара
дигм. За такої ситуації досить важливим є 
вибір і розробка концепції, що відкриває 
сприятливу перспективу для людства, а 
також реальні практичні дії з метою її 
реалізації.

У цьому плані досить перспективною, на 
наш погляд, є концепція ноосфери. Її 
розробляли з різних світоглядних позицій 
Е.Леруа, П. Тейяр де Шарден, В.І. Вернад- 
ський та інші вчені. Вони розглядають 
ноосферу як сферу розуму, коли будь-яка 
перетворююча діяльність людини базується 
на науковому розумінні природних і 
соціальних процесів.

Сьогодні головна проблема при вивченні 
даної концепції' полягає у виборі та 
обгрунтуванні шляхів досягнення ноосферної 
цивілізації. Перехід біосфери в ноосферу, на 
думку багатьох учених, може відбутися за 
умови, коли суспільство і природа гармонійно 
еволюціонізуватимуть по шляху оптимізацІЇ 
своєї взаємодії, тобто по шляху коеволюції. 
“Формування нової парадигми в сучасній 
культурі будується на основі використання 
коеволюційної стратегії” [2, с.336]. Тому 
розробка названої стратегії набуває не 
тільки теоретичного значення, а й 
практичної спрямованості.

Серед перших вітчизняних дослідників, які 
виступали з концепцією коеволюції людини та 
біосфери, були М.В. Тимофеєв-Ресовський та

Ю.М. Свирежев. Важливими характеристиками 
коеволюційної стратегії у природничонауко- 
вому та філософському розумінні природи 
присвячені дослідження P.C. Карпинської, І.К. 
Лисєєва, А.П.Огурцова. Велике значення при 
вивченні коеволюційної стратегії мають 
дослідження А.Д. Урсула, сособливо сучасні 
результати ноосферології, що були отримані 
ним у його працях. Суттєвим внеском у 
розробку нової “Стратегії Людини”, узгодженої 
зі “Стратегією Природи”, є праці академіка 
М.М. Мойсеева.

Сучасний стан системи “суспільство- 
природа” нерівноважний, що зумовлено 
дією антропогенних факторів. Наявність 
суттєвої нерівноважності служить джерелом 
структурогенезу, умовою запуску механізму 
генерації новоутворень. Ці новоутворення 
являють собою два майбутніх стани- 
антрактори (умовно їх можна визначити як 
“ноосфера” і “катастрофа”), в зону яких 
попадають траєкторії процесів само
організації глобальної соціоприродної 
системи. І людство повинно обрати один із 
двох шляхів: прогресивну лінію розвитку, 
яка сприяє досягненню ноосферного стану 
атрактора, чи регресивну тенденцію у 
взаємодії суспільства і природи, яка може 
викликати екологічну катастрофу, Постає 
досить серйозне питання: як спрямувати 
систему “суспільство-природа” до прогре
сивної лінії розвитку.

Коеволюційна стратегія виходить з того, що 
попередити глобальну екологічну катастрофу 
можна тільки при керованому переході до 
ноосфери. Людство, щоб вижити, повинно 
взяти на себе відповідальність за свідоме
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управління соціоприродним розвитком. Воло
діючи мисленням, ми усвідомлюємо процес 
еволюції, отже, можемо через самопізнання 
людини як частини природи спрямувати 
енергію науково-технічної творчості на 
регуляцію нашого еволюційного процесу. У 
зв’язку з цим, зазначає П. Куусі, теперішній 
час “дає нам привілей жити в поворотний 
момент космічної історії, коли еволюція 
вперше стає усвідомленою людиною. Ми 
проходили через критичний відправний 
пункт і вступаємо у свідому ево
люцію”! ^ .  185].

Які ж основні напрями коеволюційної 
стратегії розвитку системи “суспільство- 
природа”?

По-перше, принципова неможливість точ
но розрахувати майбутні траєкторії розвитку 
системи в точках біфуркації, що кожного 
разу ставить перед суспільством проблему 
вибору. Здійснюючи його, людина повинна 
орієнтуватися на обрані нею цінності та 
водночас на один із власних шляхів 
еволюції, які визначаються внутрішньо 
самоорганізаційними тенденціями природи. 
Це означає, що суспільство обирає сприят
ливий для себе шлях, який є одним із тих, 
що реалізуються в природній підсистемі. 
При цьому важливо не потрапити в 
катастрофічні траєкторії, відсікаючи відпо
відні небажані сценарії розвитку глобальної 
соціоприродної системи. Людство повинно 
вміти оцінювати стан системи “суспільство- 
природа” і наперед знати, де знаходиться та 
заборонена грань, через яку не слід 
переступати.

Нині вивчення необхідних умов коеволюції 
значно прискорилось у багатьох напрямах. 
Передусім це стосується дослідження ролі 
біоти в стабілізації екосистем (B.C. Горшков, 
М.С. Печуркін та ін.). Але в центрі уваги 
вчених знаходяться передусім механізми 
негативного зворотного зв’язку. Проте 
проаналізувати особливості біосфери за 
допомогою самих лише механізмів названого 
процесу неможливо. Тому теорія розвитку 
біосфери не може вважатися повноціїшою, 
якщо не вивчена багатоманітність її 
біфуркаційних станів, умов переходу від 
одного стану до іншого і т.п. Отже, ми повинні 
вивчити динаміку біосфери як нелінійної 
системи, визначити структуру її атракторів та 
грані їхньої взаємодії'.

Одним з найважливіших завдань сучасної 
науки є створення інструменту, здатного 
побачити цей рифовий бар’єр, цю 
заборонену зону, переступати які людство не 
повинно ні за яких обставин [4,с.32]. Звідси 
виникає необхідність вивчення, прогнозу

вання та моделювання спектра можливих 
варіантів розвитку соціоприродної системи.

Такі дослідження проводились у Радян
ському Союзі ще у 80-х роках на базі 
обчислювальних систем, які імітували 
функціонування біосфери. Численні комп’ю
терні експерименти з моделями показали, що 
біосфера може існувати на околицях різних 
атракторів (каналів еволюції). Тому людство 
повинно встановити границі названих 
атракторів, особливо тих, у рамках яких воно 
виникло. Суспільство має навчитися дос
ліджувати грані допустимих антропогенних 
впливів на оточуюче середовище в рамках 
існуючого нині каналу еволюції, оскільки 
межею кількісних змін, за якою здій
снюється зміна якості, є категорія міри. 
Критична величина антропогенного наван
таження, за якого розпочнуться незворотні 
катастрофічні зміни, залишається поки-що 
невизначеною.

Отже, коеволюційна стратегія передбачає 
таку поведінку людства, яка сприяє 
збереженню природи в межах того атрак- 
тора, який дав життя людині. Одним із 
завдань управління процесом переходу 
системи “суспільство-природа” в новий стан 
є встановлення і постійний контроль за 
біфуркаційними значеннями її параметрів.

По-друге, в глобальній соціоприродній 
системі суттєву роль відіграють несилові 
взаємодії, засновані на кооперативних 
механізмах. Тому управління в системі 
“суспільство-природа” повинно бути 
оптимальним за величиною і вписуватися в 
індивідуальну самоорганізаційну картину як 
суспільства, так і природи.

Отже, коеволюційна стратегія передбачає 
розробку нового виду управління, коли 
управлінський вплив повинен взаємодіяти з 
внутрішніми самоорганізаційними тенден
ціями поведінки системи. При такому під
ході керований розвиток стає спрямованим.

По-третє, у такій складній високочутливій 
системі, як “суспільство-природа”, біфурка- 
ційний перехід може відбутися під впливом 
випадкових подій. “Катастрофічні пере
будови біосфери можуть відбутися вна
слідок.... незначної зміни того чи іншого 
параметра біосфери” [4,с.199]. Сьогодні 
людство поставило себе на грань катастрофи 
в залежності від випадковості (при наймен
шій халатності обслуговуючого персоналу, 
перебою у роботі комп’ютерів і т.п.). Не слід 
забувати й про те, що на планеті мають місце 
величезні запаси ядерної, хімічної та 
бактерологічної зброї. Стохастичність, як 
ніколи раніше, стає одним з головних 
факторів еволюції глобальної соціоприрод-
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ної системи. Людство повинно бути розумним 
у своїй свободі, тому що “сучасна людина не 
має права помилятись, і від того, наскільки 
усвідомлює вона важливість сучасного 
моменту, які приймає рішення і яку обере 
поведінку, залежить не тільки доля її самої, а й 
доля всього роду людського” [5, с.210]. 
Орієнтирами тут повинні служити не тільки 
знання щодо перспектив подальшої еволюції 
системи “суспільство-природа”, а передусім 
ціннісні та моральні установки, які стримують 
від необдуманих і небезпечних дій.

Отже, коеволюційна стратегія передбачає 
підвищення відповідальності людства за свої 
дії, які повинні базуватися не тільки на 
когнітивних, а й на ціннісних орієнтаціях, 
завдяки чому можна подолати розрив між 
пізнавальними та моральними установками в 
життєдіяльності людини.

По-четверте, для встановленння коеволю- 
ційного типу взаємодії в глобальній соціо- 
природній системі необіхдно об’єднати її 
підсистеми з урахуванням різної швидкості 
їх розвитку (швидкість соціальної еволюції 
значно більша, ніж біологічної). Для цього, у 
відповідності з принципами нелінійного 
синтезу, відкритими синергетикою, необхід
но об’єднати названі підсистеми, синхроні
зувати темпи їхньої еволюції. Йдеться про 
те, що швидкість змін, які відбуваються в 
суспільстві, повинна бути узгоджена, скоре
гована зі швидкістю протікання природних 
процесів. Таке об’єднання “різновікових 
структур вимагає включення механізмів 
“соціальної пам’яті” , основним носієм якої є 
людина та її інтелект. Соціальну пам’ять 
прийнято визначати як інформацію, нако
пичену в ході історичного розвитку суспіль
ства і втілену в результатах пізнавальної та 
предметно-практичної діяльності людини. 
Саме соціальна інформація виступає стабі
лізуючим фактором еволюції соціальних 
систем. Здатність суспільства долати ентро

пію залежить від якості соціальної 
інформації. Тому “включення розуму в сис
тему природи стає необхідним, оскільки воно 
протистоїть ентропії і.... забезпечує умови 
збереження цілісності біосфери...” [6, С.7].

У зв’язку з цим виникає необхідність у 
значній активізації інформаційних ресурсів 
суспільства. “Інформатизація необхідна для 
значної перебудови у сфері екології і переходу... 
на шлях інтенсивної коеволюції” [1, с.48]. 
Досягнувши ноосфсерного стану, глобальна 
соціоприродна система вийде на вищий рівень 
свого інформаційного стану.

Отже, коеволюційна стратегія здатна 
забезпечити керований перехід системи 
“суспільство-природа” до ноосфернош атрак- 
тору. Для цього людство повинно взяти, 
образно кажучи, кермо світового еволюційного 
процесу і перейти до свідомого управління 
еволюцією. Орієнтирами при цьому повинні 
бути не тільки когнітивні, а й ціннісні начала 
людської життєдіяльності. Коеволюційна стра
тегія в пізнанні та практичній діяльності стає 
сьогодні основною парадигмальною установ
кою людства, яке стоїть на порозі XXI 
століття.
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The Essence of Coevolutionai Strategy of Development of the “ Society-Nature” System
The article analyses the topical problems of correlation between society and nature by the end o f the XX-th century, 

interesting throughts are, expressed within the frame of coevolutionai and synergetic paradigm.

39



Єременко І.В. 
м. Суми

КООПЕРАТИВНІСТЬІ КОГЕРЕНТНІСТЬ ЯК АТРИБУТИ САМООРГАНІЗАЦІЇ
Кожному історичному періоду в розвитку 

науки притаманні особливі ідеали наукового 
знання та методологічні підходи до 
осмислення дійсності. Теорія самоорганізації 
(синергетика) нині вносить солідний вклад в 
стиль наукового мислення, методологічні 
основи науки та існуючу картину світу. 
Класичні й некласичні зразки мислення 
уточнюються, доповнюються й переосмис
люються завдяки загальному визнанню 
науковим співтовариством саме синергетич
них положень мислення.

Загальноприйнятими стають такі поняття, як 
відкритість, неліншність, самоорганізація та 
самоуправління систем і процесів, альтерна
тивність шляхів еволюції та їх вибір в точках 
біфуркацій, кооперативність і когерентність, 
вбудовані в структуру природничонаукових, 
гуманітарних, культурологічних текстів. Названі 
поняття стають зрозумілими для спеціалістів 
різних галузей знання. Це дозволяє вести 
аргументовану мову про своєрідну експансію 
синергетичних ідей, методів і понять як про 
нову наукову революцію.

Термін “синергетика” має біологічне 
походження. Давньогрецьке слово “синер- 
гія” означає співтовариство, співдружність, 
сприяння [13, с.414], що відповідає
латинському “кооперація” . Тому синерге
тичні процеси й системи мають кооператив
ний характер. А кооперативність, у свою 
чергу, є одним із атрибутів самоорганізації, 
невід’ємним фактором синергетичних 
систем і процесів, що самоорганізуються. 
Г.І. Рузавін вказує на особливу важливість 
даної атрибутивної якості названих систем, в 
утворенні яких вирішальну роль відіграють 
кооперативні процеси, які базуються на 
узгодженій взаємодії елементів [11, с.64].

Об’єднання структур не зводиться до їх 
простого додавання: має місце перекривання 
сфер локалізації структур з дефектом енергії. 
Ціле вже не дорівнює сумі частин. З’являється 
й новий принцип узгодження частин в єдине 
ціле на основі співіснування структур різного 
віку в одному просторі [4, с.5]. Автори 
називають це новим принципом суперпозиції. 
Тобто йдеться про відокремлення, або швидше 
становлення нового холізму (гр. Ьоіоб - цілий, 
увесь) [3, с.371].

Погляди, вироблені сучасною синерге
тикою, реально співзвучні роздумам древніх 
філософів. Так, уявлення про коопера
тивність і когерентність, про принцип 
цілісності не є новою точкою зору в історії

філософії. Дані уявлення стикуються зі 
східним світоглядом, його філософією та 
культурою. Практично в усіх традиційних 
космологіях Сходу ми зустірчаємо подібні 
уявлення - світ як єдиний організм, гармонія 
і внутрішня єдність людини й природи. Цю 
єдність виокремлювали даосизм та 
конфуціанство, де “одне в усьому і все в 
одному” , буддійське вчення про дхарму, де 
всі елементи наділялись рівносильними 
властивостями і знаходились у тісному 
взаємозв’язку.

З позицій східної мудрості, як зазначає Є.Я. 
Режабек, кожна істота, квітка, камінь - суть 
елементи космічної гармонії. У стародавній 
китайській книзі “Іузін” (“Книга, змін”) 
стверджується, що необережне втручання в 
процес навіть другорядної важливості може 
привести до значних негативних наслідків 
[10, с.4]. “Усе пронизує єдиний шлях-дао, 
все пов’язано між собою. Життя єдине, і 
прагнення кожної його частини повинно 
співпадати з прагненням цілого” [2, с.26].

Розвиток синергетики породив неодно
значний інтерес до буддійсько-даоської 
східної традиції [1]. Зокрема, І.Пригожин 
зазначає, що “для китайця Всесвіт являє 
собою когерентне утворення, де всі події 
взаємопов’язані” [8, с.52]. Водночас форму
ється нове розуміння взаємодії частин цілого 
та узгодженості їх змін.

Варто зазначити, що вже в працях 
Лейбніца міститься ідея когерентності як 
силової взаємодії, синхронізації. У процесі 
взаємовідображення монад відбувається їх 
узгодження, синхронізація, а в подальшому 
відкривається можливість переходу їх у 
резонансну взаємодію. Остання може бути 
незначною, але вплив її тривалий час 
зберігається, і система веде себе не так, як це 
буває за звичайних умов [5, с.134].

Для відкритих систем, що самооргані
зуються, взаємодії, які базуються на 
кооперативних ефектах, виступають стриж
невим фактором. Завдяки цьому система 
здатна переходити від одного стану 
самоорганізації до іншого, породжуючи нові 
структури в процесі своєї еволюції. Як 
зазаначає М.М. Мойсеєв, “природі прита
манна кооперативність - об’єднання окремих 
елементів у відповідні системи. В результаті 
в утвореній системі можуть виникнути нові 
властивості” [7, с.8]. На його думку, це і є 
“механізми зібрання”, а “закони зібрання 
мають такий же фундаментальний характер,
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як і закони фізики”[Там само, с.9]. Усе це 
дозволяє зробити новий висновок щодо 
змісту давньої дискусії між редукціоністами 
й антиредукціоністами: формування нових 
системних властивостей відбувається за 
умови, якщо кількість елементів та 
складність зв’язків між ними досягають 
деякої критичної відмітки. Це явище можна 
назвати виникненням властивостей “великих 
сукупностей” об’єктів. Виявити кооператив
ні властивості можна, наприклад, у поведінці 
плазми, у когерентних випромінюваннях 
лазерів, у морфогенезі та динаміці популя
цій, в економічних процесах ринкової 
саморегуляції [12, с.19-21].

Виникнення життя також тісно пов’язано 
з кооперативними й когерентними проце
сами на молекулярному рівні організації. 
Фундаментальне значення названих понять 
на клітинному рівні майже не викликає 
сумнівів. Зокрема, розпад структури води, 
так звані “переходи-спіраль-клубок” та ін. є 
рельєфно виражені коооперативні процеси. 
У свою чергу нелінійний зворотний зв’язок 
приводить у дію такі процеси, які в 
синергетиці отримали назву “режимів із 
загостренням” [4].

Слід підкреслити, що перебудова струк
тури реалізується тоді, коли вона є нерівно- 
важною для даних умов. Існування такої 
структури призводить до того, що слабка дія 
породжує потужний результат - когерентне 
підсилення сигналу.

У сучасній біології існує багато цікавих 
проблем, які можуть бути розв’язані з погляду 
наукових положень синергетики. Для прикладу 
розглянемо дослідження процесів виникнення 
та розвитку клітин, органів, частин тіла в 
онтогенезі. У біології назване явище
визначається як морфогенез. Більше того, 
розгляд емброгенезу й морфогенезу без, 
урахувашпИкооперативності та когерентності 
взаємодій взагалі втрачає будь-який зміст. Так, 
при експериментах на ембріонах було
втановлено: клітини, що знаходяться в тканині, 
отримують інформацію про свій стан від 
оточуючих клітин, після чого відбувається їх 
диференціація. Щоб стимулювати рушійні 
сили індивідуального розвитку, необхідна 
колективна зміна зародку.

Синергетична теорія ембріогенезу й
морфогенезу та метод математичного моде
лювання дають можливість описати процеси 
утворення відносно простих структур у 
біосистемах. Більш складні процеси ще 
чекають свого розв’язання.

І. Пригожин та І. Стенгерс у своїй книзі 
“Порядок із хаосу. Новий діалог людини з 
природою” звертаються ще до однієї

синегретичної моделі. Йдеться про 
популяцію соціальнйх амеб гриба слизовика 
( ВісЮзїеІішп сіізсосіеит), я к и й  є  яскравим 
біологічним прикладом системи, що само- 
організується. Названа система, в залежності 
від зовнішніх умов, може знаходитися у 
вигляді незалежно існуючих одноклітинних 
амеб або як єдиний багатоклітинний організм 
[9, с.243]. При цьому відбувається колективна 
взаємодія, результатом якої є з ’єднання 
окремих амеб та формування єдиного 
багатоклітинного організму - плазмодія.

У плазмодії містяться зародки органів 
руху, він пересувається в пошуках їжі і 
робить це значно швидше, ніж окрема амеба. 
При знаходженні їжі плазмодій “розси
пається” на вільних амеб, які знову розпо
чинають індивідне існування. При відсут
ності їжі розпочинає діяти програма розмно
ження, яка й забезпечує виживання виду.

Перенесення синергетичних ідей і 
результатів з однієї наукової галузі в іншу 
стає нині для дослідників ефективним 
інструментом, а послідовне його застосу
вання може дати багато цікавого. У живому 
світі спостерігається неймовірне розмаїття 
різних форм кооперативної поведінки. 
Передусім це організація типу сім’ї або 
стадних спільнот, існування яких можливе 
лише в складі популяції, яка, у свою чергу, 
входить до геобіоценозу та біосфери в 
цілому. Синергетика будує математичні моделі 
досліджуваних явищ. Завдання математичної 
моделі - спрощений розгляд складного явища. 
Достатньо згадати про модель “хижак-жертва” 
Вольтерри-Лотки, яка пояснює часові 
коливання біологічних популяцій. Крім 
відносин у системі “хижак-жертва”, в природі є 
численні приклади кооперації різних видів, яка 
полегшує їх існування. При кооперації між 
представниками різних біологічних видів 
взаємовідносини будуються на власній 
основі [6, с. 130].

Безперечно, що кооперативність і 
когерентність є фундаментальною засадою 
всієї еволюції живої матерії. Кооператив
ність поведінки, поєднана з внутрішньо
видовою боротьбою, пронизує еволюційний 
процес біологічних систем. Очевидно, що 
внутрішньовидова боротьба, прагнення 
забезпечити гомеостаз, тенденція до макси
мального застосування зовнішньої енергії 
досить тісно переплетені між собою. Усе це - 
тільки різні сторони одного й того ж єдиного 
процесу самоорганізації, його основні 
механізми.

Останнім часом проблема коеволюції 
досить часто піднімається в наукових 
дискусіях. В основу коеволюції (паралельної,
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взаємопов’язаної еволюції) також повинні бути 
покладені синергетичні атрибута коопе- 
ративності й когерентності. Проте слід 
зазначити, що сьогодні поки-що йдеться лише 
про односторонній процес самоорганізації 
живого. Людство ще не навчилося синерге
тично вписувати свої господарські процеси в 
природні цикли, які досить часто руйнівно 
діють стосовно до соціуму.

Отже, в основу біосистеми повинні бути 
покладені атрибути самоорганізації: коопе- 
ративність і когерентність. Методологічний 
підхід, розвинутий синергетикою, пропонує 
розпочати моделювання з найпростіших 
аналогів складних систем, які самоорганізу- 
ються, та біопроцесів, що дозволить зрозуміти 
сутність їх виникнення, формування та 
розвитку. Сама філософія синергетики стає нині 
однією з найпресгажшших і нейперспектав- 
ніших в усій складній системі філософії науки.
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SUMMARY
Eremenko I.V.

Cooperation and Coherence as Attributes of Selforganization
The topical problems of methodology of science are analyzed in the article. The analysis is based on synergetic 

paradigm. Some interesting ideas o f I. Prigogin, I. Stengers and o f other representatives o f synergetism are expressed.
Павлюк M.C. 

м. Чернівці

ЩО ЧЕКАЄ ЛЮДСТВО В  МАЙБУТНЬОМУ: ДЕЯКІ ЗАХІДНІ 
ФУТУРОЛОГІЧНІ КОНЦЕПЦІЇ

На порозі XX і ХХЗ століть люди все частіше 
звертаються до проблеми майбутнього земної 
цивілізації. Зважаючи на це, представники 
західної соціальної філософії та соціології 
створюють нові теорії суспільного розвитку. 
Зокрема, на зміну концепції “індустріального” 
приходять різні варіанта “постіндустріального” 
суспільства. Це позначилося й на тих назвах, які 
західні соціальні філософи та футурологи дають 
цьому суспільству: “суперіндустріальне”
(О.Тоффлер), “постбуржуазне” (К.Е.Боулдінг), 
“технотронне” (З.Бжезинський), “синергетичне” 
(Й.Масуда) та ін.

Ідея постіндустріального суспільства почала 
зароджуватися ще наприкінці 60-х років 
нашого століття. Так, відомий французький 
історик і соціолог Р. Арон, створюючи 
концепцію “єдиного індустріального суспіль
ства”, мав на увазі також перехід до нового

типу соціальності, який би мав риси пост
індустріального суспільства. Подібні концепції 
розробляли також Дж. Гелбрайт, М. Кларк, Р. 
Теобальд та інші американські футурологи. 
Стаття 3. Бжезинського “Америка в техно
тронну добу”(1967 р.) також є спробою змалю
вати нове суспільство, в якому промислова 
діяльність поступається місцем сфері обслу
говування.

Найбільш послідовно й наполегливо 
розробляв теорію “постіндустріального сус
пільства” відомий американський футуролог 
Д.Белл, який вважається засновником цієї 
концепції. Спочатку він звернув увагу на 
суто формальні ознаки появи нової 
соціальної реальності, а саме: збільшення 
кількості “білих комірців” у порівняння з 
“синіми”, зростання питомої ваги служби 
сервісу, підвищення ролі наукового знання
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“Корені постіндустріального суспільства, - 
писав він, - слід шукати у впливі науки на 
виробництво” . Далі він зауважує: “Якщо 
провідними постатями минулого століття 
були підприємець, бізнесмен та керівник 
виробництва, то “новими людьми” є вчений, 
математик економіст та інженер нової 
інтелектуальної технології” [1 ,с.206-208].

Ще одна досить важлива риса 
постіндустрального суспільства: більшість 
робочої сили тут зайнята вже не в сільському 
господарстві або промисловому виробництві, 
а у сфері обслуговування (торгівля, фінанси, 
транспорт, охорона здоров’я, відпочинок, 
освіта й управління).

В Африці й Азії, пише далі Белл, у 
сільському господарстві зайнято понад 70 % 
робочої сили. У Західній і Північній Європі, 
Японії та інших країнах більша частина 
робочої сили зайнята в промисловості або 
виробництві товарів. СІЛА сьогодні - єдина 
країна світу, де у сфері обслуговування зайнято 
понад 50 % робочої сили. Це становить 
половину валового національного продукту 
[Там само, с.210].

Паралельно розробкою теорії постіндус
тріального суспільства займався американ
ський соціальний філософ Олвін Тоффлер, 
філософська концепція якого найповніше 
викладена в підготовленій та опублікованій 
ним книзі “Третя хвшія”(1980 р.). У названій 
книзі Тоффлер запропонував таку схему 
розвитку земної цивілізації: перша хвиля - 
утвердження сусіпльства аграрного типу, 
друга хвиля-розвиток індустріального 
суспільства, а третя хвиля знаменує собою 
появу “суперіндустріального суспільства” . За 
Тоффлером, індустріалізм являє собою 
певний вид цивілізації зі своїм особливим 
типом розвитку, ставленням до навколиш
нього середовища, способом життя, 
ціннісними орієнтаціями людей. Цьому 
суспільству відповідала також своя, так звана 
протестантська етика, яка в соціологічній 
концепції М.Вебера отожнювалася з “духом 
капіталізму” . Проте поява нової технології, 
реорганізація виробництва на основі 
впровадження найповніших досягнень науки 
й техніки привели в рух третю хвилю 
розвитку цивілізації, де виробництво має 
зовсім інший вигляд. “Новий спосіб 
виробництва, - пише О.Тоффлер, - робить 
можливим повернення до хатнього 
виробництва на новій, вищій, електронній 
базі та акцентує увагу на домівці як на центрі 
суспільства” [4,с.210].

На думку Тоффлера, у цьому суспільстві 
новий спосіб життя заснований на поновлю
ваних джерелах енергії та методах

виробництва, що роблять застарілими 
більшість фабричних складальних ліній; на 
новій сім’ї та інституті, що міг би бути 
названий “електронним коледжем”; на 
радикально перетворених школах. Цивілі
зація, що формується, несе з собою і новий 
кодекс поведінки [5,с.275-278].

Проте Тоффллер жодного разу не дав 
прямого визначення “інформаційного” 
(постіндустрального) суспільства. Він дає 
його описово, через перерахування елемен
тів, які є радикально новими для 
сьогоднішнього життя й докорінно змінять 
буттєвість як нинішніх, так і майбутніх 
поколінь людей.

Але повернемось до книги Тоффлера 
“Третя хвиля” й коротко зупинимося на 
деяких її цікавих моментах.

Технічно розвинуті країни світу, зауважує 
Тоффлер, стають сьогодні свідками 
виникнення різноманітних форм сім’ї. 
Комуни (общини), групи престарілих, що 
об’єднуються для спільного ведення госпо
дарства, племінні угруповання серед деяких 
етнічних меншостей, контрактні (договірні) 
та серіальні (періодичні) шлюби, сім’ї, у 
яких чоловіки живуть і працюють у різних 
містах, - це далеко не повний перелік 
існуючих сімейних форм... Які форми сім’ї 
зникнуть, а які широко поширяться, 
залежатиме не стільки від проповідей про 
“святості сім’ї-” , скільки від того, по якому 
руслу ми направимо розвиток техніки й 
організацію праці [Там само, С.281-283].

Тоффлер висловлює упевненість, що 
згодом повна автоматизація дозволить 
людині самій конструювати потрібну їй про
дукцію. Так що в результаті споживач стане 
такою же частиною виробничого процесу, 
яким на сучасному етапі є складальник, що 
працює на конвеєрі. Одним словом, відбува
ється, образно кажучи, ніби повернення в 
суспільство “просюмера”, що був пануючою 
фігурою в суспільстві “першої хвилі” . Але 
цілком зрозуміло, це буде “просюмер”, 
оснащений сучасною технікою, що працює в 
електронному котеджі й дотримується 
сучасного способу життя [2, с.346-348]. 
Звичайно, мають місце й інші сценарії 
майбутнього розвитку земної цивілізації. 
Зокрема, Йонезі Масуда, засновник і прези
дент Інституту інформаційного суспільства в 
Японії, зробив спробу оцінити майбутнє 
суспільства як певний соціальний організм, 
що буде функціонувати на основі організації 
та способів діяльності, які значно 
відрізняються від сучасних. При цьому він 
використовує минулий взірець людського 
суспільства, тобто індустріального. Він
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виділяє 17 параметрів індустріального 
суспільства, які мають змінитися. Так, 
наприклад, якщо в названому суспільстві 
центром промислового виробництва та 
“своєрідним символом” індустріалізму є 
завод, то в синергетичному суспільстві 
(термін Й. Масуди) таким центром стануть 
інформаційні мережі й банки даних. У цьому 
суспільстві, на думку Масуди, поступово 
виникне виробництво синергетичного типу, 
в якому об’єднається енергія багатьох людей 
- як інтелектуальна, так і фізична [3, с.335- 
340]. У такому виробництві громадяни 
братимуть спільну участь в обговоренні 
проблем, які стосуються досягнення 
спільної мети, підсумовуватимуть наслідки 
дискусій і прийматимуть остаточне рішення

за участю всіх членів тієї чи іншої 
спільності.
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SUMMARY
Pavluk M.S.

What Will Happen to Mankind in Future Some of the Western 
Futorological Conceptions

The article presents analysis o f the conceptions of “postindustrial” , “synergetic” society, which are quite 
popular in western countries. Intresting ideas are expressed concerning solvation of the of the ecological and some 
other global problems.

К аралаш  Н.Г. 
м.Чернівці

ГЛОБАЛЬНА СОЛІДАРНІСТЬ ЛЮДЕЙ ЯК РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПІВ
СИНЕРГЕТИЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

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. У кінцевому рахунку саме 
від суб’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, міжіндиві- 
дуальному спілкуванні й навіть на
адаптивних можливостях індивідів.

На думку деяких німецьких авторів 
(М.Леске, Г.Редлов, Г.Штілер та ін.), соціуми 
дещо нагадують природні організми. Вони 
цілеспрямовано упорядковані завдяки тому, 
що синтезують різноманітні суспільні 
відносини, діяльності, соціальні інститути в 
єдине ціле [1, с.216]. В основі розвитку будь- 
якого суспільства лежить спільна ціле
спрямована праця. І чим вищий рівень її 
організації та соціальної віддачі, тим вищим 
буде ступінь суспільного прогресу, а отже й

стабільності суспільства. Названа закономір
ність діє і в зворотному напрямку.

У цьому плані добре “спрацьовують” 
основні положення синергетики та принципи 
синергетичної взаємодії в рамках соціуму.

Згідно з положеннями синергетики, зусилля, 
пракгачні до окремої людини небезплідні, вони 
не завжди розчиняються, нівелюються в 
загальному русі соціуму. За особливого стану 
нестійкого функціонування соціального 
середовища дії кожної окремої людини можуть 
впливати на макросоціальні процеси. Звідси 
витікає' необхідність усвідомлення кожним 
індивідом своєї персональної відповідальності 
за все те, до чого він причетний, за долю всього 
суспільства [2, с.5].

Синергетична співпраця індивідів, 
розпочинаючись на локальному рівні, повин
на поширюватися (і поширюється) на рівень 
Суспільства загалом, включаючи і світове 
співтовариство. На думку відомого ^япон
ського вченого в галузі глобалістики Йонезі 
Масуди, “першою базисною характерис
тикою людської діяльності є спільна мета, 
яка грунтується на загальному усвідомленні 
групових потреб, що не суперечать цілям 
індивіда. Другою - що ця дія буде добровіль
ною. Не повинно бути ніякого примусу.
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Третьою - що індивіди та групи активно 
співробітничають для досягнення цієї спільної 
мети, і це співробітництво має бути не 
статичним, а динамічним. Четвертою характе
ристикою є самоконтроль. Індивіди та групи 
постійно контролюють власні дії. Такі основні 
принципи синергетичної взаємодії” [3, с.147].

Серед глобальних ідей та цінностей, що 
формуються в колективній свідомості 
людства, одне з чільних місць посідає ідея 
глобальної солідарності, яка допомагає 
індивідам і цілим народам долати значні 
труднощі їх соціальної та індивідуальної 
буттєвості. Особливо тоді, коли ця ідея 
наповнюється конкретним екзистенційним 
змістом, матеріалізується. З приводу ідеї 
глобальної солідарності відомий американ
ський футуролог М.Кларк зазначає, що в 
сучасну епоху виникає потреба у форму
ванні глобальної соціальної системи, яка 
здійснювала б управління певними ключо
вими справами світової співдружності, що 
вимагатиме створення нового світового 
порядку [4, с.143].

Слід зазначити, що сама по собі ідея 
людської солідарності не нова, до неї ще 
задовго до появи сучасної глобалістики 
досить часто зверталися М.Вебер, П.Сорокін, 
представники різних течій і напрямів у 
західній філософії. Зокрема, названа ідея 
посідає значне місце у філософських працях 
видатного мислителя XX ст., італійського 
філософа-екзистенціаліста Н. Аббаньяно 
(1901-1990 рр.), творчість якого майже 
невідома українському читачеві. У розділі 
“Екзистенція як свобода” (книга “Вступ до 
екзистенціалізму”) Аббаньяно підкреслює, 
що людське “Я” не може реалізувати своє 
призначення без взаємовідносин з іншими 
людьми та солідарності з ними. “Той, хто 
прагне і ^оже реалізувати своє призначення 
на самоті, може звести до мінімуму свої 
взаємовідносини з іншими людьми, але це не 
свідчить про повне відокремлення від 
суспільства. Останнє було би тотожнім 
розпаду солідарності людей, нездатності 
зрозуміти інших, отримати від них 
допомогу... Солідарність притаманна будь- 
якій людській екзистенції, особливо тій, що 
реалізується в свободі... ” [5, с. 156].

Заслугою сучасних глобалістів є те, що 
ідею людської солідарності вони підняли на 
загальнопланетарний рівень, накресливши 
при цьому контури майбутнього суспільства, 
називаючи його синергетичним, інформа
ційним, постіндустріальним тощо. Щоб 
прорватися крізь вузькі інтереси до 
глобальної солідарності, стверджують вони, 
світове співтовариство повинно значно

розширити горизонти своєї свідомості. На 
думку широко відомого представника 
американської глобалістики, угорця за 
походженням Е.Ласло, “ми перебуваємо 
сьогодні в гущині революції свідомості, яка 
активізується поширенням засобів і 
технологій масової комунікації. Це -  
революція сподівань, які мають тенденцію 
зростати ” [6, с. 416]. Стрибок у розвитку 
рівня знань, освіти, культури та комунікацій 
неминуче привів до зростання ролі кожної 
особи, яка вже відчуває себе не ізольованим 
соціальним атомом, а повноцінним членом 
світового співтовариства, відповідальним за 
свою власну долю і майбутнє всього 
людства. Революція зростаючих сподівань 
відкриває індивідам бачення шляхів свого 
справжнього призначення на Землі, власної 
ролі у Всесвіті та всієї повноти 
відповідальності за кожну свою дію.

Отже, на основі усвідомлення глобальних 
цінностей виживання й розвитку людства, 
вироблення нових соціально-економічних 
критеріїв коригування потреб, інтересів, 
мотивів діяльності та ідеалів виникає 
феномен синергетичної діяльності індивідів, 
груп, соціумів, світового співтовариства 
загалом. Феномен синергетики означає, що 
енергія потреб, мотивів, інтересів, цінностей, 
яка спонукає індивідів до спільної 
діяльності, узгоджується, інтегрується, 
синтезується. Внаслідок такої інтеграції 
діяльності великих груп людей, яка 
відбувається в певному ритмі та в потрібній 
послідовності, виникає явище резонансу, що 
в багато разів посилює ефект цієї діяльності 
[6, с.78]. Це і є найоптимальніший шлях 
ліквідації кризових явищ у суспільстві 
(українському та будь-якому іншому), вихід 
на рівень найрозвинутіших країн світу, 
подолання феномену відчуженості та 
самотності як у соціальному, так і в 
індивідуально-екзистенційному плані.

Суспільству притаманний цілеспрямова
ний та осмислений порядок в тій мірі, в якій 
кожна окремо взята сфера діяльності сприяє 
збереженню та розвитку цілого. Існування 
суспільства як форми буття виду Ното 
sapiens - це не просто відтворення 
матеріальних і духовно-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 матеріально-продуктивним та 
інтелектуальним здібностям людей, нехай 
навіть ціною певних обмежень, однобіч
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ностей і т. п. Розвиток обумовлюється не 
метою, а внутрішніми та зовнішніми 
умовами життєдіяльності соціуму. Мета, у 
свою чергу, визначається цими умовами; 
вона є похідним, а не первинним моментом. 
Прогресивний розвиток людського суспіль
ства 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. ін.
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SUMMARY
Karalasjj N. G.

Global Solidarity of People as Realization of the Principals of Synergetic Interaction
The problem o f global solidarity o f people o f different countries and Continents is analyzed in the article. The others 

conception is formed on the principles of synergetic interaction the ideas of I.Prigozin, J.Masuda, M.Klark and other 
scolars are mentioned concerning the problem.

Мартиненко О.П., Маковецький A.M.
м. Чернівці

ФІЛОСОФСЬКИЙ ІРРАЦІОНАЛІЗМ ТА ВЧЕННЯ 
Ф. НІЦШ Е ПРО “ВОЛЮ ДО ВЛАДИ” ЯК ОДНА З ЙОГО МОДИФІКАЦІЙ

З середини XVIII ст. у європейській 
філософії пануюче становище посідало 
раціоналістичне вчення. Основні положення 
раціоналізму мають певний вплив на 
розвиток філософського процесу і в наші дні, 
особливо в галузі філософії науки. Проте в 
середині XIX ст. у європейській 
філософській думці відбуваються серйозні 
зрушення, на передній план виступають 
ірраціоналістичні концепції. Основною 
причиною названого явища, як вважають 
деякі дослідники, є розчарування широких 
мас людей у тих ідеалах, які пропагував 
філософський раціоналізм. У середині XIX 
ст. люди переконалися в тому, що прогрес 
науки і техніки сам по собі не призводить 
до реалізації їх віковічних прагнень. У 
філософії, літературі, мистецтві того часу 
утвердилася думка, що розвиток світового 
процесу та пізнання його закономірностей 
не гарантують здійснення людських цілей і 
не можуть дати людині надійну орієнтацію 
в її повсякденному бутті. Недовіра до 
творчих сил людини, історичний та 
соціальний песимізм, скептицизм - такі 
основні риси світобачення багатьох людей 
другої половини XIX - початку X X  ст., які 
заклали основи філософського ірраціо
налізму [7, с.211].

Під впливом цього умонастрою 
спостерігається переосмислення раціоналіс
тичного ставлення людини до навколишньої 
дійсності, відбуваються значні зміни в 
ціннісних орієнтаціях людей. Якщо раціона
лізм пропагує раціонально-доцільні форми 
людської активності, то в ірраціоналізмі 
духовне ототожнюється зі спонтанним, під
свідомими імпульсами, емоційно-вольовими 
формами діяльності людини. В залежності від 
того, яке конкретне начало оголошується 

хутнісною характеристикою суб’єкта, у 
філософській літературі виникають різні 
системи і школи ірраціоналізму: "філософія 
волі” А. Шопенгауера, “філософія життя” 
Ф. Ніцше, В. Дільтея, А. Бергсона, екзистен
ціалізм М. Гайдеггера, Ж.-П. Сартра та інших 
філософів.

У філософській теорії ірраціоналізм 
виступає передусім проти установки раціона
лізму щодо взаємозв’язку природи й сус
пільства та можливості їх пізнання. 
Нестійкість суспільного та індивідуального 
існування індивіда перетворюється в 
ірраціоналізмі в онтологічну нестійкість усієї 
світобудови. З точки зору його представ
ників, основа людського буття нерозумна. 
“Нерозумне, - як відзначає Т.Й. Ойзерман, - в 
ірраціоналізмі не просто індиферентне
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розуму, а протирозумне, протидіюче йому. 
Буття ірраціональне, тому що беззмістовне, 
дисгармонійне, абсурдне” [6, с.87].

А в А. Шопенгауера основоположним 
началом світобудови є стихійна, нічим не 
обмежена Світова Воля як безкінечне 
прагнення до чогось. В А. Бергсона ці 
функції виконує “життєве поривання” , яке 
уподібнюється хаотичному потоку інстинк
тів. Екзистенціалізм сутнісною характерис
тикою буття оголошує пульсуючий процес 
індивідуального переживання - екзистенцію.

У філософських концепціях ірраціоналіз
му одне з центральних місць посідає 
онтологія емоційно-вольових структур люд
ського буття. Так, А. Шопенгауер наділяв 
волю універсально-космічними функціями: 
природа, людина, інстинкт і предметні 
форми культури являють собою у нього 
лише ступені об’єктивізації волі. В 
А. Бергсона “життєве поривання” проходить 
через різноманітні утворення, значно 
видозмінюючись на цьому шляху і завершує 
свій рух, втілюючись у людині [7,с.212-213].

При вирішенні гносеологічних проблем 
ірраціоналізм акцентує увагу саме на 
“ірраціональних залишках”, заявляючи, що 
тільки вони є справжнім знанням, а отже, 
вимагають інших форм вираження: образів, 
символів, алегорій, метафор і т.ін.

Помітне місце в західноєвропейській 
філософії другої половини XIX і початку XX 
ст. посідає “філософія життя” як один із 
напрямів ірраціоналізму. Названа філософія 
виступила за реабілітацію життя, проти його 
ущемлення та зубожіння розумовим, полі
тичним, економічним та іншими утилітар
ними підходами. Пропонуючи поняття 
“життя” замість поняття “буття” , представ
ники цього напрямку західноєвропейської 
філософії характеризують буття як статич
ний ста*£ а життя як рух, поступ уперед, 
становлення. Ряд представників названого 
філософського напрямку підкреслювали, що 
життя - це діяльність, самовираження 
людини, її об’єктивація в культурі, що 
дозволяє індивіду реалізувати й пізнати 
самого себе. Водночас при характеристиці 
життя вони використовували образ річки, 
атмосферних потоків тощо. Життя як потік 
невловиме для розумових форм пізнання. 
Його можна відчути, на думку представників 
“філософії життя”, лише за допомогою 
переживань і співпереживань, інтуїції, віри, 
любові тощо.

У філософії життя можна виділити три 
основні школи: академічну (В. Дільтей, Г. 
Зіммель), “творчу еволюцію” А. Бергсона та 
його послідовників, “філософію волі”

Ф. Ніцше та неоніцшеанців. Зупинилось 
докладніше на філософському вчення Ф. Ніц
ше, а точніше, на його “волі до влади”, яка в 
нього грунтується на основі “волі до життя”.

Поняття волі як основи всього сущого Ф. 
Ніцше запозичив у А. Шопенгауера, творчість 
якого зіграла значну роль у формуванні його 
філософських поглядів. Проте, якщо для 
Шопенгауера воля служить основою буття, то в 
Ніцше це поняття наповнене соціальним та 
моральним змістом і має ціннісний характер. 
Особливо чітко це проявляється, коли йдеться 
про “волю до влади”, І дійсно, коли ми 
проявляємо волю до предмета чи явища, то 
бачимо чи відчуваємо в них певну цінність для 
себе. Безперечно, що такою цінністю для 
конкретної людини є влада над іншими.

У цьому плані цікаво звучить у німецькій 
мові словосполучення “воля до влади” - “Die 
Welle der Macht” , де слово Welle означає 
волю, а термін Macht у залежності від 
контексту може означати і владу, і силу. 
Отже, воля до влади передбачає і наявність 
сили, а проявляючи її стосовно інших, 
людина, в інтерпретації Ніцше, стає над
людиною. Правда, цей шлях досить тернис
тий. Звернемось до притчі про три пере
творення духу, яка міститься в праці Ф. 
Ніцше “Так говорив Заратустра”(перше ви
дання її побачило світ у 1882 році). Вустами 
свого Заратустри Ніцше оповідає про те, як 
дух перетворився у верблюда, останній - у 
лева, а той - у дитину. “Верблюд тягне на 
собі весь тягар людської культури. Це - ви- 
носливий дух, нав’ючений всім тим, що було 
створено раніше. Але шлях верблюда веде в 
пустелю, де відбувається ... перетворення 
його в лева, який гнівно заперечує тисячо
літні цінності, завойовуючи собі право 
створювати власні. Але йому потрібно стати 
дитиною, щоб творити нові цінності в 
невинності й забутті, в безкінечності та 
сакральній грі” [3, с.43].

Із права сильного, життєдіяльність якого 
пронизана “волею до влади”, Ф. Ніцше 
виводить основні принципи моралі. На його 
думку, мораль виникає внаслідок зверхності 
одних людей над іншими - аристократів над 
рабами. Ніби існує природна нерівність між 
людьми, а тому сильна людина вільна від 
моральних обов’язків, вона не зв’язана 
жодними моральними нормами[Там само, с. 71- 
72,83,87,92].

З цими ідеями перекликаються деякі 
положення, висловлені Е. Фромом при 
характеристиці ним модусів буття та 
оволодіння в книзі “Мати чи бути” (1986 p., 
у рос. перекладі). Модус буття, пише Фромм, 
передбачає незалежність, свободу та наяв
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ність критичного розуму. Модус оволодіння 
орієнтує людину на предмети і явища 
зовнішнього світу. “При установці на 
оволодіння щастя полягає у зверхності над 
іншими, у владі над ними і в кінцевому 
рахунку в здатності захоплювати, грабувати, 
убивати” , - зауважує Еріх Фромм [8,с. 180].

Повертаючись до Ніцше, зазначимо, що 
найвищими якостями в нього володіє 
надлюдина - “білява бестія”, яка користуєть
ся подвійною мораллю. Саме це поняття, 
поряд з багатьма антисемітськими та 
християнськими ідеями, було запозичено в 
Ніцше ідеологами фашизму.

Ніцшеанська надлюдина як представник 
арійської раси по відношенню до собі 
подібних - стримана, ніжна, горда, друже
любна. А по відношенню до “чужих” вона 
нагадує жорстокого звіра, який керується 
дикими інстинктами. Зовнішньо надлюдина 
в Ніцше виглядає аристократичною та 
благородною. Він зневажав сучасних йому 
буржуа за їх походження та заняття і, 
передусім, за відсутність у них якостей, 
здатних автоматично забезпечити владу над 
людьми. Цими якостями, на думку Ніцше, 
надлюдина наділена самою природою, але її 
ще немає, її необхідно сформувати [3,с.96- 
97,101,108-109,165]. Подібні ідеї Ф. Ніцше 
виголошував і у своїй іншій праці: “Незначна 
кількість індивідів вищої породи гине, але ті, 
хто вцілів, надзвичайно сильні. Ми маємо 
переваги перед нашими співбратами - 
людьми...” [4,с.102].

Взявши на озброєння вчення Ніцше про 
надлюдину, ідеологи фашизму в Німеччині 
трансформували його в теорію про особливу 
місію арійської раси, яка має всі переваги 
над іншими народами й повинна володіти 
світом. Саме цю теорію намагався реалізу
вати на практиці Адольф Гітлер та його 
найближче оточення в другій світовій війні.

У нинішньому світі на зміну ніцшеанському 
вченню про надлюдину прийшла теорія 
елітарності. У дослідженнях соціальної еліти 
західні вчені виокремлюють політичну, 
адміністративну, військову, партійну, наукову 
та інші типи еліти. Існують розбіжності у 
визначеннях цього соціального феномену. Так, 
для А. Тойнбі - це творча меншість, для В.

Парето - люди, що мають і найповніше 
реалізують свої здібності, для Ортеги-і- 
Гассета - ті, що мають високий 
інтелектуальний рівень і користуються 
найбільшим престижем [6,с.154].

Біологізаторські орієнтації в поясненні 
людини виводять елітарність з певних 
законів існування популяції, на основі яких 
“середня сила сильних втроє перевищує ту ж 
силу слабких і вдвічі середніх. При таких 
градаціях сильні складають приблизно 10 %, 
слабкі 20 %, а решта 70 % - середні. Видатні 
здібності зустрічаються не частіше, ніж один 
натисячу”[7, с.191].

Визначення наявності та необхідності 
елітарних прошарків співіснує з ідеєю 
захисту права на існування і значущості так 
званої посередності, на якій, за словами Ф. 
Ніцше, тримається соціум. “Передумова 
цілого - консолідована й здорова посеред
ність. Ремесло, торгівля, землеробство, 
більша частина мистецтва, коротше кажучи, 
вся сукупність професійної діяльності 
поєднується лише з середнім рівнем умінь і 
бажань...” [8,с.85].

З іншого боку, “навколо творців нових 
цінностей, - за виразом того ж Ф. Ніцше, - 
обертається світ” [Там само]. І з цим не 
можна не погодитися. Саме винятковий та 
індивідний внесок науки, мистецтва, 
державного управління виводить їх за межі 
досягнутого, прориває замкнуте коло 
відтворення існуючого, служить важливою 
детермінантою прогресивного розвитку 
суспільства.
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SUMMARY
Martynenko O.P., Makovetsky A.M. 

The Philosophical Irrationalism and the Doctrine of F. Nietzsche 
of “Will to Power” as one of its Modifications

The article analyses “philosophy o f life” by F.Nietzsche, A. Bergson, V.Dilthey and other philosophers. The main 
attention is focused on analysis of teaching of F. Nietzsche about “will to power” , which is one of modifications of 
philosophical irrationalizm.
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Клічук А.В. 
м Київ

ПРОБЛЕМА БУТТЯ ЯК ЦІЛІСНОЇ СИСТЕМИ В ІНТЕРПРЕТАЦІЇ
ЕТЬЄНА ЖИЛЬСОНА 

(за його книгою "Б у ття  і сутн ість ")
Якщо запитати у філософа, що є 

першоосновою пізнання, він відповість: 
"сутність буття". Вдумуючись у зміст цих 
слів, відчуваєш глибину століть, які минали 
в пошуках відповіді на це запитання, 
невблаганно віддаляючись в міру набли
ження до нього. Людина намагалась поясни
ти буття ще від тих часів, як усвідомила себе 
представником виду Homo sapiens. 
Своєрідне первісне бачення та осмислення 
людиною буття відображено в міфології; 
антична філософія намагається охопити 
універсум раціонально. Парменід, Платон, 
Арітотель, Плотін, Т.Аквінський, Б.Паскаль,
І.Кант - ось той далеко не повний перелік 
філософів, допитливу думку яких мучило 
питання "що таке буття". З їх думкою можна 
погоджуватись або ні, але знати її необхідно. 
Поняття "буття" є фундаментальним як у 
томістській, так і в неотомістській філософії. 
Не залишає байдужими проблема "буття" і 
сучасних філософів, які продовжують 
досліджувати цю проблему.

Саме так вирішив Етьєн Жильсон при 
написанні відомої у світовій філософській 
науці книги “Буття і сутність” . Проте його 
фундаментальна праця, на жаль, досі не має 
перекладів ані українською, ані російською 
мовою і майже не досліджена у вітчизняній 
науці, тому заслуговує на увагу. Буття 
підноситься на вершину пізнання соціальним 
поштовхом (певною мірою це так), але 
пізнання його сутності ніколи не зникає з 
кола дослідження філософії. Ця проблема 
актуальїш й сьогодні і не втратить актуаль
ності завтра, тому що глибини буття 
невичерпні. До неї можна максимально 
наблизитись і пізнати такою, якою вона є для 
нас сьогодні. Слушне зауваження Етьєна 
Жильсона про те, що чим ближче ми 
підходимо до буття, тим далі воно втікає 
від нас [5, с.9].

Буття неможливо утримати в певних, 
наперед визначених рамках, його можна 
затримати у своїй свідомості для логічного 
синтезу з метою подальшого пізнання [4, е.9].

Саме такий аспект буття розглядає 
ЕЖильсон у першій частині своєї книги, яка 
має назву "Буття і єдине", де буття зводиться до 
"єдиного", що знаходить у загальному своє 
остаточне втілення. Досліджується така форма 
буття на основі праць філософів античної 
епохи. Проблемним є саме це питання: що існує

в дійсності - монадне чи загальне? Тому в даній 
етапі спробуємо дати відповідь на питання, 
чому саме названій проблемі надав перевагу 
Жильсон, і як це вплинуло на подальші його 
дослідження у філософії.

На думку Е. Жильсона, будь-яка мета
фізика грунтується на дослідженні першо
причини буття. Коли- греки відкрили 
умоглядну філософію, вони звернулись, 
насамперед, до того, що було вже зроблено. 
Лише одне питання: "що таке бути" таїло в 
собі всі невідомі проблеми і було схильне в 
пошуку відповіді на них застосувати 
раціональний метод пізнання. Розуміти та 
пояснювати раціонально щось - значить 
уподібнювати ще невідоме із вже відомим. 
Знання сутності природи реального взагалі - 
це одне, а знання окремих частинок, з яких 
складається все, що ми називаємо "загаль
ним", - це вже інше. Саме ці окремі частинки 
"загального буття" є важливими і 
впливовими в дійсному бутті [4,с. 24].

Реальне буття справді було недостаньо 
пізнаним. Грецькі мислителі робили спроби 
звести сутність буття до води, згодом - до 
повітря, і, нарешті - до вогню. Але такого 
поділу не вистачило, щоб задовольнити свої 
запити щодо буття. Тому зійшлись на 
висновку, що в кожному з таких станів буття 
є щось одне, яке таїть у собі все. Це "все" - 
щось однорідне, яке вже не піддається 
поділу і яке є істинним буттям.

Відповідь правильна, оскільки очевидним 
є те, що всі елементи Всесвіту піддаються 
пізнанню, якщо вони існують реально і їх 
можна пояснити. Коли Парменід зробив це 
відкриття, він досягнув стадії чистої 
метафізики. З цього погляду його заслуга і 
його доведення варте уваги й сьогодні.

Із всього того, прб що йде мова в першій 
частині філософської поеми Парменіда, 
випливає, що буття наділене всіма атрибутами, 
які з'являються в ідентичному бутті. Жильсон 
у даному випадку бере до уваги лише те, що 
існує: все, що стосується буття, говорить він, - 
візьмемо до уваги, а те, що його не стосується, 
розглядати не будемо [4, с.29].

Буття, як стверджує Парменід, не має 
ніякого початку: не було в минулому воно, 
не буде його в майбутньому [2, с.296]. 
Нестворюване й неруйноване буття є 
безперервним. Про нього не можна 
говорити, що воно існувало в минулому, ні
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що воно існуватиме в майбутньому. Воно 
існує лише тут і тепер. Тому буття не має 
історії, оскільки воно ніколи не було таким, 
яким є тепер, і ніколи не буде таким у 
майбутньому. Усі модифікації буття 
порівнюватимуться із чимось, що не мало 
початку і було кінцем відліку з моменту 
небуття, а це - неможливо.

Тут, вважає Жильсон, можна дотри
муватись формули Парменіда, але не 
зраджувати і своєї думки. Цей грек, говорить 
Жильсон, підняв на розсуд проблему буття в 
одній настільки конкретній формі, що воно 
виявилось менш зрозумілим, ніж це 
здавалось. Спершу він говорить про "буття" 
як про "це що є " тобто "c'est que est", і про 
небуття як "que n'existe pas" - "те, що не 
існує". Тому "це що є" належить більш 
конкретному з усіх реалій. “Те, що є", -
універсальне і зображується в зменшеному 
вигляді, тобто зводиться до чогось одного, 
що піддається ретельному дослідженню.

Отже, такий висновок заперечує існування 
в усьому, що народжується і вмирає, всього, 
що спричиняє і саме має причину, всього, що 
встановлюється і змінюється; одним словом 
- це заперечення всього, що було дане 
емпірично як буття постійне [5, с.25]. При 
зіставленні "того що є і буття пізнаного 
емпірично, доктрина Парменіда протистав
ляє "буття" "існуванню". Усе, що народжу
ється й помирає, - постійно рухоме, тому 
воно не може бути об'єктом пізнання, а лише 
об'єктом думки оскільки перебуває у 
постійному русі, тому втрачає свою 
ідентичність. Воно є тепер. Реальність 
неможливо схопити і втримати. Досліджу
ване буття існує лише певний час у тих 
рамках, які йому умоглядно встановила 
людина. Пізнаючи його, ми зводимо це буття 
до чогось одного, яке несе в собі інформацію 
про загальне буття. Таким є буття з точки 
зору умоглядної філософії.

Продовжуючи своє дослідження, Жильсон 
звертається до платонівських ідей, у яких 
питання про буття стосується можливості 
існування "чогось" нематеріального, що 
неможливо пізнати емпірично.

Існування ідеї - існування чистого розуму, 
який не змінюється, а змінюється лише сама 
думка, наче русло великої ріки. Буття ідей - 
це найвища стадія буття. Але це буття - 
нематеріальне. Тому тут не може бути 
визначена межа між буттям та небуттям. Це є 
буття, але буття лише в думці, у людській 
мрії, уяві тощо. Навіть тоді, коли ми 
напишемо слова краса, рівність, справедли
вість чи інші, ми їх змісту не побачимо в 
чистому вигляді. Кожна людина зміст і

значення названих слів бачить по-своєму. 
Але якщо це бачення не відповідає певному 
еталонові, то невже воно не існує? Існує, І 
для того, у свідомості кого воно існує, те чи 
інше поняття є істинним; має свій зміст і є 
реальним [1, с.114].

Ідеї в дійсності чисті від об'єкта думки, 
але вони існують. Платонівський об'єкт 
думки може спокійно існувати лише в 
мисленні [4, с.31]. Буття в розумінні Платона 
переходить в екзистенцію. І те, що було і є, 
існує, а те, чого не було і немає, не існує. І 
будь-яка одиниця цього буття не має права 
випасти з уваги. Жильсон справедливе, 
зауважує: резонною є думка, що платонізм 
був центром у сфері онтології. Крім того, тут 
укорінене джерело знання щодо "pure 
existence" - чистого буття, або реальної 
реальності, "reelment reel", що ідентична 
лише сама собі. Платон »говорив про 
матеріальне як щось таке, що стосується 
буття. Воно має місце в тому, що існує 
дійсно [6, с.112]. Тому буття або є, або його 
не існує взагалі.

Як це сказано в Платона, буття є щось 
матеріальне, або його немає [2, сЛ 10]. А як 
же тоді існують ідеї? Це також буття, хоч і 
буття нематеріальне. І таке існування 
можливе. Якщо ми говоримо про людину, то 
ми, в одному випадку, говоримо про якусь 
конкретну особистість, знаючи її певною 
мірою. Тому на основі цих знань можемо 
сказати, чи ця людина існує і як вона існує. 
Нехай це дійсне знання. Це знання монад- 
ного, яке несе в собі цілий потік інформації 
про подібних індивідів. Але таке узагаль
нення є досить наближене, якщо розглядати 
людину як частину людства. Це один із 
прикладів того, що одиничне несе в собі 
інформацію про щось загальне й дуже 
близьке йому. Проте, коли мова йде про 
індивідуальність, такий спосіб вже не 
спрацьовує. Так поводять себе й ідеї. Якщо 
якась ідея стосується того чи іншого 
конретного явища чи події, її не можна 
переносити на загальне.

Отже, визначення буття через тотожність 
його самому собі, - хіба не є зведенням буття 
до єдиного? Тому й цє єдине несе в собі 
певну інформацію про загальне буття. Єдине 
є фундаментом буття. Але форми буття різні. 
Так, форма буття єдності матеріальної не 
відповідатиме формі буття єдності ідейної. 
Аристотель заперечив можливість самостій
ного існування ідей. Вони можуть існувати 
продуктивно лише в матеріальному середо
вищі - тілі, яке здатне їх пояснити й 
використати. Ідеї - це продукт раціональної 
діяльності людини. На думку Аристотеля,
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існує лише матеріальний світ речей. Він є 
реальним і піддається пізнанню. Таке 
пізнання можливе через зведення загального 
до єдиного "у своєму роді" [3, с.328].

. Такий підхід до вирішення проблеми 
єдності буття логічно обгрунтований і 
найбільш переконливий у колі наукового 
дослідження. Жильеон не заперечує концеп
цію Аристотеля, він намагається знайти її 
продовження у філософії Томи Аквінського, 
проте в дещо іншому баченні сутності буття.

Отже, досліджуючи працю Е. Жильсона 
можна зробити такі висновки:

1. Буття, "як таке", яке можна осмислити 
та визначити остаточно, існує в свідомості 
людини незалежно від її волі;

2. Щоб з’ясувати, "що таке буття", людина

проводить умоглядний поділ загального 
буття і єдиного; ’

3. Це єдине і є тим інформаційним 
джерелом, через яке можливо осмислити 
буття загальне в певному ейдосі.
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SUMMARY
Klichuk A.V.

The Problem of in Etinne Gilson's Interpretation (after his book "'Being and Essence")
The article presents analysis o f the problem of being in interpretation of the French religions philosopher Etienne 

Gilson. The works o f other famous western philosophers are used as well.

РОЗДІЛИ ОСОБЛИВОСТІІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКОГО 
ТА СОЦІАЛЬНОГО ПІЗНАННЯ

Сорохан Н.М. 
м. Чернівці

ПРОБЛЕМИ ЛОГІКИ ТА ЕВОЛЮ ЦІЯ ї ї  ПРЕДМЕТА 
В ІСТОРІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ

Основоположником логіки як науки є, як 
відомо, один з найвидатніших представників 
античної філософії Аристотель. Формальна 
логіка Аристотеля тісно пов’язана з ученням 
про буття, з теорією істини, оскільки в 
логічних формах він бачив водночас і форми 
буття.

Основний зміст філософського вчення 
Аристотеля викладено ним у “Метафізиці” . 
Аристотель зберігає характерне для елеатів і 
Платона розуміння буття як чогось стійкого 
й нерухомого. Проте він критикує Платона 
за його вчення про ідеї як самостійно 
існуючі сутності, що не пов’язані з чуттєвим 
світом. У Аристотеля сутністю є одиничне 
як самостійно існуюче буття - це те, що 
виділяє даний предмет- серед інших і не 
дозволяє йому злитися з ними.

За Аристотелем, вищі аксіоми наукового 
знання людина отримує не від народження, а 
в процесі активної діяльності. Метою науки 
є визначення свого предмета в результаті 
поєднання дедукції з індукцією, оскільки, з 
точки зору Аристотеля, немає такого 
поняття, яке могло би виконувати роль 
предиката усіх інших понять. Предметом 
науки, за Аристотелем, є загальне, яке

осягається розумом. Але загальне існує в 
одиничному і пізнається через нього. 
Необхідною умовою загального є індуктивне 
узагальнення, яке неможливе без чуттєвого 
сприйняття.

У відповідності з ученням про сутності, 
Аристотель проводить класифікацію причин 
буття, виділяючи при цьому матерію або 
пасивну можливість становлення чогось. Уся 
природа розглядається в Аристотеля як 
послідовні переходи від ‘“матерії” до “форми”, 
де матерія виконує пасивну, а форма -  активну 
роль. Аристотель вважав, що повинна існувати 
сила, яка приводить усі тіла в рух. Таким 
джерелом руху в нього виступає Бог як 
“мисляче себе мислення”[6, с.49-50].

Крах Римської імперії (V ст. нашої ери) 
позначився формуванням феодального суспіль
ства з повсюдним пануванням релігії та 
середньовічного світогляду. Основним 
завданням логіки у цей час стає обгрунтування 
догматів релігії, буття Бога, безсмертя 
людської душі тощо. Тексти Біблії та біблійні 
догми набули ваги закону. Постає проблема 
розуму й одкровення, яка набуває різних форм: 
від заперечення знання та науки взагалі 
(Августин), спроб ліквідувати конфлікти між
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ними (Бекон, Маймонід) до повної перемоги 
раціоналізму, звичайно, в межах допустимих 
релігією (Абеляр, Авероес).

Одним із видатних діячів середньовічної 
епохи, які досліджували співвідношення віри 
й розуму за допомогою діалектики (логіки), 
був Томас Аквінський. У своїй доктрині він 
розрізняє методи досягнення наукової і 
релігійної істини. Наука виводить свої істини 
з розуму й досвіду, а віра -  з одкровення і 
Святого письма. Однак, на думку 
Аквінського, в теорії існує ряд догматів, які 
потребують раціонального обгрунтування, 
оскільки, будучи доведеними, вони стають 
ближчими й зрозумілими людині.

Твори Аквінського -  це квінтесенція 
середньовіччя, в них зосереджені в 
сконцентрованому вигляді всі засоби 
тогочасної логіки для підтримки релігійного 
світогляду. Свої раціональні докази буття 
Бога, які застосував Аквінський, виводяться 
ним не з названого поняття, а з того, що 
кожне явище має свою причину, аналізуючи 
які ми приходимо до висновку про 
необхідність існування абсолюту -  верховної 
причини всіх реальних явищ і процесів.

Близьким до Томаса за своїми поглядами 
був його попередник, німецький філософ і 
теолог Альберт Великий. Логіка, на думку 
Альберта, це наука про різні способи 
пізнання, яка керує розумом у його 
сходженні від свідомого до несвідомого. Її 
предмет полягає не тільки у вивченні 
силогізмів, а й у тлумаченні доказів.

В епоху Відродження (ХУ-ХУІІст.), у 
зв’язку з розвитком нових економічних, 
політичних та культурних процесів, 
дослідження у сфері логіки повернули її в 
русло істинно нових методологічних пошу
ків. Якщо для античності та середньовічної 
схоластики логіка виступала знаряддям 
обгрунтування буття абсолюту, то тепер її 
методи використовуються для пізнання 
об’єктивної реальності. Нові досягнення 
вимагають кардинального перегляду основ
них положень науки про мислення з позицій 
того часу. Однак в епоху Відродження проб
лема ставлення Бога до світу залишилась 
актуальною. Так, абсолют Кузанського -  
непізнаваний. Однак, поставивши абсолютне 
по той бік будь-якого пізнання, Кузанський 
приходить до висновку, що в скінченному 
відображається нескінченне, що конкретні 
речі є дзеркалом нескінченного буття.

Кампанелла, наприклад, вважав, що те 
загальне, яке ми відкриваємо в речах шляхом 
порівняння наших відчуттів, зводиться до ідей 
божественного розуму. А в будь-якому чут
тєвому сприйнятті закладений акт судження.

Із створенням нової картини світу 
(Коперник, Бруно, Галілей) все чіткіше 
постає вимога осягнення дійсності через 
спостереження. Філософи у своїх теоретич
них дослідженнях все частіше звертаються 
до експерименту як методу наукового 
пізнання (Гоббс, Локк, Бекон, Декарт). Так, 
Лейбніц, великий прихильник наукового 
знання, з іменем якого пов’язують виник
нення сучасної математичної логіки, вважав, 
що хоча всі окремі явища можуть бути 
пояснені математично та механічно, однак | 
загальні начала тілесної природи та самої 
механіки мають швидше метафізичний, ніж 
геометричний характер. Він реабілітував 
філософію та логіку Аристотеля, узгоджу
ючи її з тими новими вченнями, які були 
розвинуті представниками науки цієї епохи.

Німецька класична філософія XVIII- 
початку XIX ст. (Кант, Фіхте, Шеллінг, 
Гегель) пов’язана з реформою у #фері логіки 
та її новим, діалектичним етапом [5]. Логіка, 
на думку Канта, в тому вигляді, в якому вона 
існувала, не може слугувати вченим і всім, 
хто нею цікавиться. “З часів Аристотеля, - 
писав він, - логіка майже не змінилася за 
змістом..., існує лише декілька наук, які 
досягли такого усталеного стану, що вони 
вже більше не змінюються. До них належать 
логіка, а також метафізика...” [З, с.328-329]. і
Сама епоха висувала потребу створення 
теоретичної діалектичної логіки, яка має 
справу лише із застосуванням інтелекту, з 
правилами творення теоретичних суджень. 
Таку логіку Кант називав трансценденталь
ною, яка оперує категоріями як загальними і 
необхідними поняттями. Однак вони, на 
його думку, нам нічого не говорять про 
трансцендентальний світ, позачуттєвий світ 
абсолюту, речі самої в собі.

Канта підтримує Гегель. У “Науці логіки” 
він пише: “Якщо логіка з часів Аристотеля 
не зазнала ніяких змін, то ми повинні 
зробити висновок, що вона тим більше 
потребує переробки...”[1,с.297]. Уся філо
софська система Гегеля є обгрунтуванням і 
доказом існування “абсолютної ідеї"” . Що 
таке “абсолютна ідея”? За Гегелем, це розум, 
мислення, субстанція, яка лежить в основі 
всіх речей. Це універсум в усій його повноті. 
Вона існує вічно й містить у скритому, 
“згорнутому” вигляді всі можливі визна
чення природних, суспільних і духовних 
явищ [2,с. 10].

Першим етапом саморозкриття “абсолютної 
ідеї” у філософському вченні Гегеля є логіка. 
Через логіку “абсолютна ідея” розкривається в 
її загальному змісті у вигляді системи 
категорій, розпочинаючи з буття, небуття,
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кількості, якості й т.п. і кінчаючи конкретними 
поняттями -  хімізму, біологізму, пізнання 
тощо. Як ступені розвитку “абсолютної ідеї'” 
категорії, самі по собі змістовні і тому 
становлять сутність речей.

Отже, Гегель, як і Кант, критикує 
традиційну логіку. Однак він не заперечує 
можливості пізнання. Логіка Гегеля є 
системою чистого розуму, за його ж словами 
- царством чистої думки.
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The Problem of logic’ s and The Evolution of its Subject 
in the History of the European Philosophy

The development of logics is analyzed in the article in the historical context -  from antiquity to the german classical 
philosophy. The author applies to philosophical works of Aristoteles, Leibnits, Kant, Hegel and other famous 
philosophers. '

B o b k C .M .
м.Чернівці

НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ І  ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ СУСПІЛЬСТВА
Національна ідея визріває історично у 

відповідності з процесами формування нації. 
Вона постійно збагачується новим змістом, 
формулює національні ідеали в розвитку на
ції -  сутнісному вияву людської суспільної 
самоорганізації і найвищої мети творчої са- 
мореалізації індивіда. З цих позицій 
національна ідея -  стимулятор і консо- 
лідатор життєдайних сил індивіда і нації в 
процесі боротьби останньої за своє збере
ження у світовій цілісності. Тому в просторі 
нової системи цінностей і орієнтацій ця ідея 
виступає внутрішнім багатофакторним 
ядром культурної, економічної, соціально- 
політичної, світоглядної програми само- 
реалізації суспільства. Водночас, як до
мінантна ідея державного самоздійснення 
н|Лпого народу, національна ідея не реа
лізовується на державному рівні. Парадокс 
чи закономірність? Відповідь -  самооче
видна. Адже на всіх рівнях влади практично 
відсутні патріоти української державності, 
національно свідомі професіонали, які здатні 
ефективно й швидко подолати кримінальну 
безкарність тотально корумпованого бюро
кратичного апарату, ідейну та моральну 
безвідповідальність можновладців. Саме ці 
фактори визначають характер і зміст 
діяльності сучасної влади в Україні. У цих 
умовах кризового українського суспільства 
різко зростає актуальність і практичне 
значення ідейно-теоретичної спадщини 
М.Міхновського -  творця української 
націоналістичної ідеї та українського 
організованого націоналізму [3, с.251].

Державотворчий потенціал національної

ідеї є різносенсовим і різнозмістовним у 
двох типах суспільств -  моноетнічних 
(однонародних) та поліетнічних (багатона- 
родних). Україна належить до другого типу 
суспільств. Тому визначення параметрів бут
тя в ній національної ідеї, виявлення та 
реалізація її державотворчого потенціалу по
требують розробки якісно нових 
методологічних підходів до розв’язання ба- 
гатофакторних (багатоаспектних, багато
вимірних, багатоваріантних) проблем.

У даному дослідженні обмежимося 
виділенням двох груп основних факторів: 1) 
різноякісних (матеріально-речові та ідеальні, 
етносоціальні й етногенетичні, етноісторичні 
й геополітичні); 2) різнохарактерних (об’єк
тивні й суб’єктивні, правові й політичні, со
ціологічні й психологічні, внутрішні й 
зовнішні). Очевидно, що потенціал фактору 
є різносенсовим і різнозмістовним у моно- 
етнічному та поліетнічному суспільствах. 
Національна ідея як багатофакторне явище 
зародилася з самої природи української 
нації, з її боротьби за вільне й творче життя, 
за національний самозахист й утвердження у 
світовому співтоваристві.

Теоретико-методологічною засадою все
світньої етнологічної науки є теза: Народи- 
етноси (етноісторичні спільноти) поступово 
проходять чотири соціоцивілізаційні стадії 
саморозвитку -  рід, плем’я, народність; на
ція. їм притаманні свої типи соціуму, тип 
держави, форма політичного правління і 
образ етноесенціальної ідеї. Останнє понят
тя, на думку іспанського політолога Л.Са- 
ністебана, означає сенсову місію певного
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народу-етносу у всесвітній та власній 
політичній історії.
- 3 позиції багатофакторного відношення
гіпотетична теза про тотожність держави й 
суспільства повністю абстрагується від сенсу 
й змісту реального життя. В останньому в 
“полі” права сильного реалізується суб- 
станційна асиметрія держави й суспільства, 
де міститься джерело відчуження людини 
від влади. На цій основі творяться хибні за 
своєю суттю роздуми про якусь життєву 
необхідність “насильницької функції 
держави в суспільстві” , в якому панує “війна 
всіх проти всіх” (Гоббс). Її слід “гасити” 
всіма засобами, включаючи фізичне й 
моральне знищення людей. Це є цинічно- 
зухвала фальсифікація природи держави як 
штучного витвору в історії людства, а також 
шляхів і методів маскування нею істинних 
причин планетарних протиріч: “багаті-бід- 
ні”, “господарі-раби”, “пануючі нації- 
невільницькі нації” тощо.

Головне питання, як і колись, залишається 
відкритим: у чому сенс і зміст демократично
го управління. Ситуація ускладнюється тією 
обставиною, що методологія типологізації 
держави, передусім демократичної та 
недемократичної, побудована на різних і 
вельми “розмитих” критеріях. Тому в 
стратегіях суспільного розвитку неоднознач
но тлумачиться саме поняття “народ” , що 
поглиблює проблематичність і змістовну не
визначеність вищезгаданого питання. Річ у 
тому, що в традиційних методологічних під
ходах визначення історичного типу держави 
ставиться в пряму залежність від типу сус
пільства. Відповідно до цього конкрети
зується однофакторна методологія стосовно 
соціоцивілізаційних процесів.

Як багатофакторне явище, національна 
ідея передбачає розробку з єдиних позицій 
множини сценаріїв формування гармонійно- 
вільного суспільства, діяльності громадських 
та громадсько-політичних організацій і 
об’єднань, суспільно-масових рухів у запро
понованих моделях демократії. Ці сценарії 
можуть і повинні реалізуватися різними 
стратегіями та засобами їх здійснення в 
методологічній свідомості нових багатофак- 
торних підходів, здатних плідно трансфор
мувати комп’ютерно-інформаційні та ін
формаційно-енергетичні технології у високо- 
технологічне гармонійне й динамічне сус
пільство. В цілому їх доцільно звести до 
трьох основних векторів розвитку України 
(у відповідності до її історичного вибору):
1) продовжити функціонування командно- 
адміністративної системи, а тим самим і 
падіння нашого народу в небуття; 2) знайти

методом багатофакторного моделювання 
свій природний шлях розвитку, рішуче 
Відмовившись при цьому від будь-яких 
спроб соціального експериментування зара
ди досягнення якихось міфічних, ілюзорних 
“горизонтів” , водночас регулюючи тільки 
життєво необхідні процеси та відносини; 3) 
розробити цілісну всеохоплюючу концепцію 
національного відродження, чітко визначити 
процес і магістральний шлях послідовного 
перетворення командно-адміністративної 
системи в якісно нову демократичну, пра
вову, збалансовану систему з метою якнай
швидшого призупинення падіння та руй
нації, стабілізації та формування нової 
системи виробництва як багатофакторного 
засобу цивілізованого буття людини й 
суспільства та субстанціальної підвалини 
створення необхідних умов для реалізації 
цього процесу [2]. ф

Методологічною основою теоретичних 
розробок та практичної реалізації національ
ної ідеї як чинника консолідації всіх суб’єк
тів соціальної дії в напрямку побудови 
гармонійно-вільного суспільства виступає 
нерозривна єдність національного й 
соціального. Остання -  один із природних 
шляхів реалізації загальнонаціональних ці
лей крізь призму багатофакторної моделі. 
У загальнотеоретичному плані в названій 
моделі людські потреби й інтереси, цінності 
й ідеали національно забарвлені, мають свій 
конкретно-історичний спосіб втілення й 
закріплення у відповідних соціально-духов
них, економічних та політичних відносинах, 
традиціях, звичаях, обрядах, побуті тощо, а 
також в окремо взятих особистостях -  носіях 
і творцях цих інтересів, цінностей, прагнень 
і бажань. Соціальне в багатофакторній 
методології є синтезом (проявом) багато
барвності національного, розмаїттям його 
форм. Осягнення цієї суперечливої і 
водночас нерозривної єдності в полі багато- 
факторних моделей вимагає всебічного 
теоретичного пошуку та практичної реалі
зації національної ідеї як чинника консолі
дації суспільства, визначення перспективи 
його розвитку, який дозволить нам віднайти 
найбільш глибоку відповідь на одвічні 
питання: “Хто ми і звідки наш родовід?”, 
“Куди йдемо?”, “Чого ми можемо досягти на 
шляху в майбутнє?” та ін.

У динамічному поступі суспільства ця 
ідея постає як прагнення народу до повноти 
життя. Почуття гармонії людини і Всесвіту 
живе в кожному повноцінному народі. Сутні
стю гармонії є співвимірність, різносенсове 
та різнозмістовне узгодження внутрішніх і 
зовнішніх факторів. Основою розвитку світу
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є і гармонійне співжиття між народами, і 
боротьба між ними, і формування різних 
цивілізацій, суспільств, національних держав 
та ін. Усі ці фактори входять до пошуків 
реалізації національної ідеї в усіх сферах 
суспільства, 3 цих позицій гармонійно- 
вільне суспільство створює можливість пов
ноти розвитку та самореалізації людини у 
своїй незалежній національній державі, 
можливість вільно й самостійно розвивати 
своє життя без будь-якого диктату. В ньому 
діятиме механізм обмеження влади 
бюрократії, яка, безперечно, чинитиме опір 
розвитку демократії. Гармонізація духовного 
наповнення ідеї незалежності -  це всебічне 
забезпечення цілісності процесів перетво
рення української національної ідеї із 
територіально-замкнутої у відкриту, яка б 
набула загальнолюдського звучання, 
цивілізаційного виміру і на цій основі 
подолання усталених “одномірних” психо- 
соціальних стереотипів, кліше й міфів.

В останні 10 років спостерігається 
безпрецедентне поглиблення і масштабів ко- 
румпованості влади, і різнобічного тиску 
влади на існуючу полярність українського 
суспільства. Який же сенс та значення 
місцевого самоврядування й самоорганізації 
населення на шляху подолання ' цих 
“хворобливих” процесів?

Громада здатна найбільш повно 
відповідати запитам, які породжені люд
ськими потребами, утверджувати  цілісність 
матеріальних результатів з духовно-інтелек
туальними наслідками, гармонізувати досяг
нення практики та мислення, що відкривати
ме нові перспективи суспільного прогресу. 
Поступ у демократизації суспільства 
неможливий за умов збереження владної 
монопольності держави. Більше того, жодна 
р^рсія стратегії розвитку людства неспро
можна привести його до загального 
вивільнення.

Серйозним кроком на цьому суперечливому 
шляху повинно стати формування гармонійно- 
вільного суспільства. Громада в ньому одержить 
право всебічного впливу на процеси 
самореалізації особи й суспільства, а тим самим 
візьме на себе роль відповідальної сили не лише 
за свою діяльність, але й за діяльність владних 
структур. Громадське самоврядування при 
цьому -  ефективний засіб контролю влади та її 
дій. Головна засада утвердження такого 
суспільства -  створення надійних правових 
гарантій для місцевого самоврядування як 
джерела творчого подолання тотальної кризи, 
забезпечення свободи слова й досягнення нової 
якості життя в Україні.

Україна, мабуть, одна з перших держав,

що здійснює демократичні перетворення в 
кризовий період її розвитку. Ось чому 
створення всеукраїнських громадських, 
громадсько-політичних об’єднань безпосе
редньо повинно бути спрямоване на утвер
дження чіткої системи ефективного 
контролю за діяльністю владних структур 
усіх рівнів, активної боротьби проти 
зловживань владою, розумного законодав
чого захисту громадян від переслідувань за 
політичні переконання т а  за критику 
діяльності влади.

За десять років незалежності державне 
керівництво привело країну до кризового 
стану, де зруйновані мораль (зневажливе 
ставлення людей один до одного, глибока 
недовіра до влади й неповага до закону), еко
номіка, соціальна сфера, фундаментальна 
наука, вища освіта, інтелект нації (майже 100 
тисяч молодих і талановитих учених виїхали 
за кордон), духовно-культурний потенціал. У 
звязку з катастрофою на Чорнобильській 
АЕС суттєво порушені Демографічні проце
си, що поставило під сумнів саме існування 
української нації та України як незалежної 
національної держави у світовій цивілізації. 
Геноцид проти українського народу супро
воджується безкарним процвітанням купки 
олігархів, яка зухвало вивозить за кордон на
ціональні багатства та нажиті злочинним 
шляхом хабарництва, шахрайства капітали. 
Усе це свідчить, що країною править 
криміналітет. За цих умов з ’являється про
шарок “особливих” людей, для яких фактич
но відсутня влада Закону, а отже поки-що 
важко говорити про якісь демократичні 
перетворення чи успіх примарних економіч
них реформ.

Як вирватись з цупких обіймів кризо
вого суспільства та тотально корумпованої і 
криміналізованої державності?

Передусім необхідно чітко визначитись, 
яку національну державу й суспільство ми 
хочемо будувати та чого можна досягти на 
обраному шляху. Розв’язання цих доленос
них проблем для України неможливе без 
розробки та компетентного застосування які
сно нової багатофакторої методології для: 
а) визначення основних ідей, концепцій та 
шляхів розвитку національної держави та 
суспільства в цілому; б) формування якісно 
нового типу відносин між громадянами й 
державою; в) розробки та реалізації 
загальнонаціональної концепції духовного 
розвитку України. Досить актуальним є 
формування різносенсових засад нового 
багатомірного світогляду, всебічної реалі
зації прагнення народу до саморозвитку, 
який за багато віків створив самобутній
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кодекс демократії т а  культури. Ось чому 
так важливо, щоб формування якісно нового 
суспільства відбувалось на тлі рішучої 
відмови від примусового нав’язування йому 
такої “духовності”, в якій основний зміст 
національної ідеї підмінено сурогатом маргі
нальних зовнішніх атрибутів і канонізацією 
далеко не кращих історичних осіб[2].

Український народ має повне право на 
власний шлях саморозвитку, на рів
ноправність з іншими народами. Гармо
нійно-вільне суспільство - це суспільство, 
яке гарантує кожному громадянину всі права 
й свободи, всебічно сприяє його творчій са- 
мореалізації, забезпечує розумний порядок й 
неухильне виконання Закону - від Президета 
до пересічної людини. Це суспільство 
реально протистоятиме процесам націоніве- 
лювання та асиміляції в багатофакторному 
світовому просторі реалізації людського 
буття. Національна ідея при цьому 
виступатиме стимулятором і консоліда- 
тором  творчих сил індивіда та нації. Ци- 
вілізаційний механізм місцевого самовряду
вання дозволятиме всебічно враховувати 
думки, інтереси й потреби індивіда, громади 
й суспільства. Розвиток морально-духовної

основи національної культури в самореаліза- 
ції особистості й суспільства розгорта
тиметься як стратегія змагання національних 
культур за пріоритет у світовому ін
формаційному просторі, а національна ідея - 
як творча програма самореалізації нації та 
глибинного буття людини. Сформовані нові 
світоглядні установки дозволять якнай
глибше й по-новому розкрити нашу культур
ну самобутність, шляхи її інтегрування у 
світову цивілізацію. Україна повинна акцен
тувати увагу на своєму культурно-історич
ному генотипі, а не вибирати будь-який ін
ший (скажімо, європейський) генотип для 
наслідування, і на весь голос заявити про се
бе як про оригінальну культурну цивілізацію.
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SUMMARY
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The National idea and Democsatization of Society
A philosophical analysis of the problem of democtatic administration state is made in the article, original 

ideas concerning the ways out from critical situation of the urrainian society are expsessed.

Дорош H.B. 
м. Чернівці

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОСОБИ В ї ї  ІНДИВІДНОМУ БУТТІ
Відомо, що процес формування особи та 

реалізація нею своїх соціальних ролей і 
планів є не що інше, як оволодіння інди
відом досвідом соціального життя, мате
ріальними й духовними цінностями, створе
ними попередніми та нинішніми поколін
нями людей. Диференціація людей за рівнем 
їх духовного розвитку залежить від того, 
якою мірою та чи інша людина в конкретних 
умовах свого суспільного життя привласнила 
ту чи іншу соціальну сутність. У цьому плані 
“людина є мірою привласнення нею своєї 
соціальної сутності в даних конкретно- 
історичних умовах” [12, с.256].

Відповідальність як внутрішня якість 
особи - складне в структурному плані явище. 
Вона містить у собі: а) усвідомлення необ
хідності діяти у відповідності з суспільними 
вимогами та нормами як соціальними 
цінностями; б) усвідомлення людиною своєї

соціальної цінності та суспільної ролі; 
в) передбачення наслідків вибору, рішень і 
дій; г) критичність і постійний контроль за 
своїми діями, урахування їх наслідків для 
інших людей; д) готовність відповідати за 
свої дії [8, с. 128].

Аналізуючи відповідальність як індивідну 
якість людини, слід враховувати складну 
структуру її духовного світу, в якому 
переплітаються раціональний, емоційний і 
вольовий компоненти. С.Л. Рубінштейн 
писав, що при поясненні будь-якого люд
ського вчинку необхідно враховувати 
різного роду спонукання в їх реальному 
сплетінні та взаємодії [9, с.260-261]. Відпові
дальність формується розумом і знаннями 
індивіда, його переконаннями й почуттями, 
соціальним досвідом і стійкими звичками. В 
основі виникнення й функціонування відпо
відальності як особистісного феномена
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лежить самосвідомість, зорієнтована на 
осмислення людиною своїх дій, почуттів, 
думок, мотивів поведінки, інтересів, свого 
становища в суспільстві. За М.М. Бахтіним, 
визнати щось - значить усвідомити, зробити 
свідомим. Згідно з його точкою зору, відпо
відальність являє собою стан напруженої 
усвідомлюваності, вона передбачає усвідом
лення несвідомого, утримання його в 
свідомості, і в цьому - перша ініціатива 
індивідуальної активності [1, с.55-56]. І чим 
вище в людини свідомість зв’язку з 
суспільством, тим більше розвинута в неї 
індивідуальна відповідальність перед 
іншими людьми.

Для розуміння відповідальності як 
соціальної якості людини особливе значення 
має оптимальне поєднання емоційного та 
раціонального в духовному світі особистості. 
В усвідомленні Мотивів, виборі правильної 
лінії поведінки тісно взаємодіють і емоційні 
переживання, і доводи розуму. Яка буде 
реакція людини на те чи інше явище 
зовнішнього середовища, яким буде її 
вчинок, значною мірою залежить від 
емоційної реакції особи на це явище чи 
ситуацію. Ніщо в нашій свідомості не 
здійснюється без емоційного забарвлення. З 
іншого боку, як би не був розвинутий 
чуттєво-емоційний світ людини, вона 
повинна володіти знаннями, необхідним 
кругозором, сильною волею, щоб прийняти й 
реалізувати серйозне рішення. Широкі знан
ня, професійна компетентність, науковий 
світогляд надають емоційному комплексу 
єдність і цілісність, стійкість і глибину. 
Відповідальність як соціальна і моральна 
якість людини проявляється в тому випадку, 
коли знання, ідеї глибоко усвідомлені 
індивідом, стали стійкими мотивами його 
вчинків і дій, оволоділи його духовним 
світом. Індивідуальна відповідальність особи 
тісно пов’язана з поняттям свободи 
(внутрішньої і зовнішньої, наданої людині 
суспільством). Проблема ж свободи 
знаходиться у тісному зв’язку з сутністю та 
існуванням, тобто з проблемою, яка остаточно 
не вирішена і по сьогоднішній день. На 
противагу білшпості філософських шкіл і 
напрямів, найгостріше її поставив 
екзистенціалізм. “Для екзистенціаліста, - 
писав Ж.-П. Сартр, - людина просто існує, і 
вона є не тільки такою, якою себе уявляє, але 
й такою, якою хоче стати” . Врешті-решт 
людина у Ж.-П. Сартра “є лише те, що вона 
сама із себе робить” [11, с.323]. Тим самим 
екзистенціалізм покладає всю відповідаль
ність на саму людину за те, хто вона є, що 
собою являє. “Людина засуджена бути

вільною, тому відповідає за все, що робить”, - 
продовжує Сартр [Там само, с.327].

Що стосується відповідальності, то 
екзистенціалісти розглядають її як гранично 
широку категорію, яка розповсюджується на 
весь світ (тотальна відповідальність). 
“Людина, якій призначено бути вільною, - 
писав той же Сартр, - несе увесь тягар світу 
на своїх плечах: вона відповідає за світ, саму 
себе і певний спосіб буття” . З точки зору 
Сартра “кожна ситуація є моєю ситуацією, 
оскільки вона відображає мій вільний 
вибір... Тому в житті немає випадковостей. 
Жодна суспільна подія, що виникла раптово 
і захопила мене, не приходить іззовні: якщо 
мене мобілізувати на війну, то ця війна є і 
моєю війною, я винуватий у її розв’язанні і я 
її заслуговую. Заслуговую тому, що міг 
ухилитися від неї - стати дезертиром або 
покінчити з собою. Якщо я цього не зробив, 
значить я її вибрав, став її співучас
ником”^!), -с.303,305]. Перед нами-приклад 
найширшого, тотального поняття відпові
дальності, що витікає з волюнтаристського 
тлумачення свободи, притаманного екзис
тенціалізмові. Важко погодитись з таким 
розумінням відповідальності, оскільки люди
на не може відповідати за все на світі, тим 
більше за те, до чого вона не причетна.

Певною мірою людина є творцем своєї 
долі, в цьому проявляється її сутнісна харак
теристика, вітальна активність. Про те, що 
сутність людини включає характер її 
існування, писали такі видатні німецькі 
філософи, як А.Шопенгауер, М. Шелер та ін.

На думку А. Шопенгауера, все існуюче 
повинно мати певну сутність. Не можна 
існувати й бути нічим [3, с.38]. Доказом того, 
що сутність людини визначає її існування, 
свідчить процес формування її мови, духов
ного світу, засобів і форм життєдіяльності, 
звичаїв, традицій, стереотипів поведінки і 
т.п. У різних народів ці види соціалізації 
відбувалися по-різному, але йшли в одному 
напрямку. “З того часу, коли людина, що 
формувалася, - писав М.Шел ер, - зруйнувала 
притаманні всьому попередньому періоду її 
тваринного життя методи пристосування до 
навколишнього світу, обрала протилежний 
шлях - пристосування “відкритого” світу до 
себе, вона повинна була поставити себе в 
центрі цього світу” [13, с.94].

Цей момент, що відправ вирішальну роль у 
процесі відособлення від тваринного світу, 
започаткував формування ідеї про витон
ченість людини, рівність її Богу. “Бувають 
моменти, - писав А. Камю в “Міфі про Сізіфа” , 
- коли будь-яка людина відчуває себе рівною 
Богу. Ця богорівність приходить тоді, коли,

57



ніби при спалаху блискавки, відчувається 
велич людини та її розуму”[6, с.92].
• Але якщо людина прирівнює себе до Бога, 
у її самосвідомості може сформуватися 
“синдром уседозволеності”. Як свідчать 
реалії нашого життя (та й не тільки нашого), 
надмірна свобода без відповідних стриму
ючих начал і розвинутого почуття індиві
дуальної відповідальності часто обертається 
для людини своєю негативною стороною, 
спонукаючи її на необдумані, соціально 
шкідливі дії.

За своєю суттю поняття свободи ней
тральне: взята сама по собі, свобода ні 
погана, ні добра. Позитивний чи негативний 
відтінок вона приймає тоді, коли мова 
заходить про її використання. Проте у будь- 
якому випадку людина повинна володіти 
певною мірою свободи, яка є необхідною 
передумовою реалізації індивідом своїх 
життєвих планів. При цьому свобода в 
реальній життєдіяльності особи й суспіль
ства повинна виступати не як мета, а як засіб 
для ефективної діяльності (економічної, 
політичної, освітянсько-виховної, наукової 
та ін.). Якщо порушується цей принцип і в 
суспільстві встановлюється нічим не 
обмежена свобода (коли кожен робить, що 
хоче і не визнає ніяких законів і заборон), 
настає період економічної та політичної 
нестабільності й усезагальної безвідпові
дальності, що приводить до подальшого 
погіршення становища в суспільстві.

Отже, відповідальність як внутрішній вимір 
людського вчинку визначає форми зв’язку 
індивіда зі світом людської культури, з 
численними поколіннями людей. Щодо зв’язку 
з минулим, відповідальність виявляє турботу 
про збереження та розвиток культурної 
спадщини. В орієнтації на майбутнє вона 
спрямована на створення матеріальних і 
духовних передумов його здійснюваності, 
забезпечення соціально-культурної наступ
ності [5, с.54].

У загальному контексті історичного 
розвитку з відповідальністю пов’язана 
причетність людських вчинків, здійснюва
них у межах конкретного “тут” і “зараз” , до 
абсолютного масштабу людської культури. 
Причетність дає змогу універсуму людського 
буття не лише шляхом пізнання, а й через 
духовно-практичне освоєння колишнього 
соціально-культурного досвіду входити до 
актуального людського вчинку. І водночас 
розглянути будь-який соціально-значущий 
вчинок людини в його націленості на вищі 
цінності існування, вироблені людством. Отже, 
відповідальність і причетність є необхідними 
ваємопов’язаними поняттями, які характери

зують спосіб буття вчинку у світі соціальних 
взаємодій. Вони - характеристики людини як 
цілісного суб’єкта культури, що існує в площині 
її історичних визначень[Там само, с. 54-55).

Досить серйозною проблемою для нашого 
суспільства є сьогодні феномен безвідпові
дальності, який проявляється в діяльності 
(або бездіяльності) багатьох людей. Безвід
повідальність (як і бездуховність, низька 
громадська та індивідуальна дисципліна) має 
свої соціальні корені. Основні причини 
формування цієї соціальної якості людини 
слід шукати в тоталітарній і командно- 
бюрократичній системі колишнього Радян
ського Союзу, яка базувалася на жорсткій 
централізації управління як країною в 
цілому, так і окремими її соціальними 
інститутами і не допускала ніякої самостій
ності та ініціативи з боку окремих республік, 
областей та інших територіальних одиниць. 
Подібний стиль керівництва, поєднаний з 
пропагандою ролі колективу, який, на думку 
комуністичних ідеологів, не може помиля
тися, поступово позбавив багатьох людей 
будь-якої цінної ініціативи, зняв з них 
індивідуальну відповідальність за справи як 
у своїх колективах, так і в суспільстві в 
цілому. Однією з найважливіших передумов 
тоталітарної системи, на думку К.С. Гаджи- 
єва, є розмивання традиційної соціально- 
класової структури, досягнення культурної, 
релігійної і навіть етно-національної одн
орідності шляхом ліквідації усіх демокра
тичних об’єднань, організацій, товариств, які 
хоча би якоюсь мірою могли виконувати для 
індивіда роль референтної групи. Єдиною 
“референтною групою” для особистості 
залишалась держава [4, с.7].

Антропологічний компонент тоталіта
ризму полягає в прагненні до нової 
переробки й трансформації людини у 
відповідності з ідеологічними установками. 
Важливе місце в цьому процесі посідає 
суворий контроль над свідомістю людини, її 
внутрішнім духовним світом. “Тоталітаризм, 
- писав Дж. Оруелл, - посягнув на свободу 
думки так, як ніколи раніше не могли навіть 
уявити”. Причому “контроль над думкою 
переслідував не тільки функції заборони, він 
мав і конструктивні цілі: ставилась мета 
управляти особистістю, нав’язувати спосіб 
мислення й поведінки...” [7, с.245]. Тобто 
ставилась мета трансформації людини, ство
рення НОВО! типу особистості Ното 
sovieticus з юбливим психічним складом, 
своєю мені іьністю, розумовими й мораль
ними характеристиками. У результаті 
тривалого ідеологічного та морально- 
психологічного впливу з ’явився феномен,
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який Дж. Оруелл назвав “подвійним 
мисленням” і “мислезрадою”, життя і 
свідомість людини ніби роздвоювалися: на 
роботі, на зборах, мітингах та в інших 
офіційних заходах - вона - цілком лояльний 
громадянин, відданий політичному 
керівництву країни, а в особистому житті 
виявляє повну байдужість до політичної 
системи і недовір’я до її керівників, 
розповідає про них різні анекдоти. Всю 
діяльність цієї системи пронизували 
секретність і підозрілість. В очах більшості 
радянських людей дійсність перетворилася у 
двоєборство “нас” і “їх”, “червоних” і 
“білих”, “друзів” і “ворогів”, що знайшло 
своє відображення в літературі й мистецтві.

Подібний стан в ідеології та духовній 
культурі негативно відображався на еконо
мічних процесах країни, а тому продук
тивність праці штучно підтримувалася за 
допомогою різних кампаній і штурмівщини. 
“Після кожного згасання трудового 
ентузіазму потрібно було знову розпалювати 
революційний підйом мас, хоча навіть 
керівництво вже більше не вірило в 
революційні зміни” [1,с.21]. В результаті 
радянська людина існувала в умовах 
своєрідної тотальної диктатури, яка, однак, 
не заставляла її старанно працювати або 
відповідально ставитись до своїх обов’язків, 
а навпаки, допускала граничну необов’яз
ковість і тотальний анархізм, що є зворотним 
боком тоталітарної системи. Ця безвідпові
дальність і необов’язковість ще більше 
посилилися в нашому суспільстві сьогодні, 
під впливом кризових явищ, що є однією з 
найсерйозніших соціальних проблем, від 
вирішення якої значною мірою залежить

вихід країни з кризи.
Ось чому так гостро ставиться нині пи

тання про активізацію позитивної людської 
діяльності в усіх сферах життя суспільства і 
підвищення індивідуальної відповідальності 
кожної людини за доручену справу, про її 
добросовісне й творче ставлення до своїх 
обов’язків.
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SUMMARY
£  Dorosh N.V.

The Social Responsibility of Person in its Industrial Being
Analysis of such fundamental nations as freedom, responsibility, substance, existence and others is done in the article.

Чугаєвський В. A. 
м. Чернівці

ОНТОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОГО ВИБОРУ ОСОБИСТОСТІ
Аналіз питання про ставлення людини до 

світу в онтологічному плані дає можливість 
розкрити спосіб її існування через таку 
фундаментальну категорію, як діяльність. 
Проблема онтологічної значущості й долі 
людської діяльності та її вибору досить 
актуальна в сучасній філософській свідомості. 
“Дія, праця (виробнича, творча), - писав 
С.Л.Рубінштейн, - повинні бути включені в 
онтологію людського буття, існування, як 
необхідна й суттєва ланка”[ 7, с.342].

Діяльність як універсальна форма люд
ського буття і глибинна світоглядна установка 
стала ініціюючим началом європейського ра
ціоналізму, який може ототожнюватися з євро
пейською цивілізацією Нового часу та спри
йматися духовною основою її історичної прак
тики. Тому у філософсько-світоглядному плані 
професійна діяльність та її вибір розгля
даються як діяльнісне розуміння людини.

На кожному конкретному відрізку влас
ного існування ми, як суб’єкти діяльності,

59



здійснюємо вибір з множини наявних 
можливостей і щоразу немов би заново 
обираємо спосіб життєдіяльності. Проблема 
життєвого вибору була чітко й гостро 
поставлена та глибоко розроблена в рамках 
екзистенційного напрямку філософії. 
С.К’єркегор одним з перших окреслив 
важливість фундаментального вибору люди
ною свого власного життєвого шляху, самої 
себе. На його думку, тільки право на вибір 
наділяє людину суб’єктивністю, дає 
можливість свідомо вибирати свій шлях [4, 
с.35]. Думка С. К’єркегора про те, що 
справжній вибір здійснюється з точки зору 
абсолюту, була продовжена К. Ясперсом, 
який ввів поняття трансценденції, що 
перетворює суб’єкта вибору зі своєвільного 
індивіда на носія вищого буття. Проблема 
вибору в Ж.-П. Сартра тісно пов’язана з 
розкриттям концепції свободи. Автор 
розглядає свободу в дусі нового 
індетермінізму, позбавляє вільний вибір 
будь-яких зв’язків з причинністю, необхід
ністю, часом.

Сутнісний онтологічний характер особис- 
тісного життєвого вибору розкривається і в 
сучасній філософській та психологічній 
літературі.

Життєвий вибір, вважає Н.І. Соболева, це 
вибір способу самореалізації,, самовизна
чення особистості, в основі якого лежить 
система світоглядних принципів. При цьому 
саме вибір професії являє собою одне з 
найбільш стратегічних життєвих рішень. На 
її думку, цей вибір виходить за межі 
розв’язання проблеми надання переваги 
конкретній професії і трансформується в 
необхідність вирішення “вічних питань” про 
людське призначення, зміст життя, про своє 
місце в еволюції світу [9,с .99].

Людина здатна оволодівати кожною 
професією, проте професійна активність у 
житті людини обмежена, а непродуктивна 
діяльність відображається не тільки на 
особистості, а й на всьому суспільстві. Тому 
проблема професійного вибору завжди 
гостро поставала перед соціумом та 
особистістю. Вибір не може бути здійсненим 
без прагнень особистості, її власного 
волевиявлення, які йдуть від формального 
самовизначення через самоствердження до 
професійної самореалізації.

За С.Л. Рубінштейном, багатоплановість, 
багаторівневість людського буття дозво
ляють розкрити головну специфічну харак
теристику професійної діяльності. Зростаюча 
диференціація видів праці, спеціальностей, 
професій і проектування сучасних видів 
професійної діяльності ставить проблему

забезпечення відповідності особистості й 
діяльності. При цьому мають враховуватись 
зростаючі вимоги до фахівця. Механізми 
професійного вибору дозволяють зрозуміти 
включення особистості в професію, коли 
вона не тільки функціонує в праці, здійснює 
діяльність, але й розвивається в  ній, підні
маючи на новий щабель таке поняття, як 
професіоналізм - системну організацію 
професійної діяльності [7,с.375].

При професійному виборі людина сама 
повинна визначитися, адже від її вибору 
залежить подальше життя, його зміст і 
якість. Єдиною підставою професійного ви
бору є не його цінність, а цінність професії 
як способу організації життєдіяльності. Лю
дина опиняється наодинці перед проблемою 
сенсу власного буття. Це найкращий варіант 
саме для конкретної людини в її неповторній 
життєвій ситуації, виходячи з акгрльного 
стану особистості, життєвих перспектив, 
можливостей саморозвитку. Опинившись 
перед професійним вибором, особистість 
намагається спрямувати своє життя так, щоб 
задовольнити свою найістотнішу потребу 
зростання і самотворення.

На думку А.К.Дмитренка, ’’вибір професії 
відіграє найважливішу роль у трудовому 
самовизначенні особистості, оскільки визначає 
позитивне ставлення до обраного виду 
діяльності та якість оволодіння фахом у період 
професійного навчання. Правильний вибір 
професії створює можливості самореалізації 
особистості в інших сферах життя” [2, с.12].

Надзвичайно високу значущість і актуаль
ність має професійний вибір у юнацькому 
віці. І.П. Маноха стверджує, що ’’юнак має 
обрати свій подальший шлях, життєву 
справу, заняття, які не просто формально 
зумовлюють змістовний простір його життя. 
Здійснення вибору та прийняття рішення 
безпосередньо впливають на весь подальший 
суб’єктивний розвиток молодої людини, 
розкривають можливість переходу на якісно 
новий щабель суб’єктивного діяння у світі - 
як вільної індивідуальності, як культурно- 
історичної особистості” [6, с.337].

Людина має таку фундаментальну якість, як 
внутрішня настанова до вибору. У самому акті 
вибору вона стверджує своє право бути, 
спрямовувати своє життя, власну поведінку та 
діяльність. У кожен момент життя особистість 
щось для себе обирає: дію, настрій, спосіб 
інтерпретації того, що відбувається, професію. 
За кожний вибір людина несе відповідальність, 
оскільки це є вибором майбутнього.

На перший погляд, професійний вибір - це 
зважене, відносно стійке, цілком свідоме 
рішення. Це довільне свободовиявлення, що
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на певному етапі життєвого шляху визначає 
головну стратегію життєздійснення, напрям 
подальшого розвитку. Людина обирає між 
“Я” ідеальним себе реальну, що саме 
сьогодні активно шукає шлях до чогось 
унікального, індивідуально неповторного. 
Вона оцінює свої можливості, своє непов
торне існування у світі, бачить реальні 
життєві перспективи. Тому в людини за 
життя може бути й декілька професійних 
виборів.

Розвиток - це єдиний спосіб справжнього 
особистісного буття. У професійному виборі 
людина має усвідомлювати, наскільки осо- 
бистісна неспроможність, професійна дефор
мація, деградація негативно впливають на 
потреби, процес особистісних змін. За цих 
умов бажано наближатися до реальності, 
правдивості сьогодення в усій його 
суперечливості, різноманітності та недоско
налості. Якщо людина відкладає свій
професійний вибір, очікуючи сприятливих 
умов, забуваючи або ігноруючи його, вона 
змушена все вирішувати в умовах
катастрофічної кризи.

На основі аналізу й перетворення 
ціннісно-мотиваційної системи особистості 
вважаємо, що людське життя є не
філософською проблемою, а проблемою 
буття, онтологічним стрижнем існування 
людини як активно діючого суб’єкта, який 
веде діалог зі світом. Вибір професії 
розглядається крізь призму мотивів профе
сійної орієнтації, оскільки, за О.М.Леонтьє- 
вим, ’’реальною базою особистості людини є 
сукупність її суспільних ... ставлень до світу, 
але таких, що реалізуються ... сукупністю її 
різноманітних видів діяльності” [5, с.183].

Серед мотивотворчих факторів вибору 
професії виділяються зовнішні (мета, приваб
ливість майбутньої професії, вплив батьків, 
оточення), та внутрішні (діяльність як фактор 
реалізації особистості, що стане смислом 
життя). Вплив мотивотворчих факторів вибору 
професії відбивається не тільки на її виборі, але 
й на ставленні до неї в подальшому, включаючи 
можливість зміни професії. Самореалізація 
особистості в предметній діяльності, обраній 
професії буде. найбільш повною тоді, коли 
людина знаходить у ній внутрішнє споріднення 
й наснагу. “Безмежне право суб’єкта, - писав 
Гегель, - полягає в тому, що сам він знаходить 
задоволення е своїй діяльності та у своїй праці” 
[1,с. 22].

В українській філософській традиції 
висхідним є положення Г.С.Сковороди, що 
“все те споріднене, що є природним, означає 
природну спорідненість, що стосується 
дружби, їжі, а більше усього - до обрання

звання” [8, с.417]. Людське звання визна
чається тим діянням, зі змістом якого 
споріднена душа конкретної особи. Людина 
повинна усвідомити в собі цю спорідненість. 
У спорідненості своїй людина діє завершено 
й цілісно. Така праця стає джерелом 
натхнення й творчості.

Кожній людині властиве почуття. 
’’Покликання людини, - вважає І.П.Маноха, - 
позначається тією сферою діяння, в якій 
вона може бути Найбільш ефективною та 
продуктивною як культурно-історична 
особистість” [6, с.339].

Покликання засвідчує себе в тих справах, 
діях, що людина залишає після себе. 
Покликання має бути сформоване в 
переконанні, що прй певних зусиллях можна 
досягнути очікуваного ’’взірця буття” . І за
няття певною професією чи справою нале
жить до сфери призначенності особистості. 
Своє призначення людина осягає в щоден
ному контакті з предметним світом, 
спілкуванні з іншими людьми. В онтологіч
ній традиції філософствування вважається, 
що не тільки людина вибудовує своє життя, 
але й пробуджує необхідність діяти, 
виявляти себе людиною, творити. Особливо 
виразно людина відчуває цей поклик в 
юності. Саме в цей період переважно 
визначаються масштаб її подальшого життя, 
рівень можливих злетів і падінь, міра 
стабільності на життєвому шляху.

Отже, саме життєвий вибір, а особливо 
вибір професії, відіграє визначальну роль у 
самореалізації особистості, здійсненні нею 
своєї місії та покликання.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Гегель. Сочинения: В 14 т. - М., 1935. - Т.8.
2. Дмшренко А.К. Мотивотворчі фактори вибору 

студентами університету майбутньої професії. 
//Професійне визначення студентів університету. 
Науково-методичний збірник. - Чернівці, 1991. - С. 12-20.

3.Климов Е.А. Психология профессионального 
самоопределения,- Ростов-на-Дону, 1996. - 512 с.

4.Кьеркегор С. Наслаждение и долг. - К., 1994.
5. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. 

Личность. - М., 1975. - 304 с.
6. Маноха І.П. Життєвий поклик, акме, 

вичерпаність // Основи психології: Підручник /За ред.
О.В.Киричука, В.А. Роменця. - К., 1995. - 632 с.

7. Рубинштейн С.Л. Человек и мир. // Проблемы 
общей психологии. - М., 1976. - 416 с.

8. Сковорода Г. Разговор, называемый алфавит, 
или букварь мира. // Повне зібрання творів: У 2 т. - К., 
1973.-Т .1 .-С . 411-463.

9. Соболева Н.И. Жизненный выбор личности как 
проблема ее мировоззрения. //Жизненный путь 
личности. - К., 1987. - С. 97-118.

61



Chugaevsky V.A. 
The Ontological Aspects of the Proffecional Choice of Person

A rich base o f sources is used to analyse questions concerning the proffecional choice to teenagers and their 
motivation o f the choice.

SUMMARY

Бичко А.К. 
м. Київ

ГЕРОЇКО-ЕПІЧНИЙ ХАРАКТЕР УКРАЇНСЬКИХ ДУМ ТА ВІДОБРАЖЕННЯ В НИХ
ЄВРЕЙСЬКОЇ ТЕМАТИКИ

Серед розмаїття проблем, пов’язаних з 
національними взаємовідносинами україн
ського та єврейського народів, певне місце 
займають питання, що відтворені в такій 
формі усної народної творчості українців, як 
думи. Ці питання входять у коло тих, що 
визначають специфічні особливості націо
нального менталітету. Адже саме в думах 
вперше на весь голос проголошується ідея 
української державності. А це, у свою чергу, 
висуває завдання виявлення та аналізу 
характерологічних особливостей тих 
соціальних сил, з якими так чи інакше була 
пов’язана доля України.

Саме тому усний героїчний епос 
українського народу -  думи - можна поділити 
на певні цикли, фактично об’єднані навколо 
ідеї боротьби за становлення національної 
державності та орієнтовані на тих, хто 
перешкоджав цьому становленню ззовні та 
зсередини.

До наших днів дійшло біля 30-ти сюжетів 
дум, що поділяються на три цикли: думи про 
боротьбу з татарами і турками, думи про 
народно-визвольну боротьбу 1648-1654 рр. 
проти панської Польщі, соціально-побутові 
думи. Половина з них належить до першого 
циклу. Це “Козак Голота”, “Плач невільників у 
турецькій неволі”, “Маруся Богуславка”, 
“Самійло Кішка”, “Втеча трьох братів з 
Азову”, та до другого циклу - “Хмельницький 
та Барабаш”, “Про Білоцерківщину”, “Іван 
Богун” та ін., до третього - “Козацьке життя”, 
“Сестра та брат”, “Вдова і три сина”, 
“Прощання козака з родиною”, які прийнято 
називати побутовими.

Думи, як певний жанр народної творчості, 
складалися в ХУ-ХУІ ст. і виконувалися 
народними співцями (кобзарями та 
лірниками) протягом тривалого часу - до 
ХІХ-ХХ ст. включно, хоча їх тематика 
формувалася в період феодального розчлену
вання, коли на ослаблені золотоординською 
навалою землі (князівства Київське, Переяс
лавське, Чернігівське, Новгород-Сіверське, 
Галицьке, Володимирське) починає претен
дувати Велике князівство Литовське, захо

пивши в 40-60 рр. XIX ст. західну Волинь, 
Новгород-Сіверщину, Київщину, Переяслав
щину та Поділля. У цей же час Галичину та 
Західну Волинь захопила панська Польща. У 
30-ті роки XVI ст. Північна Буковина 
ввійшла до складу Молдавського князівства. 
Це відбулося після того, як землі були 
звільнені від влади угорських феодалів.

У XV ст. та першій половина XVI ст. 
більша частина України перебувала під 
владою Великого князівства Литовського, 
посилився натиск на українське населення з 
боку польських та угорських феодалів, які 
встановили на Україні кріпацтво.

Але народ мужньо боровся проти посилення 
національного гніту. В ХУ-ХУІІст. запалали 
селянські повстання, в яких брало активну 
участь козацтво. Визвольна національна 
боротьба цього періоду стала головною темою 
історичних пісень та народних дум, авторами 
та виконавцями яких були нерідко вихідці з 
козацького середовища. Саме тому всі 
побутові теми тією чи іншою мірою 
підпорядковані героїчним мотивам, які й 
складають внутрішній зміст дум. Особливо 
яскраво це проявляється в думах, що поєднані 
навколо теми орендарства, а фактично, 
навколо теми єврейства на Україні в цей 
трагічний для неї період.

Як відомо, євреї з’явилися на території 
України дуже рано. У княжі часи це, в 
основному, були люди іудейської віри - хозари, 
предки сучасних караїмів, що належали до 
тюркської групи народів, а також ті, хто втікав 
від хрестоносців та католицького фанатизму до 
Польщі, становлячи групи онімечених людей - 
ашкеназів. Зберігай віру, вони втратили свою 
мову й користуються з того часу швабським 
діалектом німецької мови. У XV ст. вони 
згуртувалися коло Берестя на Волині, у 
Володимирі-Волинському та Луцьку.

З півдня через Крим, Туреччину, а також 
Румунію прийшли на територію України 
інші групи, які з XI ст. в Середземномор’ї 
прийняли іспансько-португальську мову. І 
хоч їх було значно менше, ніж онімечених, 
швидко асимілювалися останніми. Проте
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саме внесли іспанську організацію (кагал) у 
середовище євреїв, а також помітно 
відродили релігійні традиції іудаїзму.

Серед цих традицій провідною була 
активна ідейна підтримка торгівлі як сфери 
діяльності, що з часів Вавілонського полону 
(започаткованого в 538 р. до н.е., коли 
Навуходоносор захопив Ієрусалим, 
зруйнував храм та переселив частину євреїв 
до Вавілону) стала провідною для єврейської 
діаспори. З цього приводу Бертран Рассел 
зазначає: “Протягом усього Середньовіччя 
євреї не брали участі в культурному житті 
християнських країн; їх переслідували так 
нещадно, що вони були позбавлені 
можливості робити будь-який внесок до 
цивілізації, за винятком грошей, які йшли на 
побудову соборів та подібні споруди. Лише 
серед мусульман євреї зустріли в цей період 
гуманне ставлення і отримали можливість 
займатися філософією та освітніми 
теоріями”[4, с.337].

В умовах розпаду руського політичного 
ладу в XIII ст. відбувається залюднення 
спустілих міст спочатку в Галицько- 
Волинській державі, поширюючи там 
німецький міський устрій, пов’язаний з 
принципом самостійності самоврядування, а 
пізніше - і на решті територій України. 
Відбулася активна колонізація цих територій, 
яка значно зросла в XV-XVI ст. Вона мала 
відверто антируський характер. “В результаті 
того всього, - читаємо у Грушевського, - 
міський патриціат складався з елементів 
неруських, а польських, німецьких, одне 
слово католицьких; з них формувалися цехи. 
Руський же елемент списано на другорядне 
становище тільки в незначній частині, або й 
зовсім не допускаючи його до участі в управі 
міста” [3, с.240].

Євреї стають, фактично, польськими 
емісарами, провідниками політики колоні
зації щодо українців. Польські королі нада
ють їм ряд привілеїв, зміцнюючи єврейські 
громади на Україні, тим більше, що самі 
королі неодноразово користувалися послу
гами орендарів - євреїв.

Економічна діяльність єврейського 
населення, що проживало на території 
тодішньої України, була спрямована в 
основному на торговельно-промислову 
сферу, орендарство, ремісництво. Внаслідок 
активної колонізації українських земель з 
боку Польщі після Люблінської унії 1569 р. 
маси євреїв вирушили на землі України. 
“Багато магнатів, - зазначає О. Субтельний, - 
яким більше подобалося жити у Кракові, 
Варшаві та Львові, на період своєї 
відсутності наймали управителями маєтків

євреїв. Проте більшість тих євреїв, що 
селилися у розквітаючих містах, були 
ремісниками, торгівцями та лихварями, на 
яких був великий попит. На початку ХУПст. 
по всій Україні налічувалося вже близько 
120 тис. євреїв” [5, с.100]. В основному вони 
зосереджувалися у невиробничій сфері - 
лихварстві, здавна поширеному серед 
європейських євреїв у містах, в орендарстві. 
Саме орендар був типовою постаттю в україн
ському селі. Зацікавлений у безпосередньому 
прибутку, він не турбувався про перспек
тивний розвиток села. Орендар намагався 
взяти якомога більше прибутку, а все інше 
його не торкалося. Це часто приводило до 
найжорстокішого розорення селянських 
господарств. А останнє, у свою чергу, сприяло 
тому, що під час селянських заворушень в 
першу чергу жертвами ставали євреї. 
Соціально психологічним підгрунтям названих 
подій є різко непримиренні установки 
національних ментальних орієнтацій »двох 
народів - українського та єврейського.

Якщо окреслити їх у ХУі-ХУП ст., то, на 
мій погляд, варто скористатися аналізом 
єврейського менталітету, який робить Люсьєн 
Февр, змальовуючи психологію “торгашества”. 
У першу чергу ми знаходимо там здоровий 
глузд, - пише він. - Трохи приземлений, дуже 
ясний глузд людей, які хочуть розуміти й 
знати. Бо для буржуазії (адже мова йде про 
первісне нагромадження капіталу та про 
творців його - А.Б.) знання є не розкішшю, а 
знаряддям (засобом) мати успіх, розбагатіти, 
піднятися, досягнути почесного становища. 
Вона передає від батька до сина науку 
виваженої обачності, хитрої недовіри до 
ближнього, таємної пристрасті до наживи. 
Водночас вона діяльна, схильна до переміни 
місць” [6, С.207].

У цій характеристиці Л. Февра, що досить 
поширено в західноєвропейській культурі 
(див. Ж.Ж. Руссо, Бруно Бауер, К. Маркс) 
виділяються певні ментальні особливості, які 
німецькою мовою виражаються єдиним 
поняттям -’’щсІепШт” . Крім свого основного 
значення, терміни “іудей”, “єврей” вжива
лися також і в розумінні “лихвар” , “торгаш” .

У період первісного нагромадження 
капіталу торгашество стає основою цього 
процесу, а євреї виступають як найпослідов
ніші носії та творці його. Підтримані 
політично в Речі Посполитій, євреї стають 
тією соціальною групою, яка послідовно 
втілювала чужі для України.

Цілком закономірно, що ця гострота 
конфлікту, так притаманна феодальному 
суспільству в цілому, набувала ідеологічно- 
релігійного характеру. Тим більше, що саме
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в релігійній догматиці іудаїзму був сформу
льований принцип “зверхності” щодо інших 
культур та народів. Зрештою, це характери
зувало ряд східних релігій - в першу чергу 
конфуціантство - і відіграло вирішальну роль 
в ідейному обгрунтуванні “обраності” 
народу. Саме цей принцип фактично 
врятував національності, розкидані серед 
народів та держав. Це - з одного боку. З 
другого ж - принцип “обраності” , протистав
ляв євреїв іншим народам.

У світлі наведених фактів стає зрозумілим 
та хвиля ненависті, яка вилилася на 
орендарів під час козацьких визвольних 
воєн, що й зафіксовано в думах. При цьому, 
як зазначається рядом дослідників, жорсто
кість та безсердечність євреїв не притаманна 
їх ставленню до самих себе та своєї громади. 
“Жид не злий у душі: добрий батько для 
своїх дітей, вірний муж своїй жінці; він 
клопочеться про сім’ю, оддає останню 
копійку, щоб визволити з лиха свого брата... 
Чому ж як станеться лихо селянинові, то жид 
тілько сміється? Ні, мало сего - у ложці води 
рад він утопити нічим перед ним невинного 
чоловіка” [1,с.22].

Ця поведінка єврейства на території 
України, така обурлива для тих, хто страж
дав від неї, стає зрозумілою, коли врахувати 
ті соціальні ідеали, якими керувалися 
українці та євреї в козацькі часи.

Досить далеким для єврейського 
населення був ідеал козацтва, втілений в 
Богдані Хмельницькому як центральному 
героєві дум. До речі, варто звернути увагу на 
те, що козацтво виділяє не стільки фізичні 
якості своїх героїв, скільки їх духовні 
надбання. Недарма ж саме козацтво створює 
високий рівень мистецтва, літератури, 
української культури, втілений у надбаннях 
так званого козацького барокко. Тому 
зрозумілим стає роль та авторитет Богдана 
Хмельницького, який був одним із ф)ТІ- 
даторів цього процесу. “Чужинці порів
нювали Хмельницького з Кромвелем, - заз
начає польський історик Кубаля, 
порівняння напрошувалося саме по собі, 
особливо на той час, коли вони обоє 
звертали на себе увагу Сходу і Заходу 
Європи. Не вдаючись в оцінку обох цих 
державних діячів, слід зазначити, що 
Хмельницький мав з багатьох оглядів тяжчу 
задачу. Його край мав зі всіх боків відкриті 
границі. Він не мав, як Кромвель, 
вишколеної інтелігенції та засобів старої,

могутньої держави; війна, фінанси, 
господарство, адміністрація, відносини до 
сусідніх держав, - усе це треба було ще 
створити”[1,с.124-125].

У тяжкій боротьбі проти численних 
ворогів вітчизни козацтво опиралося на ті 
духовні цінності, які були пов’язані з 
християнськими моральними ідеалами. І все 
ж не релігія відокремлювала їх від євреїв, а 
те, що єврейство стає практичним втіленням 
політики знищення самої душі українського 
народу, яку століттями проводила Польща на 
українських землях.

Отже, народний епос достатньо 
переконливо виділяє головні причини, які 
викликали негативне ставлення до єврейства 
на Україні в XVI- XVII ст. В жодному разі, 
вони не зводяться до національних та 
релігійних суперечностей, свідченням чого є 
той факт, що навіть серед козацької 
старшини була значна кількість випещеного 
єврейства. Так, полтавським полковником 
був єврей Павло Герцик, один із ктиторів 
Києво-Печерської лаври, який за свій кошт 
збудував Хрестовоздвиженську церкву, а 
його дочка якого Анна перебувала у шлюбі з 
гетьманом П. Орликом. З цієї ж родини був 
генеральний осавул Г. Герцик, який 
підтримував І. Мазепу. Єврейське походже
ння мали також відомі родини козацької 
старшини Маркевичів, Крижанівських, 
Огроновичів, які ще в середині XVII ст. були 
зукраїнізовані, а в XVIII ст. становили цвіт 
свідомої української інтелігенції.

Усі ці факти є найпереконливішим 
свідченням того, що антиєврейські мотиви в 
українському героїчному епосі були відобра
женням тих гострих соціальних протиріч, які 
характеризували епоху козацьких визволь
них війн на Україні.
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ІД ЕЇ ГРОМАДЯНСЬКОГО ГУМАНІЗМУ У ТВОРЧОСТІ КАСІЯНА САКОВИЧА

SUMMARY '

Серед питань, які потребують детального 
дослідження і без знання яких неможливе 
розуміння складних ідейно-філософських 
процесів у розвитку духовної культури 
України кінця ХУЛІ - початку XVII ст., значне 
місце посідають проблеми впливу народної 
свідомості на так звану “книжну культуру” . І 
перше місце серед них займають питання 
взаємодії богословсько-монастирської куль
тури і козацьких світоглядних орієнтирів.

Не можна не погодитися з І. Крип’якевичем, 
коли він пише: “На грані ХУП ст утворюється 
в житті народу ситуація, де “головою” 
громадянства стає духовенство, його “рукою” - 
дрібна шляхта й міщанство, а “щитом ” - 
козаччина”[1,с.203]. Цей “щит“ був не тільки 
пасивним оборонцем, але й у свою чергу 
ставив перед “головою” і “руками” певні 
вимоги. І останні не могли не рахуватися з 
ними. Саме тому необхідно тією чи іншою 
мірою виділити основні орієнтири громадя
нських вимог козацтва.

Не вдаючись в подробиці змалювання 
соціальної ситуації, характерної для України 
кінця XVI - початку ХУІІст., необхідно 
звернути увагу на могутню силу козацтва, 
оскільки ' без усвідомлення специфіки 
взаємодій цієї соціальної сили і духовенства 
неможливо відтворити складний процес 
розвитку духовної культури України в 
означений період.

А що стосується козацтва, то передусім 
необхідно звернути увагу на ті громадянські 
ідеали та позиції, які воно обстоювало саме в 
кінці XVI- на початку XVII ст. і які, певною 
мірою, об’єднували його з українським 
духовенством.

Деяке уявлення про названий процес дає 
нам віршований твір Касіяна Саковича., який 
отримав поширення не тільки в середовищі 
“спудеїв”, але й був багаторазово переви
даний друкарським способом. Аналіз думок, 
висловлених автором вірша, вводить читача 
в центр тих гострих ідейних боїв, які 
точилися серед представників різних верств 
населення України і визначали сутність

духовних пошуків народної культури, яка 
стверджувала себе в нелегких умовах.

Сама поява цього вірша була рішучим і 
сміливим кроком з боку автора. Адже відомо, 
що на тлі формування перших елементів та 
форм художньої літератури і драми, коли 
спочатку вводиться так звана метрична 
система (побудована на чергуванні коротких і 
довгих складів слова зразками античних 
літератур), потім відбувається перехід до 
віршів нерівноскладових, які відрізняються від 
прози лише заримованими закінченнями 
окремих рядків і, нарешті, потроху вводиться 
так звана силабічна система, що найкраще 
відповідає специфіці української мови. Якщо в 
більшості з віршованих творів, таких, як 
“Хронологія Андрія Римші” (надрукована 
в Острозі в 1581 р.), різдвяні вірші Памви 
Беринди (надруковані в 1616 р.), ряд похваль
них віршів на честь архімандрита Києво- 
Печерської Лаври Єлисея Плетенецького, 
фундатора Лаврської друкарні (надруковані в 
1618 р.), панегірики, присвячені Петру Могилі 
(протягом 30-х років XVII ст.) відчувається 
вплив шляхетських звичаїв польської знаті і 
намагання наслідувати їй, то саме в творі 
К. Саковича за своєю пишномовністю метафор 
та порівнянь проглядаються щирі почуття, які 
відтворюють настрої та думки широких 
народних мас тієї епохи.

В складних умовах активного наступу 
польсько-шляхетської культури, провідни
ком якої виступало католицьке та уніатське 
духовенство, народна українська культура 
все більш занепадала. Тим більше, що 
православне духовенство було, фактично, 
поставлене поза законом.

Повний занепад православ’я як найближ
чого до народу виразника його інтересів 
було зупинено втручанням у справи цер
ковні й монастирські війська Запорізького на 
чолі з гетьманом Петром Сагайдачним. Так, 
незважаючи на всі побоювання московського 
патріарха Теофана, Сагайдачний взяв на себе 
всю відповідальність за його безпеку і 
організував висвячення у митрополії п’ятьох
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єпископів на всі владицтва українські та 
білоруські, тим самим підтримавши їх.

Але на цьому П. Сагайдачний не обмежив 
свою діяльність щодо активізації духовного 
життя України. Так, він підтримав ігумена 
цечерського Єлисея Плетенецького в його 
боротьбі за монастирські маєтності і 
видатки, захищаючи їх від західних ченців. 
Організувавши друкарню при монастирі, 
Плетенецький купує для неї устаткування 
друкарні, заснованої владикою Гедеоном у 
маєтку владики Стрятині (біля Рогатина) і 
перевозить до Печерської Лаври. 
Користуючись підтримкою свого земляка та 
друга П. Сагайдачного, він збирає навколо 
себе освічених людей з Галичини і 
влаштовує їх на різні посади як у самому 
Печерському монастирі, так і в Києві.

Усе це підготувало організацію Київ
ського братства в 1615 - “для дітей
шляхетських і міських” , куди увійшло багато 
представників різних верств населення, у 
тому числі й духовенство з гуртка 
Плетенецького. Це було позитивно сприй
нято козацтвом на чолі з гетьманом П. 
Сагайдачним, яке взяло діяльність братства 
під свою опіку і стало скрізь і всюди 
виступати його заступником і покро- 
вителем[2 ,с .266-267].

Услід за київським, подібні братства стали 
виникати по всій Україні. Вони відкривали 
друкарні, школи, видавали букварі, граматики 
та інші підручники, поширювали полемічні 
антиуніатські твори, авторами яких часто були 
члени самих братств.

Названі братства внесли світлий струмінь у 
духовну культуру України, сприяли 
секуляризації богослужіння, нанесли відчутний 
удар монополії духовенства щодо заняття 
наукою, інтелектуальною працею. Братчики 
вели боротьбу проти ■ ідолів католицької 
церкви, які обгрунтували теократичні праг
нення Ватикану, його експансіоністську 
політику щодо східних слов’ян. Відстоюючи 
православ’я в його боротьбі проти 
католицизму й протестантизму, братчики 
відкривали школи, щоб підростаючі покоління 
“не пили з чужого джерела”. З цією метою 
вони зверталися до грекослов’янських 
традицій духовного життя українського і 
білоруського народів, до культури періоду 
Київської Русі [ 5, с.54].

Підтвердженням цього історичного факту 
є також вірш К. Саковича “На погреб 
Сагайдачного...” , пройнятий повагою до 
історії та культури українського народу, його 
традицій, етнічних особливостей [3,с.137].

При цьому віддано належне одній з 
найдавніших етнічних концепцій. Йдеться

про так звану “сарматську” теорію походження 
слов’ян. Названа теорія будується на основі 
легенди про походження народів від біблійних 
героїв, синів Ноя - Сима, Яфета і Хама. Але 
сарматизм, відображаючи ренесансно-гуманіс
тичні тенденції, включає в себе й елементи 
культури Київської Русі. Творцем теорії 
сарматизму вважається польський автор Ян 
Длугош. В “Анналах чи хроніках королівства 
польського” (1445-1480 рр.) він проголошує 
єдність походження трьох народів -  польсько- 
українського й білоруського, які розглядаються 
як один народ.

На відміну від польського, український 
сарматизм не проголошує різкого відмежу
вання української шляхти від простого народу. 
Якщо в польському сармантизмі проголо
шується обраність шляхти, її особливе місце в 
суспільстві внаслідок як походження, так і 
вірного служіння королеві, то у віршах 
К.Саковича привілеї та гідність людини за її 
походженням не даються, а створюються 
самими людьми:

Бывали межи войськом тым князи и паны,
С которых выходили добрый гетманы 

[1,с.203], говориться у його вірші “На погреб 
Сагайдачного...” . Тут же охарактеризовані ті 
риси, які були притаманні козацькому отаману: 
вірність “Отчизні і королю”, вірність Україні 
та православній релігії, яка виступала 
виразником і захисником козацтва ж  збройної 
сили українського народу, а також постійна 
боротьба з вічними ворогами України - 
татарами і турками.

Підкреслено і той факт, що Сагайдачний 
був мудрим керівником козацтва, нетер
пимим до будь-яких порушень дисципліни. І 
це відповідало дійсності. “Внаслідок свого 
службового становища, завжди вірний 
королеві й Речі Посполитій, - без особливої 
симпатії дає характеристику урядовий 
комісар Якуб Собеський, -він був суворий у 
справі придушення козацького свавільства; 
нерідко Навіть, не задумуючись, карав за 
найменші провини; свої недолюблювали 
його за це, і неодноразово вже волею 
більшості він мало не був позбавлений 
верховного проводу над запорізьким 
військом” [6 ,с. 191 ].

Водночас відзначається, що Сагайдачний 
ніколи не воював з християнами. Тут, як і в 
попередньому твердженні, автор погрішив 
проти правди. Адже відомо, що Сагайдачний 
неодноразово втрачав гетьманську булаву. 
Відомо також, що війська запорізького 
козацтва під проводом Сагайдачного в 
1618 р. у складі польсько-шляхетських 
загонів королевича Владислава здійснили 
похід на Москву. Проте, враховуючи той
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факт, що Сагайдачний неодноразово висту
пав за союз України та Росії, слід, мабуть, 
погодитися із зауваженням відомого 
історика К.Г. Гуслистого щодо ворожості 
“частини українського козацтва до уряду 
Михайла Федоровича, дипломати якого в 
цей час підтримували відносини з 
Туреччиною і Кримом, спонукаючи їхні орди 
нападати на Річ Посполиту, що загрожувало 
українським землям” [Там само].

При характеристиці “ідеального геть
мана” К. Сакович відзначає і таке гуманне 
діяння Сагайдачного, як великі пожертву
вання на викуп невільників з турецького 
полону.

За тяжких умов приниження гідності 
України К. Сакович, характеризуючи Сагай
дачного, користується методом, поширеним 
у бароковій культурі - так званим принципом 
симультної (одночасної) дії, коли 
особистість розглядається не тільки в 
конкретиці її прояву, але й у контексті 
світової історії і культури. Саме тому в 
останній частині вірша Сакович проводить 
паралель між героїзмом Сагайдачного та 
героями Древньтої Греції - спартанським 
царем Леонідом, Сенекою.

Проте основним, що підносить запорожців і 
їх гетьмана Петра Конашевича Сагайдачного до 
рівня “вічного”, є боротьба за волю. “Золотая

вольность, так ее называют, доступите еи все 
пилне ся стараюг”,-пише К. Сакович [1,с.203].

Знайомлячись з іншими творами К.Саковича, 
які в основному були присвячені теологічно- 
філософській проблематиці, ми ніде, крім у 
вшцецитованому “Вірші на погреб...” , не 
знаходимо такої розгорнутої і разом з тим 
послідовної характеристики громадянських 
концепцій та ідеалів. А характеристика воїна, 
мислителя й державного діяча Петра 
Конашевича Сагайдачного включена в контекст 
світової культури, вона сприяє становленню 
народних ідеалів, які складають внутрішній 
зміст ментальності українського народу.
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SUMMARY
Bychko B.I.

The Ideals of Civic Humanism in the Creative Life of Kassian Sakovych
The article gives analysis of the social and the spiritual life of Ukraine by the end of XVI-th - begining o f XVII-th 

centuries. Hetman Petro Sahaidachnyi is characteriged both as personality and as man o f business.

Ковальчук Н. Д.
м. Київ

*  ОБРАЗИ СВІТЛА, “ПАЛАЮЧОГО СЕРЦЯ” ТА КНИГИ 
ЯК СИМВОЛИ УКРАЇНСЬКОГО БАРОККО

Є епохи, без яких неможливо уявити 
собі ні минулого, ні сучасного , ні 
майбутнього. Саме такою є епоха україн
ського барокко, де культурні стандарти 
базуються на засвоєнні цінностей поперед
ніх епох-середньовіччя, Ренесансу, Рефор
мації та раннього Просвітництва. Але доба 
барокко дає підстави говорити про україн
ську символіку як суверенну цілісність, яка 
не тільки запозичує певні символи та 
алегорії з античної міфології, Святого 
Письма, середньовічної культури та духов
ності Ренесансу, а має свої, притаманні тіль
ки українській культурі, символи. В цьому 
відношенні останні мають не тільки художнє 
значення, а й відіграли значну роль у 
збереженні національної самосвідомості

українського народу. Такими символами є 
“божественне світло” , “сонячні годин
ники”,"палаюче серце", "книга".

Історично ідея божественного світла йде 
від проповіді неоплатоників про необхід
ність просвітлення тілесності духовністю 
(знаменитий міф Платона про печеру). 
Пізніше "метафізика світла" виникає у 
Філона, Климента Александрійського, 
Діонісія Ареопагіта та багатьох інших. Ця 
ідея світла, розуму та символічної 
метафізики Сонця знаходить благодатний 
грунт на Україні в добу барокко. Так, 
Ф.Прокопович у своєму курсі натурфілософії 
цілий розділ присвячує розмові про світло і, 
перераховуючи властивості речей та небес, 
підкреслює, що світло серед них є
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нейважливішою цінністю.
Ця сонячна тематика входить в ужиток 

українського барокко. Знаменним у цьому 
відношенні було оздоблення бароккових 
верхівок соборів, включаючи Софію Київську, 
рипідами (золотими дисками). На Успенському 
соборі Печерської лаври нараховувалось 45 
сонячних дисків. Вони символізують духовне 
світло, що було вироблене праведниками в 
темряві печер. В церкві Спасо-Преображенській 
у селі Великі Сорочинці Полтавської області, де, 
до речі, народився М.В. Гоголь, на фасаді 
собору використано три види розеток для 
прикрашення: шестипелюсткова, багатопро-
мінева ("соняшник") та розетка, названа 
"колесом Юпітера". Як переконливо довів 
Б.А.Рибаков, у народному мистецтві та 
дерев'яній архітектурі ці мотиви були 
солярними знаками з неоднаковим значенням. 
Коли,наприклад, шестипелюсткова розетка 
"означала" світло у його фізичній суті, а 
"соняшник" - сонячне світло, то поняття "колесо 
Юпітера" мало абстрактний сенс - біле світло, 
всесвіт, космос [4, с.246]. Отже, розетки в церкві 
Спасо-Преображенській мають конкретне 
значення і знаменують собою вікна, портал та 
карниз собору. Адже він зведений на честь 
Спаса Преображенія, ідея якого - еманація 
божественної енергії, фаворського світла.

Солярні знаки можна побачити на 
порталах дерев'яних церков (Успінська 
церква с. Новоселиця Закарпатської області, 
в міській кам'яниці у Львові в будинку з 
датою "1628" р., в українських кіотах для 
ікон. Фасад Спасо-Преображенського храму 
формулює головну тему, яка знаходить своє 
розв'язання в його інтер'єрі. Дев'ять куполів 
проливають світло на різних рівнях, 
підпорядковуючи собі внутрішній простір, 
створюючи ефект залитості собора світлом. 
Грандіозний іконостас, сяйво прикрашених 
золотом ікон та вирізьбленої оздоби стають 
осередком теми світла.

Ідея фаворського світла знайшла своє 
відображення в декоральній соборній іконі 
"Преображеніє" та в інших іконах, які 
світяться німбами, золотими завитками 
волосся ангелів, Христа, золотими асистами. 
Барокковий майстер ставить перед собою 
завдання: відтворити внутрішнє світіння 
Христа та Марії. Для цього тканина писалася 
на золоченій основі, з якої в окремих місцях 
усувалась рідка фарба, що створювало ефект 
випромінювання світла. На відміну від 
іконописців інших народів східної християн
ської традиції (греків, сірійців, росіян, 
болгар, сербів), які в основу колористичної 
шкали храмового мистецтва поклали так 
звану золоту систему, українські майстри

виробили триєдину систему рівнозначних 
кольорів: золотого, пурпурного і блакитного. 
Хоча, як підкреслює Д. Степовік, в українській 
іконі впродовж тривалого часу викорис
товували всі основні кольори (і кожен зі своїм 
символічним значенням); золото, пурпур і 
голубизна відчутно домінують [6, с.192].

Це, зокрема, бачимо в найголовніших 
іконописних образах -  Ісуса Христа і 
Богородиці, які зображені в пурпурній і 
блакитній одежі, що символізує владу 
небесну. Духовність української ікони 
заснована не на віддаленні земних кольорів 
від небесного недоступного світла (золота), а 
на їх зближенні, поступовій перехідності. Це 
відповідало провідній богословській думці, 
яка постулюється ієрархами обох традицій
них українських церков -  православної і 
греко-католицької -  царство небесне 
починається на землі. Золото, пурпур і 
блакить -  основні кольори ікон, настінних 
розписів, церковних тканин, риз священиків 
і дияконів. Сфера застосування цієї 
символіки виходить за межі чисто 
церковного мистецтва, поширюючись на 
герби й прапори козацьких полків, міст, 
окремих родин тощо. На нашу думку, 
застосування цієї символіки пов'язане з 
провідним принципом античного світо
бачення: єдності творця і творіння, що 
набуває своєї нової форми в епоху 
українського барокко.

Християнське богослов’я розвинуло цю 
ідею, проголошуючи зв’язок Бога зі своїм 
творінням. Тому символіка золотого, 
пурпурного і блакитного знаменує собою 
єдність тварі, творіння і творця. Цікаве 
розкриття цієї знаходимо в творах 
Г. Сковороди, який виходить із неоплатонів- 
ської тези, що Бога створив цей світ шляхом 
випромінювання з себе нетварного світла. 
Тому в кожному з нас живе "іскра Божа", яка 
може змінити нашу тьму, наше тваринне 
начало. І якщо людина наштовхується на 
іскру Божу в своєму серці, вона стає на шлях 
самовдосконалення і перетворюється на 
"твар просвічену", "на сонце", [5, т.1,с.156]. 
Людина, яка випромінює світло добра, 
красоти та божої істини, благодійно впливає 
на довкілля і на тих, хто з нею спілкується. 
Про це розповідає М. Ковалівський, друг і 
учень Г.Сковороди. Він оповідає дивний сон 
у якому на небі, від краю до краю, були 
написані золотими буквами слова, з яких 
сипались вогняні іскри, як у кузні, і сипались 
на Григорія Сковороду. Ковалівський стояв 
поблизу і деякі іскри падали на нього, 
породжуючи в його душі полегшення, 
відчуття свободи, веселого настрою і

68



величезного задоволення [7,т.2,с.451].
Світло в християнській культурі 

притаманне не тільки божій славі, 
премудрості, силі й серцю, яке, за біблійною 
символикою є органом сприйняття Бога. Як 
підкреслює С.Б. Кримський, "для світогляд
но цінністної своєрідності української 
культури типовим є висування на передній 
план не формалізму розуму, а того, що 
становить коріння морального життя, 
"серця" як метафори інтимних глибин 
душі[3, с.10].

На Україні в ХУІІ-ХУІІІ ст. проблема 
серця знайшла своє глибоке вираження в 
філософії внутрішньої людини Г. Сковороди. 
Доведення в XVII ст. працями Галілея нової 
геліоцентричної системи Коперника вчинило 
переворот в духовному розвитку людства. 
Людина, яка в епоху Ренесанса вважалась 
центром світу, стала тільки маленькою 
часткою великої планети. Безумовно, що це 
був досить болючий і пригноблюючий 
фактор у сприйнятті людиною Всесвіту. Для 
подолання цієї кризи Г. Сковорода створює 
свою філософську концепцію, в якій 
стверджує, що хоч людина перестала бути 
центром світу, однак її саму можна вважати 
самодостатнім світом чи мікрокосмосом. Тут 
виникає і вчення Г. Сковороди цро 
внутрішню людину. "Внутрішня людина" у 
Г. Сковороди -  це як ідеальний символічний 
світ, що втілює Бога. Тому, підкреслює він, 
уся безтілесність і видимість стікаєтся в 
людині, тому і Біблія, "поминая Сонце, луну, 
звезды, ведет все сіє в воскресеніє, то есть к 
человеку" [5,т.2,с. 115] і сама "Біблія" є 
людиною, бо існує в її серці" [Там само, 
с.148].У Сковороди мікрокосм — не просто 
мале зображення великого Космосу, а його 
провівний принцип, що розкривається через 
серце людини як образ Бога та втілення 
симтетічного (біблейського) алфавіту світу.

Іноді цей зв'язок символіки мікрокосму 
серця з художніми задумами творів україн
ського барокко виступає наочно. Так, 
центральним образом брами Заборовського є 
зображення палаючого серця під митропо
личою митрою. Образ палаючого серця як 
фундаментальний символ мікрокосму людини 
з'являється, наприклад, в гербі Варлаама 
Ясинського, що зображений у відомій гравюрі
О. Тарасевича. Емблематика палаючого серця 
була атрибутом художнього оздоблення сцени 
барочного театру на Україні.

Відомо, що на Україні епоха пізнього 
барокко співпадає з Просвітництвом, в якому 
ідея людини критично переоцінена 
контрреформацією. Українська культура 
XVIII століття синтезує з просвітницькою

ідеєю культу розуму. Починаючи з XVII 
століття, в . Україні виходить низка 
проповідницьких збірок, в яких оспівується 
світло розуму. Серед них були такі значні 
твори, як "Ключ розуміння" І. Галятовського, 
"Словес трубі проповідних" та "Меч 
духовний" Л. Барановича, "Євангеліє учи
тельське" та "Перл багатоцінний" К. Тран- 
квіліона-Ставровецького. В них місія духов
ного наставництва порівнюється з працею 
виноградарів, які в дусі євангелічної притчі 
ножем обрізають пороки, вивільняють душі 
людей від скверни. А у К. Транквіліона- 
Ставровецького проповідь християнської 
мудрості поєднується з пропагандою науки. 
Дослідник цієї літератури В. Крекотень 
доводить, що українське барокко взагалі 
характеризується явно вираженою просвіт
ницькою тенденцією, яка дозволяла в рамках 
християнського світогляду визнавати авто
ритет науки та виховну роль знання. 
Характерним в цьому відношенні може бути 
"Євхаристион" Сафронія Почаського, ’ що 
прославляє Петра Могилу як засновника 
Лаврської школи та покровителя наук.

Проблема возвеличення розуму утверди
лась в українській духовній культурі ще в 
кінці XVI — першій половині XVII століття. 
Так, Віталій з Дубна в "Діоптрі" зауважує, 
що розум формує людину, а затьмарення 
розуму є втратою самовладдя людини. Саме 
в розумі, вважає він, аналізуються ідеали, * 
моральні принципи, настанови, завдяки 
розуму людина може "увійти всередину своєї 
совісті". Водночас невідання, нерозуміння 
мислитель називає найбільшою недоскона
лістю людини. "Нема гіршого убожества, ніж 
невідання",— підкреслює він [1, с.55]. Коли 
людина не реалізує потенції свого розуму, 
вона перебуває "в темряві невідання свого". 
Внаслідок формування розумом "духовного 
зору" людина може перестати догоджати 
нижчій натурі, плоті і "спинити прагнення 
до лихих діл"[Там само, с. 86].Віталій з 
Дубна також вважає, що свобода і само
владця людини реалізуються лише завдяки 
розуму і є результатом зусиль останнього. 
Поняття розуму тут пов'язано з премудрістю 
людини, бо тільки розум дає людині можли
вість самовдосконалення через самопізнан
ня. Тому автор "Діоптри" і наголошує: 
"В істинному пізнанні самого себе полягає 
висока премудрість"[Там само, с.54].

Ісайя Копинський в "Алфавіті духов
ному" підкреслює, що розум є основою 
духовного і морального сходження. Духов
ний розум є результатом опанування 
людиною себе, зазначає Копинський, і тільки 
розумом можна "стримувати себе в усьому",
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"запанувати над хітпо" можна тільки 
розумінням"[2, с.24]. Але основою самопізнання 
("приходу в себе") і розвитку духовного розуму 
мислитель вважає подолання спокутування 
недосконалого. Він підкреслює, що людина, яка 
себе пізнала, перестала гордитися, "пізнає свою 
неміч перед джерелом духовності. Причому 
Копинський підкреслює, що духовність людини 
формується тоді, коли розум людський 
"з'єднується у пізнанні всіх речей з розумом 
Божим "[Там само, с.16]. Розвиток розуму, як 
вважає автор "Алфавіту духовного", збігається з 
розвитком серця, упорядкованістю почуттів. Він 
протиставляє духовний розум, який наділений 
істинною премудрістю і самопізнанням, і 
"зовнішнє мудрування".

Подібною є і точка зору Г. Сковороди. 
Філософ підкреслює, що розум формує 
людину. Він говорить, що всі рухи тіла 
людини, уся її діяльність підпорядкована 
мисленню, є втіленням її думок [5, т.1.,с.13]. 
Як вважає Сковорода, думка є серцевиною 
людської істоти, її справжнім началом. Саме 
розум разом зі стриманістю відрізняє 
людину від тварини. Філософ підкреслює, 
що коли ми хочемо пізнати навколишній 
світ, то повинні осягнути свій внутрішній 
світ, пізнати самих себе. "Пізнай себе,— 
говорить він.— Є в тобі цар твій, отець і 
наставник"[Там само, с.167]. Пізнання себе, 

. на думку Сковороди, сприяє пізнанню 
людиною глибин навколишнього світу, а 
останнє сприяє заглибленню людини в себе. 
Тому людина не може вважати себе мудрою, 
якщо не пізнає й не осмислить сама себе. 
Отже, можна зробити висновок, що 
прославлення українським барокко духов
ного розуму спиралось на висування на 
передній план не чистого знання, не процесу 
пізнання істини, а життя в істині.

В літературі барокко підкреслюється 
конструктивна роль алфавіту як елемента 
художньої структури твору. Зокрема, за 
алфавітом розміщено розділи в книзі Л. 
Барановича "Вінець божої матері". Алфавіт 
здавна сприймався в філософському плані як 
модель світу. З цим уявленням пов'язано досить 
характерне для середньовічного І ренесансного 
світосприйняття символічне уподібнення Світу 
книзі, успадковане і літературним барокко. 
Один із віршів Симеона Полоцького так і

називається "Мир єсть книга". Філософічний 
діалог Григорія Сковороди має заголовок 
"Разговор, назьіваемій "Алфавит", или Букварь 
мира". Алфавіту надавався -  традиційний 
символічний зміст як символ Христа і 
християнське вчення.

Ідея Просвітництва була сформульована 
на початку європейської цивілізації 
Сократом. Її суть полягає не просто в 
пропаганді знань, а в переконанні, що основу 
моралі становить знання. Дайте людям 
знання справжнього стану подій, вчив 
Сократ, і воно подолає моральні хиби. Інша 
концепція стверджуються Біблією. Моралі- 
залежить не від освіченості, знань і 
культури, а від "палаючого серця", доброї 
волі та благочестивого обрання шляху добра 
у боротьбі зі злом. Ці два ідейних напрями, 
що йдуть із біблійних та античних часів, 
перехрещуються в гербі л  на брамі 
Заборовського, що втілкХ метафору 
поєднання серця і книги.

Отже, символічний лад українського 
барокко пов'язаний зі специфічною ознакою 
української національної самосвідомості. Він 
формувався під впливом пізнього Ренесансу, 
раннього Просвітництва та зрілих
реформаційних течій, а також фольклорних 
традицій українського етносу. Проте це не 
свідчить, що українське барокко було 
механічним конгломератом різних культур. 
Універсальність барокко на Україні означає, 
що воно відображало життєві, культурні та 
національні цінності своєї епохи.
Символічний лад українського барокко
пов'язаний передусім з алегоричністю 
наочних образів світла, сонячних 
годинників, "палаючого серця" та книги.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Віталій з Дубна. Діоптра альбо зерцало и 

выражение живота людского на свете.-- Ровно, 1612.
2. Копинський Ісайя. Алфавіт духовний,- К., 1877.
3.Кримський С. Культурні архетипи Києва.// 

Київські обрії.К., 1997.
4.Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. -  М., 

1981.
5. Сковорода Г. Повне зібрання творів. У 2-х т. - 

Т.2. - К., 1973.
6. Степовік Д.Система тропів в українському барокко 

// Українське барокко та європейський контекст. -К., 1991.

SUMMARY
Kovalchuk N.D.

The images of “burning heart”  and of book of the Ukrainiane Paroque
The article analyses the genesis and different spheres of the Ukrainian culture through the images of light, of a 

“burning heart”, o f  the book as a symbol o f the Ukrainian baroque. Some interesting is given about the church 
paintings, also the philosophy o f heart in the works by H. Skovoroda are analyzed.
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ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ У ПОЗАШКІЛЬНІЙ РОБОТІ ЯК ПРЕДМЕТ 
ФІЛОСОФСЬКО-СОЦІОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ

Нині виділяють три основні способи 
аналізу природи школярами. Перший спосіб: 
діти розуміють цілісність природи, де 
людина є її складовою частиною. Ця модель 
називається моделлю “загальної долі”. 
Другий спосіб: школярі відділяють людину 
від природи, вважаючи її єдиною розумною 
істотою, від якої залежать всі об’єкти 
природи, але вона не залежить від них. Така 
позиція засвідчує повну байдужість до долі 
навколишнього середовища та його 
майбутнього. Слід зазначити, що таких 
школярів, з споживацьким ставленням до 
природи, значно більше, ніж перших. Третій 
спосіб: уявлення про ставлення людини до 
природи базується на релігійному світогляді, 
на творах фантастичної літератури та ін., де 
природа домінує над людиною, яка безсила 
пізнати і змінити її.

Таким чином, для запобігання руйнування 
природного середовища насамперед потрібне 
формування духовно зрілої особистості з 
природозберігаючим світосприйняттям -  
своєрідним способом мислення та світо? 
бачення, що базується на засадах філософ
ського твердження: “Я є життя, яке хоче 
жити, я є життя серед інших життів, які 
хочуть жити” . Іншими словами: “Я розумію 
себе як невід’ємну частину природи і Я 
усвідомлюю те, що її благополуччя залежить і 
від мене особисто” . Природозберігаюче 
світосприйняття -  це, перш за все, знання про 
загальні закономірності розвитку природи і 
взаємодію суспільства з нею, про шляхи 
збереження, охорони і відтворення природи. 
Однак навіть найвищий рівень одержаних 
екологічних знань не приводить до творчої їх 
реалізації. Екологічні знання повинні стати 
глибоко осмисленими і зрозумілими, пере
творитись у світоглядні позиції, у пере
конання, і тільки тоді на їх основі формується 
розуміння необхідності природоохоронної 
діяльності і готовності її проявити.

Роль школи в здобутті екологічних знань 
учнями незаперечна. У процесі навчання 
вони отримують комплексне уявлення про 
природу, її універсальну цінність, закони, 
екологічні проблеми локального та 
глобального масштабів. Але шкільна 
екологічна освіта обмежена рамками не 
завжди досконалих програм та регламенту
ванням уроку, одноманітність) і форма
лізмом навчально-виховного процесу, часто 
обтяжена, перенасичена сухими “катастро

фічними” фактами і офіційними докумен
тами. У її основі -  предмет і зміст. Така 
екологічна освіта не дасть бажаних 
результатів, а, навпаки, може сприяти вихо
ванню екологічних песимістів, фаталістів 
або, навпаки, циніків чи просто байдужих 
людей.

До навчального процесу водночас повин
на включатись вся особистість з ураху
ванням її потреб, емоцій і проблем. Діти, 
вивчаючи природу, повинні відчувати себе 
щонайзатишніше в світі, усвідомлювати 
об’єктивну необхідність дотримання вимог і 
норм поведінки в навколишньому середо
вищі, брати активну участь у практичному 
вирішенні того чи іншого природо
охоронного питання, вчитись переживати й 
діяти. І тут, за умови правильної організації, 
можливості позакласної і позашкільної 
роботи необмежені.

Доповнюючи, розширюючи й поглиблю
ючи вплив сім’ї та школи, продовжуючи 
навчально-виховний процес, охоплюючи 
такі проблеми і практичну діяльність, які 
виходять за межі уроку і навчального плану 
школи, заняття поза школою формують в 
дитині громадянина з високою національною 
свідомістю, розвивають її пізнавальну та 
практичну діяльність [4]. Велика перевага 
позашкільної освіти в добровільності 
вибору, самоврядуванні, демократичному 
стилі спілкування з педагогами.

Розумне поєднання шкільної і позашкіль
ної виховної стратегії означає початок якісно 
нового, цілісного підходу до виховання 
особистості в єдиному процесі безперервної 
освіти, а тому має велике майбутнє [6].

Різноманітність форм і методів поза
шкільної роботи забезпечують формування 
природозберігаючого світосприймання за 
умови дотримання ряду педагогічних вимог. 
На основі аналізу літературних даних і 
узагальнення передового педагогічного 
досвіду можна виділити найважливіші з них:

-  творчий диференційований підхід у 
кожному конкретному випадку;

-  урахування вікових, індивідуально- 
психологічних особливостей школярів, їх 
пізнавальних можливостей, інтересів, 
запитів, потреб;

-  оновлення принципів, змісту, форм і 
методів позашкільної роботи та застосування 
їх в комплексі з урахуванням місцевих умов 
та матеріального забезпечення;
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-  використання народних традицій еколо
гічного виховання, можливостей сім’ї та 
власного прикладу педагога;

-  формування активної громадянської 
позиції через посилення практичної діяль
ності учнів з охорони та поліпшення 
природного середовища своєї місцевості, 
залучення до діяльності екологічних 
громадських об’єднань.

У номенклатурній сітці освітніх закладів 
Міністерства освіти України позашкільна 
освіта здійснюється через мережу державних 
позашкільних навчально-виховних закладів. 
В аспекті еколого-натуралістичного нав
чання та виховання, це: еколого-натураліс- 
тичні, еколого-краєзнавчі центри дітей та 
юнацтва, станції юних натуралістів, тощо. 
Всього на Україні 222 заклади такого 
гатунку. У них працює 10665 гуртків (146462 
учнів), 11986 учнівських об’єднань еколого- 
натуралістичного, біологічного спрямування 
(187511 учнів), 106 учнівських наукових 
товариств (7724 учнів), 91 Мала академія 
наук (22451 учнів). Кількість працівників 
становить 2703 особи [2].

У Чернівецькій області таку діяльність 
проводять обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та юнацтва і Заставнівський 
районний еколого-краєзнавчий центр.

У зв’язку з процесами становлення 
національної інколи в Україні у позашкільній 
роботі відбулись певні якісні зміни. Для 
сучасного етапу розвитку екологічної освіти 
характерний інтенсивний пошук нового у 
практиці навчання та виховання. Традиційний 
гурток обновив свій зміст, збільшилась 
можливість творчої діяльності. Змінились 
профілі гуртків, враховуючи інтереси, творчий 
потенціал дітей і місцеві традиції та умови. 
Залучаються до педагогічного Процесу фахівці і 
аматори. Плани і програми позашкільних 
закладів, на відміну від стабільних шкільних 
навчальних програм, мають лише рекомен
даційний характер, тому широкого розвитку 
набуває створення авторських програм.

Враховуючи, що основні світоглядні 
орієнтири людини формуються змалку, 
гуртковою роботою охоплені діти, почи
наючи з дошкільних установ та молодших 
класів.

Найчастіше в роботі з дошкільнятами і 
молодшими школярами педагоги в процесі 
навчання використовують екскурсії, ігри і 
казки. У цьому віці дітям важко зосе
редитись більш, ніж на одному аспекті 
ситуації, краще вони розуміють те, що 
бачать довкола себе. Водночас їм властиві 
емоційність і вразливість, глибоке запам’я
товування того, що їх схвилювало, що

пройшло через власний досвід. Тому і красу 
природи, і негативні зміни в ній легше 
простежити безпосередньо в ході екскурсії, 
зокрема, створеними старшокласниками 
екологічними стежками, які займають в 
процесі формування природоохоронного 
світосприйняття важливе місце. Тематика 
екскурсій може бути різна, але мета одна -  
наближення дітей до гармонійного 
сприйняття природи, до розуміння її 
взаємозв’язків, залежності людини від 
кожної рослини чи тваринки, що в результаті 
зумовить бережливе до них ставлення, 
сприятиме вихованню почуття патріотизму.

Словацькі колеги пропонують під час 
екскурсій застосовувати програму чуттєвого 
сприйняття природи, тобто вивчення її в ході 
ігор, що розвивають п’ять відчуттів: зір, 
слух, нюх, дотик та смак.

Таке чуттєво-емоційне вивчення навко
лишнього світу, на їх думку, віцкриває 
педагогу великі можливості екологічного 
виховання дітей у цьому віці [3].

Педагогічний досвід стверджує, що однією з 
найважливіших умов розвитку особистості 
дитини є цікава гра. В екологічному вихованні 
дітей ігрова діяльність займає значне місце. 
Спостереження показують, що гра збагачує 
емоційні сприйняття, уяву, мислення, 
закріплює позитивні естетичні емоції. У грі 
проявляється ставлення дітей до природи, 
мотиви поведінки в різних ситуаціях, 
формується активна життєва позиція. Ігрову 
діяльність доцільно розглядати як діяльність, в 
якій закладаються основи екологічної мораль
ності, соціально-громадської активності.

Основна мета екологічних ігор полягає в 
розвитку потреби спілкування з природою, 
оволодінні нормами екологічно грамотної 
поведінки, розумінні багатогранної цінності 
природи (естетичної, санітарно-гігієнічної, 
науково-пізнавальної, рекреаційної,
морально-етичної), формуванні потреби 
природозберігаючої діяльності.

Значний виховний ефект у формуванні 
природоохоронного світосприйняття має 
виховання образом, символом. Образ 
викликає певні емоції, що ведуть за собою 
переживання, які й відкладаються в 
підсвідомості як досвід. Слухаючи про 
певного казкового героя, дитина ототожнює 
себе з ним, відображає це в грі, намагається 
наслідувати його в житті. Казки розвивають 
емоційний світ, формують природоохо
ронний світогляд, вчать дітей бути небайду
жими до природи, формують екологічну 
поведінку і екологічну етику. Наприклад, у 
казці “Я тобі потрібен” самі квіти розмов
ляють з дітьми, розповідають про себе. За
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допомогою епітетів і порівнянь розкри
вається краса природи. У казках рослини, 
тварини, річки, гори розмовляють, 
здійснюють гарні та погані вчинюц які 
викликають у маленьких читачів співчуття, 
гнів, ніжність, радість. Виховний ефект 
зростає, якщо екологічну казку придумують 
для молодших школярів старші учні [1].

Школярі молодшого віку ще мало 
сприймають малозрозумілі їм закони екології, 
тому для них ефективною є також пропаганда 
екологічних народних традицій, прикмет і 
звичаїв, в яких відображений досвід взаємодії 
народу з своєю екосистемою -  екологічний 
досвід. Виховання в цьому випадку проходить 
без напруги, легко; ніби мимохідь формується 
природозберігаюче світосприймання.

Тому учні старших і середніх класів 
повинні почати “інвентаризацію” місцевих 
народних прикмет, традицій, обрядів, 
широко пропагуючи ті, які виховують 
позитивне ставлення населення до живої 
природи і розкриваючи зміст і шкоду тих, 
що знищують чи провокують знищення її.

Дослідницьку роботу юннатів молодшого 
шкільного віку сьогодні слід організувати 
так, щоб діти не тільки оволоділи 
необхідними знаннями про рослини на всіх 
стадіях їх розвитку, навичками догляду за 
ними, а й одержували, по можливості, 
високий врожай (тобто бачили кінцевий 
результат своєї роботи). Адже йдеться про 
виховання дітей як майбутніх суб’єктів 
ринкових відносин, основи яких повинні 
закладатися саме в цьому віці.

У процесі роботи на навчально-дослідній 
ділянці не слід забувати про вікові особливості 
молодших школярів: вони швидко стом
люються, їхня увага не може довго 
зосереджуватися на одному виді діяльності. 
Тому потрібно чергувати практичні заняття з 
теоретичними. І взагалі, як свідчить досвід, під 
час проведення дослідницької роботи на 
земельній ділянці високі результати засвоєння 
матеріалу дають елементи гри.

Визначаючи теми дослідів, слід керуватися 
не лише програмою, а й спрямованістю вироб
ничої діяльності господарства та земле
робськими традиціями місцевого населення.

З віком учнів заняття в гуртках стають 
диференційованими, що дає можливість 
поглиблено вивчати обрану проблему: 
охорону рослинного чи тваринного світу 
(юним ботанікам чи зоологам); забруднення 
довкілля хімічними речовинами і запобі
гання цьому (юним хімікам); вплив 
несприятливих факторів на здоров’я людини 
(юним медикам); прогнозування наслідків 
природоперетворюючої діяльності людини

(юним екологам).
До програми включаються експеримен

тально-дослідницькі елементи, практичні 
заняття, знайомство з літературою.

У педагогічній науці існує відоме 
положення, що учні під час освоєння наук 
повинні бути першовідкривачами. Такі 
можливості надаються їм в наукових 
товариствах чи Буковинській малій академії, 
де під час формування природоохоронного 
світосприймання значну роль відіграє 
індивідуальний підхід. Під час написання 
рефератів, виконання курсових чи
дипломних науково-дослідницьких робіт 
учні під керівництвом фахівців-науковців 
набувають умінь і навичок аналізу 
екологічних явищ, процесів, ідей, теорій, 
навичок самостійної роботи.

Основою навчального процесу поза
школою є його ціннісна спрямованість. 
Значне місце в цьому плані відводиться 
різним формам практичної діяльності, які 
знаходять своє вирішення в роботі, 
насамперед, найдавніших юннатських об’єд
нань “зелених” та “блакитних” патрулів, 
лісових дозорців, загонів з боротьби з 
ерозією грунтів, шкільних лісництв. Кожен 
напрямок має свої окремі обов’язки, 
спрямовані на збереження і примноження 
відповідних природних ресурсів, свої,
напрацьовані за десятиріччя роботи, 
традиції. Та все частіше “вузькопрофільні” 
патрулі об’єднуються в екологічні 
товариства, клуби, загони, діяльність яких 
спрямована на збереження навколишнього 
середовища в цілому, що сприяє 
комплексному розумінню проблем і місця 
людини в природі. Гірша доля шкільних 
лісництв. Незважаючи на те, що це сполучна 
ланка між школою і виробництвом у 
формуванні морального і трудового гарту 
школярів, вихованні почуття відповідаль
ності за сучасне і майбутнє природи [5], 
останнім часом у зв’язку з економічною 
скрутою, їх практично не залишилося.

Вищезазначені товариства і клуби -  це 
добровільні неформальні об’єднання, які 
сприяють задоволенню різнобічних інтересів 
і потреб учня, організовують самостійну 
дослідно-пошукову діяльність, формують в 
процесі вільної співтворчості і цікавої праці 
цілісне сприймання природи, усвідомлення її 
гармонії та єдності з людиною.

Товариства і клуби об’єднують дітей 
різного віку, але водночас склад цих 
об’єднань однорідний, бо гуртує всіх одна 
ідея, прагнення до творчості і практичних 
дій. Утворюються і отримують визнання такі 
об’єднання при навчальних закладах, де є
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педагоги-ентузіасти, творчі, гармонійні 
особистості, які не тільки володіють знан- 

. нями, але і вільні у спілкуванні. Ініціативний 
керівник -  це найперша умова успіху в 
діяльності клубу чи товариства.

Щоб проілюструвати зразок такої форми 
екологічного виховання поза школою, наведу 
конкретний приклад: в Борівецькій середній 
школі Кіцманського району вчителем географії 
Драгомирецькою В.М. у 1988 році організо
вано ТЮЕБ -  товариство юних екологів Борів- 
ців. У складі Товариства -  учні середнього та 
старшого шкільного віку. Очолює його рада, 
яку обирають всі члени відкритим голосу
ванням. Діяльність ведеться у 5-ти основних 
напрямках, за якими працюють секції:

“Джерело” займається вивченням еколо
гічного стану р. Савиці, її приток, ставків та 
озера Болото; впорядкуванням берегів, 
очищенням джерел та пропагандою чистої 
води; збором легенд про походження назв 
водоймищ та історій про односельчан, що 
копають криниці;

“Барвінок” вивченням флори і фауни 
свого села, в тому числі і “червонокнижних” 
видів, створенням своєї “Червоної книжки 
північної частини Кіцманського району”, 
збором місцевих легенд про рослини;

“Альфапромінчик” вивчає будову і принцип 
дії дозиметричних приладів, контролює стан 
навколишнього середовища, проводить обсте
ження обійсть і роз’яснювальну роботу про 
безпечні й небезпечні місця для випасу худоби, 
дитячих ігор тощо. Результати моніторингу 
передаються в радіологічну лабораторію 
Чернівецького науково-дослідного інституту 
медико-екологічних проблем;

“Козачата” вивчають історію села та його 
традицій, зустрічаються із старожилами, 
упорядковують зібрані матеріали;

‘Днформатори” це старшокласники, саме 
вони є організаторами-наставниками попе
редніх груп. Складають програми масових 
заходів, організовують їх проведення, вчать 
молодших працювати з довідковою 
літературою, складають для них екологічні 
“казки”, інформують населення про стан 
довкілля і всі заходи, що проводяться 
товариством.

Працюючи кожен в своїй секції, юні 
екологи виконують і ряд суспільних наван
тажень: висаджують дерева для зміцнення 
берегів водоймищ, виступають з науково- 
дослідними роботами з вищезгаданих 
напрямків на обласних і Всеукраїнських 
конференціях та учнівських симпозіумах, 
проводять свої і беруть участь в інших 
конкурсах, виставках, святах, стали учас
никами Міжнародного ядерного походу.
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Ще багатший досвід формування при- 
родозберігаючого світосприйняття в процесі 
діяльності позашкільного об’єднання можна 
простежити на прикладі роботи клубу 
“Водограй” (с.Банилів-Підгірний Сторожи- 
нецького району), який утворився у 1987 році 
на базі шкільного лісництва, історичного та 
краєзнавчого гуртків з ініціативи вчителів 
біології В.І. та А.М.Приходьків та вчителя 
географії Л.А.Чорней. За час існування клубу 
через його гарт пройшло не одне покоління 
школярів, які, вивчаючи навколишній світ на 
створених ними екологічних стежках 
“Дунавець”, “Кечира”, виявили ряд місць 
проростання цінних лікарських, рідкісних та 
зникаючих рослин, місця гніздування хижих 
птахів; вели систематичні спостереження за 
використанням людиною лісів, орних земель, 
водойм. Водограївці виявили понад 60 
випадків порушень природокористування, 
природоохоронних вимог, провели ближсо 30- 
ти різноманітних акцій щодо захисту довкілля 
і, зокрема, вирубки березового гаю, 
обгрунтували створення чотирьох ботанічних 
заказників місцевого значення, провели безліч 
семінарів, зустрічей, експедиційних таборів. У 
1995 році “Водограй” переріс у Буковинський 
учнівський еколого-духовний центр, 
включивши до своєї екологічної програми 
пізнання історичної та духовної спадщини 
Буковинського Прикарпаття. За проханням 
водограївців місцевий священик звертається в 
проповідях до односельчан, виховуючи 
бережливе ставлення до природи, освятив 
джерела, за якими доглядали школярі, 3- 
гектарну територію центру. Ці заходи різко 
змінили ставлення жителів села до довкілля.

Надзвичайно важливим моментом в 
екологічному вихованні водограївців є те, 
що екологи старших класів самі готують 
молодших, яких називають “жовтороти- 
ками”, до вступу в клуб. Під час 
ознайомлюваних походів проводять
різноманітні змагання, ігри. Старшо
класники організовують і різні природо
охоронні конкурси.

В організації практичної діяльності
школярів у останні роки відводиться значне 
місце експедиціям, як окремим формам 
позакласної роботи, чи як складовим
частинам навчального процесу гуртка, Малої 
академії наук, клубу чи товариства. У ході їх 
проведення учні глибше засвоюють правила 
особистої природоохоронної поведінки, 
залучаються до активної природоохоронної 
діяльності.

Багатий експедиційний досвід напрацьо
ваний в обласному еколого-натуралістичному 
центрі дітей та юнацтва, гімназії N 1



м.Чернівців, районному туристично-крає
знавчому центрі смт. Глибока. Комплексний 
підхід до вивчення, охорони і примноження 
природних ресурсів практично здійснюється і 
в . профільних літніх екологічних таборах, які 
зосереджуються в мальовничих куточках краю, 
часто -  в наметах. Мета таких таборів -  
максимально наблизити дітей до природи, дати 
можливість відчути її, пожити з нею і 
зрозуміти. У цьому випадку також виховання 
має бути привабливим і захоплюючим в 
процесі відпочинку. Еколого-натуралістичним 
центром і рядом громадських організацій 
апробована саме така програма екологічного 
табору, яка була складена на основі власного та 
міжнародного досвіду екологічного виховання 
і гармонійно поєднує навчальну, тренувальну, 
психологічну та комунікативну функції.

Новим підходом в організації ековихован- 
ня є розвиток тих видів діяльності, що дають 
можливість розкрити індивідуальність і 
творчі здібності особистості через мистец
тво. Це виставки творчих робіт, малюнків, 
фотографій, поробок з природного мате
ріалу, конкурси поезії, літературних творів.

У час розбудови незалежної України 
позашкільною екологічною освітою та вихо
ванням, окрім державних закладів освіти, 
займаються громадські організації. У Черні
вецькій області це: Чернівецьке обласне 
дитяче екологічне товариство “Паросток”, 
створене при еколого-натуралістичному цен

трі дітей та юнацтва, Буковинська філія 
національного екоцентру України “Крона”, 
студентська організація “В гармонії з 
природою” , “Зелений світ” . На жаль, часто 
вони спрямовують свої зусилля на 
проведення формальних видовищних 
заходів, що не мають ні виховного, ні 
навчального змісту.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Грайте самі, грайте з нами: Програма підготовки 

молодіжних лідерів екологічних організацій України: 
Практ. посібник для інструкторів-еіаайроменталістів. 
- К „  1995.-2 0 8  с.

2. Зберігати, зміцнювати, розвивати: Інфор. зб. 
УДЕНЦУММОУ. -  К., 1996. -  48 с.

3. Литвинская С.А., Борейко В.Е., Листопад О.Г. 
Методика проведения экологической работы с 
дошкольниками и младшими школьниками, 
экологические сказки и экскурсии: Неформальное 
экологическое образование детей. -  Киев-Нижний 
Новгород, 1994. -  120 с.

4. Мельникова І.М. Позашкільні заклада України: 
Основні напрямки та оновлення діяльності: 
Концепція. -  К., 1993. -  270 с.

5. Стопкань В.В. Здійснення екологічної освіти та 
виховання в шкільних лісництвах: Проблеми 
екологічної освіти та виховання. -  К., 1989. -  256 с.

6. Сушенко Т.І. Позашкільна педагогіка: Навч. 
посібник. -  К., 1996. -  268 с.

SUMMARY
Bauer M. J.

The Ecological Education at Out- of - School Hours as a Subject 
of Philosophical-Sociological analysis

The article is dedicated to the problems of ecological education of children at out-of school hours. Different 
forms are analyzed. Some theoretical statement are expressed concerning the educative work, interesting examples 
fron^ the practical experience o f teaches o f Chemivtsi region are given.

Карпо В.Л., Кошель О.М. 
м. Чернівці, м. Київ

НАУКОВО-ПІЗНАВАЛЬНА ТА ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ПОДІЛЬСЬКОГО 
ІСТОРИКО-АРХЕОЛОПЧНОГО ТОВАРИСТВА 
(ДРУГА ПОЛОВИНА X IX -  ПОЧАТОКXX СТ.)

неминуче позначилося на розвої україн
ського національного відродження.

Однак на Поділлі і Волині ці суспільно- 
політичні процеси мали яскраво виражену 
специфіку. За відсутності тут академічних 
установ і вищих навчальних закладів, 
ініціатором і організатором місцевого крає-

Ліквідація кріпосного права в Росії і 
Україні та спроба проведення демократич
них реформ, капіталізація економіки у 60-80- 
х рр. XIX ст. позитивно позначилися на 
розбудові освіти, науки та культури, в тому 
числі на піднесенні краєзнавчого руху. В 
другій половині XIX -  на початку X X  ст. 
відбувся справжній вибух громадського і знавчого руху й регіонального вивчення
наукового інтересу до історії України та її виступила православна церква, її духовні
земель, до регіональних досліджень, що учбові заклади та священики. Саме
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єпархіальна влада першою зрозуміла всю 
важливість, доцільність і перспективність 
створення та діяльності під своїм контролем 
краєзнавчих товариств і осередків. Хоча 
церква при цьому ставила прагматичну мету
- звести діяльність науковців і краєзнавців до 
вузькоконфесійних завдань і спрямувати їх 
на протиборство з католицизмом і 
польською ідеологією, проте практика життя 
виводила дослідників на широкий простір 
вивчення громадянської історії, активізації їх 
до участі в громадських рухах. Одночасно 
розбудова краєзнавчих осередків на Поділлі і 
Волині позитивно впливала і на саму церкву, 
якісно підвищувала її просвітницькі функції і, 
зрештою, стала одним із важливих факторів 
розвитку руху за її демократизацію та 
українізацію [3, с.24-25]. Подільське церковне 
історико-археологічне товариство (до 1903 року
-  єпархіальний історико-статистичний комітет) 
належить до тих непересічних науково- 
краєзнавчих організацій України, які 
зробили великий внесок у вивчення 
громадянської історії, етнології, культури і 
об’єктивно вийшли на межі українського 
національного відродження.

Комітет для церковно-історичного і 
статистичного опису Подільської єпархії, 
офіційно засновано при Кам’янець- 
Подільській духовній семінарії 8 липня 1865 
року [2, с.79-80]. До складу Комітету на цьому 
засіданні увійшов 21 представник, у тому числі 
9 осіб від єпархіального відомства і 12 від 
семінарії, Кам’янецького, Приворотського ' і 
Шаргородського духовних училищ [6, с.59-60]. 
На засіданнях Комітету 6 і 12 жовтня 1865 
року було розглянуто і затверджено програми 
опису церков і монастирів, які склали й 
опрацювали протоієрей П.М. Троїцький і 
професор А.Я. Павлович [7, с.58-59]. Член 
Комітету, професор Д.І. Синицький проана
лізував зібрані раніше священиками описи й 
матеріали і визнав їх надто слабкими. Було 
вирішено надіслати програми у парафії, 
направити викладачів семінарії на місця для 
перевірки і доповнення зібраних матеріалів та 
конкретної допомоги їх авторам. З цього 
розпочалася наполеглива й цілеспрямована 
краєзнавча праця спочатку невеликого гуртка 
однодумців, які називали себе членами 
Комітету для церковно-історичного і статис
тичного опису Подільської єпархії, що 
незабаром перетворився на одне з великих і 
авторитетних в Україні і за її межами науково- 
громадських товариств.

Головним спрямуванням у роботі єпар
хіального історико-статистичного комітету 
було створення опису Подільської єпархії та 
її духовних закладів. У перші роки діяльності

Комітету була прикута увага до історико- 
статистичних описів монастирів Поділля. До 
кращих досліджень доцільно віднести описи 
Кам’янецького Св.-Трощького монастиря про
фесора Д.І. Синицького.

Проте всупереч бажанням єпархіального 
начальства, члени Комітету та місцеві 
священики і краєзнавці більш охоче займалися 
створенням історичних нарисів про міста, 
містечка й села Поділля. Зокрема, в 1865-1875 
роках єпархіальні “Ведомости” оприлюднили 
31 історико-статистичний опис населених 
місць, в тому числі 4 про міста, 8 про містечка і 
19 про села Подільської губернії [11, с.700- * 
713]. З-поміж них тривалий час взірцем для 
наслідування слугував опублікований 1869 
року нарис М.В.Сімашкевича про м. Хмільник, 
написаний на зібраних у Петербурзі 
матеріалах.

Новим етапом у діяльності єпархіального 
історико-статистичного КомШту стали 
1876-1883 роки. У цей період він ще 
продовжував зберігати гуртковий, 
вузькопрофільний характер. Водночас він 
вийшов на якісно нові показники у своїй 
організаторській і науковій роботі. Саме тоді 
були реалізовані задуми і мрії засновників 
товариства видавати “Труди” - збірники 
наукових праць членів Комітету (монографії, 
статті, нариси, розвідки), та науково- 
популярні твори з історії, етнографії, 
фольклору й культури загалом. Майже 
десять років на заваді здійснення цього 
проекту стояли відсутність належного загалу 
авторів-дослідників та потрібних коштів.

Серед дослідників Поділля другої половини 
70-х - початку 80-х років XIX ст. провідну роль 
став відігравати член Комітету і тоді 
фактичний керівник товариства Микола 
Іванович Яворовський (1843-1919) [2, с.13-16]. 
Його перу належать понад 100 праць з історії, 
етнографії та публіцистики. Водночас М.І. 
Яворовський протягом 1876-1900 років був 
відповідальним редактором п’яти випусків, а 
згодом до 1916 р. - співредактором “Трудів” 
товариства, упродовж 1883-1892 років 
редагував часопис “Подольские епархиальные 
ведомости”, у 1890 році виступив співзас- 
новником Давньосховища старожитностей - 
історичного музею у м. Кам’янці- 
Подільському.

Протягом 1876-1883 років продовжували 
зберігати провідне місце в товаристві як 
організатори краєзнавчого руху і науковці 
ректор Подільської духовної семінарії М.В. 
Сімашкевич, професор і пізніше теж ректор 
цього ж навчального закладу Михайло 
Флорович Багинський (1833-1910). Апогею 
своєї творчості на грунті дослідження
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Поділля досяг протоієрей Казанського 
кафедрального собору в губернському місті 
Мойсей Захарович Доронович (1828-1891) 
[1, с.198].

Все ж, не дивлячись на значні наукові 
досягнення товариства у 1876-1883 роках в 
галузі історичного вивчення Поділля, у 
членів давно уже визріла думка про 
недосконалість діяльності Комітету як в 
організаційному, так і науковому плані. 
Товариство мало поповнюватися новими 
дійсними членами, матеріали регіональних 
досліджень, публікації нарисів та описів про 
міста і села, церкви і парафії страждали 
поверховістю розробки, а тому не всі 
історичні праці місцевих краєзнавців 
відповідали належному науковому рівню. 
Важливою віхою в роботі єпархіального 
історико-статистичного комітету стало його 
засідання ЗО серпня 1883 року в Кам’янці- 
Подільському. На цьому зібранні було значно 
розширено склад Комітету, куди ввійшли 
викладачі місцевої духовної семінарії А. 
Яновський, О. Моргулець, І. Квасницький, 
сільські священики І. Лебедев, І. Шипович,
І.Сулковський та ін. Долаючи вузькопрофесійну 
спрямованість товариства, його дійсними 
членами були обрані Й.Й. Роллє, колекціонер - 
краєзнавець і фотограф М.Й. Грейм та інші 
поляки-католики [14, с.837-841]. За пропози
цією М.В.Сімашкевича було вирішено 
призупинити на деякий час опрацювання й 
публікацію історико-статистичних описів 
церков і парафій єпархії та зайнятись пошуками 
цінних історичних матеріалів, документів у 
судових установах, уніатських візитах, у 
державних, монастирських, церковних і 
приватних (поміщицьких) архівах. Одночасно 
Комітет скерував краєзнавців на вивчення 
історичних документів, видання їх збірок для 
використання дослідниками.

Реаліа^ючи ці рішення, Комітет встановив 
тісні зв’язки з Тимчасовою комісією для 
розбору давніх актів при Київському, 
Подільському і Волинському генерал-губер
наторах, церковно-археологічним товарист
вом при Київській духовній академії, з 
редакцією часопису “Киевская старина” і 
налагодив співробітництво з Подільським 
губернським статистичним комітетом. Для 
координації наукових досліджень Комітет 
опублікував у 1884 році- “Програму для 
збирання історико-географічних відомостей 
про населені місця” , “Програму для збирання 
відомостей про народні забобони, повір’я і 
говірки” . М.В. Сімашкевич оприлюднив 
“Указатель историко-археологических до
стопримечательностей Подолии” . Наслідком 
напруженої археографічної роботи членів

товариства стало видання третього (1887) і 
четвертого (1888) випусків “Трудів”, 
повністю присвячених публікації історичних 
документів.

Позитивним моментом у житті товариства 
стала його співпраця з ученими університету 
Св. Володимира (В.Б. Антоновичем), Київсь
кої духовної академії (М.І. Петровим), 
Петербурга (П.М. Батюшковим, М.І. Горо- 
децьким), редакцією “Киевской старины” та 
іншими науковими центрами.

У цей період діяльності Комітету була в 
основному створена джерельна база дослі
джень, яка продукувала необхідні умови для 
появи серйозних наукових праць з історії та 
культури Поділля. Однак саме під час цього 
періоду місцевим дослідникам старовини 
стало зрозуміло, що єпархіальний Комітет, 
залишаючись на позиціях гуртківщини, не 
мав перспектив у подальшому розвитку 
краєзнавства. Визріла нагальна потреба 
перетворити Комітет у розгалужене 
товариство для всіх науковців й аматорів, 
незалежно від їх національностей і вірувань 
та розширити масштаби регіональних 
досліджень. У певному реформуванні 
Комітету була зацікавлена і єпархіальна 
влада, яка прагнула консолідації під своїм 
контролем заради належної підготовки й 
відзначення в науковому плані таких 
важливих державних і церковних ювілеїв, 
що припали на 90-ті роки XIX ст., як 
сторіччя входження Поділля під владу 
Російської імперії, 100-річчя Подільської 
єпархії, 100-річчя фундації Подільської 
духовної семінарії та ін.

Про розвиток товариства та його характер у 
1890-1902 роках свідчать наступні статистичні 
відомості. До складу комітету в 1890 році 
входило 54 членів, у тому числі 38 дійсних і 16 
членів-змагальників (кандидатів у дійсні члени), 
в 1895 - всього 127 членів, з них 11 почесних, 81 
дійсний, 31 змагальників; у 1900 - 161 членів, з 
них 10 почесних, 69 дійсних і 82 змагальника [5, 
с.38-43]. Частина місцевих краєзнавців з різних 
причин залишила Поділля, але де б вони не 
мешкали, вони й надалі зберігали своє членство 
в Комітеті і чим могли підгримували його. Так, 
колишні активісти товариства працювали: К.С. 
Добровольський викладачем в Кутаїській, М.В. 
Сімашкевич - ректором Донської в Новочер
каську духовних семінаріях, П.П. Кудрявцев - 
доцентом у Київській духовній семінарії,
А.А. Тарнавський -  інспектором народних 
училищ в Оренбурзькій губернії тощо. З-поміж 
почесних членів, у складі яких переважали вищі 
духовні та державні посадові особи краю і 
України, з 1891 року були петербурзький 
історик, співавтор книги “Подолия: историчес-



кое описание” М.І. Городецький, відомі україн
ські вчені і поділлєзнавці, професори
В.Б. Антонович і М.І. Петров, які взяли діяльну 
участь у роботі товариства [8, с.254-255].

На початок XX ст. діячам краєзнавчого 
руху на Поділлі стало зрозуміло, що 
єпархіальний історико-статистичний комітет 
виконав в основному свою місію і вичерпав 
подальші можливості розвитку. Час вимагав 
перетворення його в статус товариства, 
демократизації його діяльності, зменшення 
нав’язливої опіки церковної влади, притоку 
свіжих творчих сил і значного розширення 
наукових інтересів за межами конфесійної 
спрямованості. 10 вересня 1903 року Синод 
прийняв рішення: “Існуючий у м. Кам’янці- 
Подільському єпархіальний історико- 
статистичний Комітет перетворити в 
Церковне історико-археологічне товариство і 
поданий статут цього товариства 
затвердити”. Відтепер новий статут 
націлював членів товариства здійснювати 
вивчення як церковно-релігійного, так і 
суспільного життя краю, обстежувати, 
охороняти й збирати усі важливі пам’ятки 
матеріальної та духовної культури “для 
користі церкви і науки” [12, с.1].

В роки Першої світової війни, за висловом 
Ю.Й. Сіцінського, “наукова праця була 
неможливою” [10, с.173], історико-
археологічне товариство ледь-ледь 
спромоглося видати у 1916 році останні свої 
“Труди” . А далі під час визвольних змагань 
1917-1920 років чимало його членів загинули 
або були розсіяні по світу, розірвалися його 
зв’язки з представниками у повітах 
Подільської губернії, матеріальні нестатки 
згубно вплинули на дослідницьку й 
видавничу діяльність товариства. Фактично з 
1917 року робота товариства, за визнанням 
того ж Сіцінського, ледь жевріла в межах 
Кам’янця-Подільського.

Значну підтримку історико-археологіч- 
ному товариству надає під час перебування в 
місті у лютому-березні 1919 року професор 
М.С. Грушевський. Він ^відвідав його 
засідання, спільно з Ю.Й. Сіцінським 
організував наукові екскурсії по Кам’янеч- 
чині, опрацьовував стародруки, середньо
вічні акти музейних фондів для своєї 
багатотомної праці “Історія України-Руси” . 
Кульмінаційною подією в житті історико- 
археологічного товариства стало його 
засідання 22 червня 1919 року [14]. На ньому 
був переглянутий склад організації й 
прийняті в його лави нові члени. Зокрема, 
почесними членами товариства, крім 
академіка УАН М.І. Петрова, стали ректор 
університету, професор І.І. Огієнко та

професор М.С. Грушевський, дійсними 
членами - професори В.О. Біднов,
JI.T. Білецький, I.A. Любарський, П.В. 
Клименко, П.Г. Клепатський, доцент 
Л.Б’ялковський та інші викладачі універси
тету, освітніх ^закладів міста. Загалом, за 
складеним Ю.Й.Сіцінським списком, това
риство налічувало 118 членів, з них 7 
почесних, дійсних 81, змагальників 30. У м. 
Кам’янці-Подільському мешкало 37 
почесних і дійсних членів.

Проте в 1920 році, на Поділлі остаточно 
утверджується регіональна влада, яка не могла 
пробачити історико-археологічному товарист- < 
ву те, що в його спілці перебували діячі 
Української Народної Республіки, “буржуазні” 
професори, що емігрували за кордон, 
священики та інші “ворожі” елементи. В цих 
умовах Ю.Й. Сіцінський, як голова, просто 
перестав з кінця 1920 року скликати засідання 
товариства й воно на 55-му р # і  життя 
назавжди припинило свою діяльність. Частина 
його, колишніх організаторів і членів 
(Ю.Й. Сіцінський, П.Г. Клепатський, О.З. Не- 
селовський, І.О. ПІипович та ін.) у 20-ті - 30-ті 
роки зазнали переслідувань і репресій з боку 
тоталітарного режиму [13].

Таким чином, протягом другої половини 
XIX - на початку XX ст. єпархіальний 
історико-статистичний Комітет і його 
похідне історико-археологічне товариство 
стали на Поділлі головним центром 
краєзнавчого руху та регіональних дос
ліджень. З ним пов’язані такі головні 
здобутки, як створення належної археогра
фічної бази, фундаментальних праць з історії 
регіону, становлення місцевої історико- 
краєзнавчої наукової школи і наукового 
поділлєзнавства. Особливість цього процесу 
полягала в тому, що вирішальну роль тут 
зіграли представники духовенства Поділь
ської православної єпархії, які не тільки 
поєднали свої церковні заняття з краєзнав
ством і науковими дослідженнями, але й у 
своїй діяльності вийшли далеко за вузько- 
конфесійні межі.
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ФЕНОМЕН РЕЛІГІЙНОЇ ВІРИ В ЕКЗИСТЕНЦІЙНІЙ 
КОНЦЕПЦІЇ МАРТІНА ГАЙДЕГГЕРА

Переосмислення релігії та релігійно- 
духовного досвіду людини в сучасній
культурно-історичній ситуації, яке чітко 
простежується не лише в теологічних, а й у 
філософських і соціологічних дослідженнях 
кінця XX ст., визначається двома
чинниками:

-2000-літтям християнства;
-усвідомленням глибокої кризи етичних 

трансформацій, що відбуваються у сфері 
духовної культури на сучасному етапі
цивілізації.

У Оцьому контексті значної уваги заслуго
вують ті способи осмислення феномена релігій
ної віри, які дала екзистенціальна філософія.

Проблеми сутності віри, природи Бога 
посідають значне місце у філософії 
екзистенціалізму, і не тільки в так званому 
релігійному (Ясперс, Бердяев, Шестов, 
Марсель, Бубер), а й в  атеїстичному (за 
класифікацією Ж.-П. Сартра) екзистенціаліз
мі. Ствердження того, що “Бог помер”, 
супроводжуються особливо у А. Камю і 
М. Гайдеггера визначенням неможливості й 
абсурдності життя без Бога.

І тому є сенс “перечитати” Гайдеггера 
знову, щоб відійти від однозначного 
трактування гайдеггерівської концепції віри.

Складність і суперечливість його 
ставлення до Бога ілюструють два відомі

вислови: “Той, хто осягнув теологію і при 
цьому осмислив як християнську віру, так і 
філософію, сьогодні вважає за краще у сфері 
мислення про Бога зберігати мовчання” 
[5, с.6]. Однак сам Гайдеггер не тільки не 
мовчить про Бога, а своєю фразою: “Тільки 
Бог може нас врятувати”[Там само, с. 12], 
стверджує, що прорив до найглибшої 
таємниці екзистенції неможливий за 
допомогою лише розуму.

Саме ця амбівалентність, що притаманна 
гайдеггерівському ставленню до релігії, 
визначає “специфіку” світоглядних питань 
сучасного “розгубленого” розуму, які 
намітились на межі тисячоліть.

У Гайдеггера немає спеціальних праць, 
подібних, скажімо, до кантівської “Релігії в 
межах розуму” чи “Філософії релігії-” Гегеля, 
де розглядаються проблеми релігії та 
сучасності, віри та розуму.

Питання, які традиційно охоплює 
філософія релігії, у нього подані або 
фрагментарно, або взагалі не висвітлюються. 
Окремі зауваження Гайдеггера стосуються, 
як правило, християнства та християнської 
церкви, тільки у співвідношенні з 
філософією, культурою, мисленням у цілому.

Своєрідним є його підхід до питання про 
співіснування філософії та теології. Він 
відмовляється від традиційного проти-
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ставлення філософії та теології як знання й 
віри, розуму й одкровення. Гайдеггер 
говорить про філософію та теологію як про 
дві науки. Він розглядає два основних типи 
наук: античні (науки про сутнє), та
онтологічну (наука про буття). Теологія, за 
Гайдеггером, належить до античних наук, 
які, у свою чергу, виникають на онтологічній 
основі. Говорячи про співвідношення 
теології та філософії, він заперечує 
можливість існування першої без другої, 
тобто теологія потребує підтримки з боку 
філософії. Але при цьому зауважує, що 
допомоги потребує не віра, а саме наука про 
віру. Справді, захищаючи й обгрунтовуючи 
релігійні догми, теологія вимушена 
використовувати й категоріальний апарат, і 
засоби філософського мислення.

Гайдеггер упевнений у можливості 
раціонального осягнення віри. “Віра - пише 
він, - завжди розуміє себе шляхом 
віри” [5,с.24], те, що відкривається в ній, 
ніколи не може бути обгрунтовано
раціональним знанням розуму. Гайдеггер 
вважав можливим дати визначення - хоча й 
формальне - сутності віри: “Віра є способом 
існування людського буття, яке не виходить 
із буття, не охоплюється часом, але 
виходить із того, що відкривається в цьому 
способі існування - із змісту віри”
[Там само, с.16].

Оскільки теологія є наукою про Бога, то 
Гайдеггер вважав за потрібне обмовитись, 
“що Бог все-таки не є предметом її
дослідження, як наприклад, тварини - тема 
зоології; але це не є і спекулятивним 
знанням про Бога; так само її предметом не є 
ставлення до Бога, та навпаки. Цим 
займаються науки про релігію і про людину” 
[Там само, с.37].

Водночас Гайдеггер намагався показати 
процес взаємопроникнення християнства й 
культури: в міру того, як християнська 
релігія “стає” культурою, вона все більше 
відходить від раннього християнства. 
Культура, зі свого боку, прагне залучати 
християнство у СВІЙ особистий СВІТ, і

З погляду Гайдеггера, хибним є уявлення 
про історію нового європейського 
суспільства як секуляризацію християнства. 
Отже, світові потрібна не відмова від 
християнства, а оновлене християнство. Він 
підкреслює, що “нова європейська культура 
є християнською навіть там, де вона стає 
невіруючою” [4,с.61 ].

Говорячи про те, що західноєвропейська 
культура тісно пов’язана з християнством, 
Гайдеггер, однак має на увазі не конфесійну 
належність, а сукупність християнських ідей.

Він вважав, що саме церква втратила владу, 
але послаблення церковної віри не означає 
втрати віри взагалі, втрати Бога; швидше 
змінюється образ.

Гайдеггер розрізняє три види богів: 
-християнський Бог;
-бог метафізики;
-бог мислення.
Християнський Бог - це єдиний, особис

тий Бог, дух і творець. Гайдеггер розуміє 
Бога християнства як Бога - творця- 
спасителя. Згідно з християнським вченням 
про людину, вона створена Богом, має 
особисту свободу, є слабкою, грішною і за 
своєю природою потребує спасіння. У 
відповідності з християнськими уявленнями, 
природне в людині - це природа, віддана 
самій собі [5, с.17]. Християнин вбачає зміст 
життя в тому, щоб відмовитись від особистої 
природи й сподіватися на вічну благодать, на 
спасіння душі. Гайдеггер говорить %ро те, 
що спасіння можливе тільки завдяки 
належності до вічної волі Бога - спасителя. 
Цей Бог карає і милує.

Від християнського Бога Гайдеггер 
відрізняє бога метафізики. Оскільки 
характерною рисою метафізики є “забуття 
буття”, то мова може йти тільки про сутнє, 
що є “основним питанням” усієї західно
європейської філософії, починаючи з греків, 
включаючи середньовічну християнську 
Європу та Новий час аж до Ніцше. Бог 
метафізики - це “першопричина, найвища 
сутність, основа для іншого сутнього” 
[4,с.63]. Подібно до того, як у христи
янському віровченні мова йде про Бога як 
творця, про творення світу, про людину та її 
вічне спасіння, медафізта також говорить 
про бога (теологія), про світ (космологія) і 
про людину (психологія).

Обгрунтування свого критичного ставлен
ня до християнського метафізичного Бога 
Гайдеггер знаходить у фундаментальних 
принципах християнства, за якими Бог 
вважається вищою цінністю. Це твердження 
Гайдеггер називає “останнім ударом проти 
Бога”.

Гайдеггера хвилює питання: як можуть 
люди, “екзистенційні сутності”, виразити 
своє ставлення до Бога? У статті “Поворот” 
(1949) він відповідає на це запитання: “Бог 
визначається не релігійністю людини, тим 
більше не теологічними претензіями 
філософії та природознавства. Чи буде Бог 
Богом, визначається констатацією буття 
всередині неї ” [3],

За Гайдеггером, говорити про Бога - це 
говорити про буття. У “Листі про гуманізм” 
він пише: “Тільки з істини буття можна
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мислити сутність святого” [1, С.35]. Тільки з 
істини святого можна мислити сутність 
божества. Тільки у світлі божества можна 
мислити й говорити про те, що повинно 
називатись словом “Бог”.

Але що саме повинно називатись словом 
“Бог”, Гайдеггер принципово не розкриває. І 
це не можна віднести тільки до його 
улюбленого прийому, коли він “ніби1 
кружляє навколо проблеми, то набли
жаючись до неї, то віддаляючись”, як вважає 
дослідниця творчості Гайдеггера А.Типсіна 
[4,с.64]. Тут мова йде скоріше про 
принципові гайдеггерівські настанови щодо 
сутності мислення про Бога.

Гайдеггер вважав, що в рамках 
метафізики питання про Бога не може бути 
розв’язане. Бог метафізики мертвий, що з 
усією визначеністю сказано в Ніцше у його 
концепції європейського нігілізму. 
Мислення про бога неможливе всередині 
метафізики з її онто-теологічною сутністю. 
Він пише: “Буття і Бог не тотожні, і ніколи я 
не буду намагатись думати про сутність Бога 
за допомогою буття. Дехто можливо знає, що 
я починав із теології і зберіг до неї давню 
любов. Якщо б мені трапилось ще коли- 
небудь писати про теологію (що я іноді 
намагався робити), то слово “буття” в працях 
не фігурувало б, вірування не потребує буття. 
Коли в цьому є необхідність, тоді це вже не 
вірування. Що стосується здатності особи 
мислити про сутність Бога з теологічної 
точки зору, мої погляди тут дуже прозорі. З 
буттям тут нічого робити. Я вважаю, що 
буття ніколи не може бути осмислено як

сутність та, обгрунтування Бога, зате досвід 
Бога і його проявлення (коли воно пов’язано 
з людиною) виражається у вимірі буття, а це 
не означає, що буття може виступати в ролі 
можливого предиката Бога” [5, с. 18].

Гайдеггер стверджує, що між віруванням і 
мисленням немає нічого спільного, віра 
потребує філософії. Мислення ж прагне думати 
про Бога як про більш “божественне”. У 
результаті, як правильно зазначив І. А. Пічаєв, 
Гайдеггер намагається фактично пробитись до 
більш суворого теїзму, ніж християнство, і в 
той же час у його мисленні про “безосо- 
бистісне божество” проглядається своєрідний 
язичницький елемент” [3, с.147].

Отже, для Гайдеггера головним є не 
існування Бога, а його присутність чи 
відсутність, іншими словами, питання не 
буття Бога, а проявлення “богонаявності” .
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j  Conception of Martin Hidegger

The article give analysis o f the philosophical-religious conception of face the criative work of M. Heidegger 
points of view of the western authors upon the problem are mentioned.

Докаш B.I. 
м.Чернівці

ОЗНАКИ ЧАСУ “КІНЦЯ СВІТУ” В КОНТЕКСТІ ПРОТЕСТАНТСЬКОЇ ТЕОЛОГІЇ
Як відомо, значною популярністю серед 

віруючих користуються пророцтва, особливо 
про “кінець світу”, які містяться в 
“Об’явленні” Івана Богослова (“Апока
ліпсис”). Слід зазначити, що в названих та 
інших пророцтвах відсутні залякування 
людей, а є спроби їх застерегти й морально 
вдосконалити. Враховуючи надмірну 
довірливість багатьох людей та їх очікування 
“кінця світу” , який протестантські богослови 
прогнозують на 2000-й рік, є потреба

проаналізувати названі вище пророцтва.
Рамки статті на дозволяють зробити 

порівняльний аналіз ознак часу “кінця 
світу” в розробках цих християнських 
течій, тому зупинимося лише на тих 
вченнях, у яких дана проблема виражена 
найяскравіше. Це стосується таких течій 
протестантизму, як адвентизм, баптизм, 
ієговізм. При цьому буде використано 
дедуктивний метод та компаративний 
аналіз протестантської есхатології (гр.
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eschatos - останній, logos - вчення, тобто 
вчення про кінець світу) [4, е. 110].

Загальна характеристика ознак часу 
“кінця світу” подається в Євангеліях від 
Матвія (гл. 24), Марка (гл. 13), Луки (гл. 21), 
Об’явленні Івана Богослова. Однак тут вони 
подаються у формі інакосказання, без 
аргументованого пояснення. Відсутні також 
чіткі ознаки й часові рамки цієї події.

Аналіз цих ознак та їх  узагальнення 
дозволяє виділити найважливіші з них:

- тривалий час будуть війни та народні 
повстання;

- спостерігатимуться лиха, небесні знамення 
[Мт.24,7.8; Мк. 13,7.8; Лк. 21,8-11];

- відбуватимуться гоніння на тих, хто йде 
за Богом, з’являться зрадники [Мт. 24, 9.10; 
Мк. 13, 9.12.13; Лк. 21, 12.16.17];

- Євангеліє буде проповідуватись по всьому 
світу [Мт. 24,24.25; 13,10; Мк. 13,10];

- з’явиться син Людський [Мт. 24, 29-35; 
Мк. 13,24-27; Лк. 21,25-31].

Зауважимо, що різні релігійні течії по- 
різному підходять до історіографії. 
Розглянемо декілька таких класифікаційних 
моделей. Передусім звернемось до 
періодизації історії, яку пропонує баптист
ський теолог У. Барклі. Він, посилаючись на 
вчення диспенціоналізму, створеного Дж. Н. 
Дарбі, поділяє історію розвитку цивілізації 
на сім періодів у відповідності з різними 
принципами правління. Згідно з цією 
схемою, ми знаходимося на шостій стадії 
(стадія виконання благодаті), яка проіснує до 
Другого приходу І.Христа, оскільки його 
ідея про царство на землі під час першого 
приходу не реалізувалася [4, с. 37]. Перший 
прихід, на думку У.Барклі, повинен був 
знаменувати останню стадію розвитку 
людського суспільства, але ця ідея не 
реквізувалась. Тому, згідно з вченням 
диспенціоналізму, коли І.Христос знову 
повернеться на землю, він буде царствувати 
в Єрусалимі одну тисячу років [1, VII-XIII]. 
Відносно часу приходу І.Христа та існування 
тисячолітнього Царства (як першої стадії 
вічності - В.Д.) у теологів єдиної точки зору 
немає. їх перебіг такий:

- Христос повернеться на початку 
тисячоліття;

- в кінці тисячоліття;
- ніякого тисячоліття не буде. Христос 

просто повернеться, що знаменуватиме 
кінець усієї історії людства [1, с. 5-13].

Дещо по-іншому історичну періодизацію 
подають Свідки Єгови. Посилаючись на 
біблійні пророцтва, єговісти вважають, що 
людство прожило перші 6 тис. років, де Бог 
дав людям повну свободу, аби доказати їм,

що без його керівництва вони неспроможні 
управляти собою чи іншими людьми [Бут. 2, 
15-17; 17, 19; Повт. Зак. 32, 4.5]. На їх думку, 
ми живемо сьогодні в завершальній частині 
7-го періоду. Бог не буде довго терпіти 
незалежне від нього правління, а також зло і 
страждання [Дан. 2, 44]. Незабаром,
вважають вони, ми переживемо найбільшу в 
історії цього світу скорботу, кульмінацією 
якої буде “Війна того великого дня 
Вседержителя Бога”, Армаггеддон [Об. 16, 
14.16]. Ця керована Богом війна не зруйнує 
творіння його рук - землю і всю людську 
культуру.

Приблизно такої ж точки зору на 
переодізацію історії та настання “часу кінця 
світу” дотримуються баптисти, хоча тут 
спостерігаємо специфічний підхід. Адвен
тисти, посилаючись на “Об”явлення” 
(“Апокаліпсис”), вважають, що вся ісцррія - 
це історія подвигів Христа. Прибічниці! цього 
напрямку О.Вайт у своїй книзі “Велика 
боротьба” називає історію людства історією 
боротьби Бога з Сатаною, боротьба добра і 
зла, яка повинна завершитись “страшним 
судом”(“Армаггеддон”), кінцем історії, 
перемогою добра над злом, побудовою 
Царства справедливості. У пророчих нарисах 
книги “Апокаліпсис” про сім церков [Об. 2-3]; 
сім печаток [4-8]; сім труб [8, 2-11] вони 
бачать сім періодів історії. Сім церков ніби 
наочно являють собою сім послідовних 
періодів історії Цервки.

Згідно з вченням адвентистів, після однієї 
тис. років І.Христос разом з викупленими 
людьми та небесним Єрусалимом спускається 
на оновлену землю. Ті, хто ще не розкаявся 
після пробудження та їх нападу на Єрусалим, 
будуть остаточно знищені. Викуплені будуть 
після цього життя вічно в земному Царстві. Це 
буде кінець сьогоднішнього “лукавого віку” і 
початок “віку майбутнього”.

Протестантські теологи називають ці дні 
часом страхіть. У.Барклі, наприклад, 
посилаючись на “Об’явлення”, дає їм таку 
характеристику:

- це родові муки Месії, “початок хвороб” 
[Мт. 24, 8; Мк. 13, 8];

люди будуть охоплені страхом, 
шукатимуть, щоб заховатися, але не знайдуть 
місця схованки;

- це буде період потрясінь, космічного 
перевороту, коли галактика зруйнується, 
зірки змістяться, Сонце претвориться в 
морок, а місяць у кров [Іс. 13, 10; Йоіла 2, 
30.31; 3, 15], спостерігатиметься вогняний 
дощ і все перетвориться в розплавлену масу. 
Зруйнуються пори року, не буде ні ночі, ні 
світанку;
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- в останню мить зруйнуються й людські 
відносини, ненависть і ворогування управля
тимуть світом, і підніметься рука кожного на 
руку ближнього його [Зах. 14, 13]. Брати 
вбиватимуть братів, батьки своїх дітей. Честь 
буде перетворена в ганьбу, сила - в приниження, 
краса - в огидність;

- останні моменти життя будуть судними 
днями. Бог прийде як очисний вогонь [Мал. З, 
1-3]. Господь вогнем і мечем проведе суд над 
усією плоттю [Іс. 66,15.16];

- язичників спіткає погибель. Син людський 
буде світлом для язичників;

- в останні години зійде на землю з неба 
Новий Єрусалим [4 Ездр. 10,44-59; Вар. 4,2-6];

- відбудеться воскресіння мертвих. Одні 
пробудяться з праху для життя вічного, інші 
- на вічне поругания і сором ,[Дан. 12, 2-3]. 
Отже, тут вперше зароджується ідея про те, 
що після кінця світу буде вічне життя.

Усі знамення, які бачив євангеліст Іван у 
своїх сновидіннях у книзі “Апокаліпсис”, 
пов’язуються з ангелами, яких пошле 
І.Христос і які будуть сповіщати про них. За 
кожним трубним звуком кидаються вони на 
різні частини світу; руйнації, які йдуть за 
цим, не є повними, оскільки це вступ до 
“кінця”. Спочатку руйнівний звук труби 
осягає землю [Об. 8,7], потім море [8, с.8-9], 
ріки та джерела, прісні води [8, 10-11], і 
небесні тіла [8, с.12]. Руйнація спрямована на 
всі частини Всесвіту. У.Барклі вважає, що 
автор “Об’явлення” описує аналогії з 
Єгиптом, на якого впали біди (вогонь, кров, 
затемнення і т.п.) після заборони фараона 
Ізраїлю вийти з нього [Вих. 7, 20-21; 9, 24; 
Об. 8, 7-12].

Трубний звук п’ятого ангела пов’язаний із 
зіркою, що впала на землю й відкрила 
колодязь безодні, звідки на землю 
порпались демони (безодня в “Об’явленні” 
є місцем, де тимчасово відбувають 
покарання ангели, звірі, лжепророки та 
дияволи). Тут сили зла отримують останню 
можливість продовжувати свої темні справи.

Тут же йдеться про нашестя саранчі. Іван, 
користуючись символічною мовою, показує, 
що саранча, по-перше, виходить з димом з 
отвору безодні, тобто уподібнюється 
демонам; по-друге, вона (саранча) повинна 
була як скорпіон жалити тільки людей, які 
мають знаки (печатки - В.Д.) на своєму чолі. 
Іван показує, що її дії страшніші, ніж сама 
смерть [Об. 9, 3-12]. У подальшому описі 
видінь ознак, аналізуючи “Об’явлення” , ми 
бачимо роботу шостого ангела, чиїм трубним 
звуком були звільнені чотири ангели, які 
повинні були керувати воїнами помсти, щоб 
знищити третю частину людства. Варто

зауважити, що євангеліст Іван свої видіння 
знову пов’язує з історичними обставинами. 
Можна сподіватись, що він мав на увазі 
парафіянську кінноту. В епізоді нападу 
парафіян Іван попереджав останню частину 
людства, щоб воно покінчило з ідоло
поклонством. Біблійні автори були 
переконані, що ідолопоклонство є не що 
інше, як служіння дияволу, і що воно 
обов’язково проявляється в пороках і 
моральності [Об. 9,13-21].

З сьомим ангелом пов’язується, з одного 
боку, кінець світу й початок вічності, з 
іншого - прихід Антихриста. Як вважає 
богослов У.Барклі, значення цих епізодів 
проявляється у відкритті божих цілей і 
людській історії. Бог і Антихрист, добро і 
зло стануть одне перед одним і зло буде 
переможене. Посилаючись на цей епізод, 
У.Барклі вважає, що історія рухається до 
тріумфу, і якщо зло сьогодні ще живе,,то це 
вже ненадовго. Цей епізод, Барклі називає 
“Божим звіщенням” , роблячи два висновки:

- йому, віснику Божому, пропонується 
взяти з рук ангела з б и т о к  - вісті Бога про 
майбутнє;

- Бог не нав’язує людям нічого насильно, 
а пропонує взяти його вістку та засвоїти її.

Звідси напрошується теза про те, що люди 
самі повинні зробити вибір: приймати їм 
добро й вічне життя від Бога, чи зло і смерть 
від Антихриста.

Антихрист є однією з центральних фігур, 
з якою пов’язується багато знамень “кінця 
світу” . Цей образ майже не висвітлений у 
релігієзнавчій літературі, він по-різному 
подається богословами.

Компаративний аналіз протестантської 
літератури дозволяє дати такі його 
узагальнені характеристики: він ворожа Богу 
сила, нечестивий диявол і провісник зла.

Зауважимо, що ідея Антихриста не нова, у 
нього були попередники задовго до епохи 
Нового Завіту. Ще в Старому Завіті була ідея 
Вестала (Веліара) як синонім зла.

У деякому розумінні Антихрист є 
Сатаною, дияволом. Іноді його уподібнюють 
Люциферу - сину зорі, ангелу, що повстав 
проти Бога й був скинутий у пекло. На думку 
баптистського теолога У.Барклі, Сатана, 
Антихрист - реальна фігура на землі, в якій 
втілилася сама суть зла.

Можна вважати, що якраз ідея месії 
призвела до розвитку ідеї Антихриста. 
Месія, Помазаник Божий повинен 
обов’язково зустріти опір, а цей опір 
втілитися в одну вищу фігуру зла. Де 
Христос, там і Антихрист, і триватиме це до 
тих пір, поки не знищиться гріх. Фігура
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Сатани - Антихриста почала окреслюватися 
в Старому Заповіті, і вже там закладена ідея 
втілення зла. Повне розкриття цього образу 
подається в Новому Завіті.

Так, в синоптичних Євангеліях ідея 
Антихриста згадується в Мт. 24, 23.24; Мк. 
13, 6.22; Лк. 21, 8; Ів. 5, 43. Тут ідея 
Антихриста скоріше зводиться до лжевчень, 
які відвертають людей від вірності І.Христу.

Одну з головних картин Антихриста ми 
бачимо в людині гріха у 2 Фес.2,5 (який 
ставить себе вище Бога, робитиме помилкові 
знаки і чудеса, які обманюють багатьох).

Реально ідея Антихриста з’являється в 
посланнях Івана. Тут якраз це слово і фігурує. 
Це є знаком останнього часу [І Ів. 2, 18]. Це - 
Антихрист, який відкидає Батька й Сина [І Ів. 
2,22]. Це дух Антихриста [І Ів. 4,3].

Тут Антихрист перш за все пов’язується з 
єрессю. Він - дух брехні, що відвертає людей 
від істини і вводить в оману, яка є 
погибеллю для християнської віри.

Найкраще Антихрист показаний в 
“Об’явленні” Івана Богослова (“Апокаліпсис”) 
і навіть у декількох формах:

- це звір з безодні [Об. 11, 7], це червоний 
дракон (змій, який називається дияволом і 
Сатаною) [12, 9];

- звір з семи головами, двома рогами, який 
виходить з моря, та інший звір з двома 
рогами, що виходить із землі [Об. 13].

- багряний звір з семи головами і десятьма 
рогами. Образ звіра в усі часи символізує не 
тільки зло, а й гоніння на церкву.

- Сатана - супротивник Бога [Числа 22, 22; 
І Цар. 29, 4; 3 Цар. 5, 4; 11, 23], обвинувач 
людей.

У Новому Завіті Сатана - ще й спокусник 
Бога та Людини (Він спокушав Христа, 
Петра, людей: викликав хвороби й
страждання; сіяв плевели, які заглушали 
добре сім’я) [Об. 13, 2. 27; Лк. 22, 31; Лк. 13,

16; Мт. 13, 39]. Сатана, на думку У. Барклі, 
приклад того, як гарне (ангел світла) через 
гординю може стати поганим [У.Барклі - С. 
273-276].

Аналіз “Об’явлення” Івана Богослова (гл.
12) стосовно образу Антихриста-Сатани дає 
можливість зробити висновок, що Іван, 
звертаючись до цього символічного образу, 
хоче сказати, що епохам, наповненим злом, 
деморалізованим, повинен прийти кінець.

Отже, узагальнивши ознаки “кінця світу” , 
які містяться в “Об’явленні” Івана Богослова, 
можна зробити декілька висновків:

- кожна нова епоха приносить з собою # 
певну зміну ціннісних парадигм, проте 
залишаються незмінними моральність, 
духовне поновлення життя суспільства, на 
що наголошують усі світові релігії;

заангажованість тільки на 
матеріальному, надмірна пшгматизація 
людських стосунків врешті-реїхіт можуть 
призвести до бездуховності та моральної 
деградації;

- якщо людство у своєму історичному 
поступу не створить оптимальної системи 
відносин як у самому соціумі, так і в системі 
“суспільство - природа”, воно може підвести 
себе до самознищення, про що й попе
реджають пророцтва ознак часу. Проте не 
слід розуміти їх у буквальному значенні 
цього терміна і не довіряти сліпо 
охарактеризованим пророцтвам.
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SUMMARY
Dokash V.I.

The Signs of the Times “ of the and of the World”  in the Context
of Protestant Theology

In the article analysis of the prophesies o f New Testament is performed with usage of many religious sources. The 
author’s attitude to many of the prophesies is also presented.
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Федуняк Г.О. 
м.Чернівці

ЯЗИЧНИЦТВО, ЧИ ПРА УКРАЇНСЬКА РЕЛІГІЯ 
(до проблеми періодизації історії релігії в Україні)

Завданням кожної науки є встановлення дуже часто змінюються, перетворюючись у 
певної класифікації явищ, що нею складніші уявлення” [2, с.542].
вивчаються, тобто систематика предмету Слід мати на увазі, що релігія -  це
дослідження. Для такої галузі гуманітарних цілісність свідомості й діяльності не в
знань, як релігієзнавство найпершим завдан
ням є дослідження сутності, природи і 
функціональності релігії, приведення в 
систему, класифікація окремих її проявів на 
основі виділення найбільш істотних ознак 
історії релігійного процесу, а також 
класифікація понять і термінів, якими 
користується наука про релігіїю. Спроб 
періодизації і типологізації історії релігії 
було немало (П.Гольбах, Г.Гегель, О.Конт, 
Дж.Лєббок, Т.Ахеліс, Л.Фробенїус, М.Мюл- 
лер, Е.Фромм, Е.Тейлор, Р.Маретт, Е.Дюрк- 
гейм, А.Анісімов, С.Токарев та ін.), та з 
наукової точки зору проблема не може 
рахуватися до кінця вирішеною.

Автор, не претендуючи на розв’язання цієї 
важливої і складної проблеми, зосереджує увагу 
на окремих питаннях історії релігійного 
процесу на теренах української землі, зокрема 
на дохристиянському періоді історії релігії в 
Україні. В статті коротко висвітлюються 
характері сутнісні основи релігійних вірувань 
східнослов’янської ойкумени, їх періодизація і 
типологізація, понятійна і термінологічна 
визначенність у сучасному релігієзнавстві.

Історія релігії того чи іншого етносу -  то 
насамперед історія його духовності, ядром 
якої є релігійність [1, с.31]. Але історичний 
розвиток релігії не є спонтанним, 
самостійним прецесом, а частиною
загальноісторичного процесу. В релігії 
відображався життєвий досвід людей,
зберігалися емоційно-образні уявлення і 
переживання, норми людського буття.
Існуючи в системі “людина -  природа -  
суспільство - культура” , та чи інша релігія 
виконувала роль чинника соціальної 
регламентації та регуляції діяльності
людини, виступала засобом збереження й 
упорядкування звичаїв і традицій, інших
культурних надбань. Вивчення еволюції 
релігії має спиратися на всебічний аналіз 
взаємовпливів, з одного боку, геогра
фічних, історичних, етнопсихологічних, 
госцодарських, соціально-психологічних 
та інших факторів, - з одного боку, та з 
іншого, - різних релігійних чинників. Раз 
“виникнувши, релігійні уявлення 
виявляють велику стійкість, зберігаються і 
при зміні умов, які їх породили, 
видозмінюються під впливом нових умов,

розумінні ідеальної форми відношення до 
світу, а в значенні чуттєво-практичного 
зв’язку з ним, в тому числі й з надприродним 
(в богослов’ї -  “святим”), оскільки воно 
вважається реально сущим. Релігійне 
освоєння світу здійснюється в практично- 
духовній формі у вигляді певних уявлень, 
культової діяльності та сокралізованих 
суспільних відносин. Отже, вірувальне 
відношення суб’єкта до надприродного 
(Бога) є неодмінною сутністною ознакою 
релігії та її категоріального виразу [3, с.3-4]. 
Ми виходимо з того, що релігійна свідомість 
будь-якого народу проходить складний шлях 
формування від чуттєво-надчуттєвого типу 
уявлень про надприродне (фетишизм, 
тотемізм, анімізм) через демоністичний тип, 
провідною ідеєю якого є віра в духів, до 
теїстичного типу надприродного, в центрі 
якого перебуває постать Бога [4, с.31]. Це 
значить, що кожний тип вірувань має свій 
тип надприродного.

Щодо релігії східнослов’янської цивіліза
ції, то зібрані і опрацьовані поколіннями 
вчених дані суспільної історії, археологічних 
джерел, а також етнографічно-фолькльор- 
ного та лінгвістичного матеріалу, інші 
збережені пам’ятки культури дають 
можливість відтворити основи релігійних 
вірувань давньої людності, що існувала на 
теренах української землі. Під давньою 
людністю взагалі розуміються людські 
спільноти, історія яких охоплює величезний 
відрізок часу, що обчислюється як мінімум 
десятками тисячоліть. Предметом нашого 
інтересу є більш пізні часи ІІІ-ІІ тис. до н.е., 
коли серед окремих компактних етномовних 
масивів, на схід від Одера утворюється 
сталий праслов’янський масив племен 
передскіфського періоду [5, с.З]. Ці племена 
вже мали продукуюче господарство, знали 
бронзоливарне виробництво, ткацтво і 
гончарство, в соціумному плані -  розвинутий 
первісно-общинний лад. На початок нашого 
літочислення праслов’ян консолідувалися в 
спільноти давніх слов’ян - антів, полян, 
уличів, тиверців, волинян, древлян, сіверців, 
дреговичів, що жили плем’яними об’єд
наннями і вже в У-УІ ст. робили перші кроки 
по шляху до державності. їх ще називають 
литописними слов’янами. На їхньому тлі в
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перших століттях нашої ери замітним є 
придніпровське раннополітичне утворення 
Рокеоланія, в третій четверті IV ст. 
утворюється слов’янське об’єднання, в назві 
якого зберігаються риси роксоланського об’єд
нання. Його представники відомі як 
“росомони”, а з середини VI ст. як “народ рос”, 
що володіє “Руською землею” -  Середнім 
Подніпров’ям. На теренах цієї раньополітичної 
структури на початку IX ст. виникає перше в 
східнослов’янському світі державне утворення -  
Давня, або Київська Русь.

Дохристиянські вірування наших пращурів 
-  східних слов’ян з часу виокремлення їх з 
індоєвропейської (арійської) спільноти і до 
прийняття ними християнства ми називаємо 
праукраїнською (давньослов’янською) релі: 
гією. Це виличезний масив поглядів, вірувань і 
обрядів, традицій і звичаїв, до певної міри 
сформована релігійна система, що склалася на 
автохтонній основі східнослов’янського світу 
протягом багатьох тисячоліть і була зако
номірним етапом у розвитку східно
слов’янської праукраїнської духовності, ядром 
якої була самобутня тогочасна релігійність. За 
своїм світосприйманням праукраїнська релігія 
була рівноцінною давньоєгипетській, давньо
грецькій, давньоримській, давньогерманській 
релігійній культурі. Без розвинутої 
давньослов’янської релігійності неможливим 
було б прийняття людністю Київської Русі 
християнства [6, с. 38].

В загальноісторичному контексті давньо- 
слов’янській релігійності притаманні три 
історичні типи уявлень про надприродне. 
Одночасно вони є періодами історії 
давньослов’янської релігії. Перший тип 
надриродного -  чуттєво-надчуттєвий репре
зентує найдавніші праслов’янські вірування, 
що склалися у епоху ранньородового 
суспільства формах фетишизму, тотемізму, 
первісної магії, анімізму, успадкованих 
праслов’янами ще від індоєвропейських 
часів. Характерними рисами цього типу 
надприроднього були уявлення про 
зрощенність надприродного з тілесним, його 
індивідуальність, зооморфність, обмеженість 
сфери впливу на довкілля та притаманність 
йому орудної функції (здатність орудувати 
готовим, а не творити нове). Це були 
початкові, первісні, натуралістичні, на 
природі побудовані вірування, “початкова 
релігія” , “релігія реального життя” [7, с.13]. 
З часом вони безслідно не зникають, а 
видозмінюються, адаптуються в новій 
системі релігійних поглядів стародавніх 
слов’ян, пізніше -  києворусичів.

Другий тип вірувань у надприродне - 
демоністичний виступає уже як продукт

власного релігієтворення праслов’ян епохи 
розвинутого родоплем’яного суспільства. 
Він пов’язаний з вірою в духів, котрі мають 
широку сферу впливу на довкілля, можуть 
переселятися з речі в річ або в людину і вже 
виявляють певні ознаки творильності щодо 
природнього.

І третій тип уявлень про надприродне -  
теїстичний - зароджується з переходом 
родоплем’яного суспільства на шлях 
соціально диференційованого розвитку. 
Спочатку він побутує у вигляді політеїзму, 
пізніше набирає й монотеїстичного змісту. 
Його характерними рисами були уявлення 
про надприродне як могутню, всевладну 
істоту -  Бога.

Вірування чуттєво-надчуттєвого типу -  це 
релігія прасвлов’ян, а для стародавніх слов’ян 
(“літопиських слов’ян”) вони є залишковими 
формами релігійності. Вірування в духів 
літописних слов’ян групуються навксшр 
уявлень про упирів і берегинь, а також віри в 
Ладу, Господаря, Зорю, Панну-Сонце, 
Іромовика тощо. Характер і особливості 
розвинутих образів східнослов’янського 
політеїзму розкриваються через Київський 
пантеон богів Перуна, Хорса, Дажбога, 
Стрибога, Симаргла й Макоші.

Для релігієзнавства, як і для інших наук, 
важливою є понятійна і термінологічна 
визначенність в питаннях періодизації і 
типологізацїї історії релігії в Україні. Останнім 
часом* українське релігієзнавство поповнилося 
низкою наукових праць, присвячених 
актуальним проблемам історії релігійного 
процесу на українських землях. Серед них 
перший і другий томи унікального 10-томного 
видання “Історії релігії в Україні” [6] і вперше 
виданий в Україні для вищих навчальних 
закладів навчальний посібник “Історія релігії в 
Україні” [8]. Ці та інші видання засвідчують, що 
нині українське релігієзнавство, долаючи 
домінуючі раніше принципи оцінки релігії як 
опіумного явища, критично оцінюючи не 
цілком коректні або зовсім хибні, але усталені 
раніше уявлення, успішно виходить поза 
початкову стадіїо свого формування й 
становлення.

Та для більшості наукових видань в Україні 
і донині характерна термінологічна 
невизначеність щодо терміну, яким би можна 
було позначити стародавні вірування східних 
слов’ян. Найчастіше в літературі вживається 
термін “язичництво” . Йому надається непомір
на понятійна універсальність: “язичницький 
світ”, “язичницькі народи”, “язичницька 
мораль”, “язичницький культ”; ближче до 
нашої теми -  “язичншггво східних слов’ян”, 
“українське язичництво”, “політеїстичне
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язичництво” і навіть “язичницьке християн
ство” і багато іншого.

В окремих виданнях робляться спроби дати 
визначення поняття: “Язичництво -  віра 
племені людей, пов’язаних спільними звичаями 
і походженнями”, або “Українське язичництво -  
прадавня віра і основа культури нашого народу” 
[9, с. 2-3]. В релігієзнавчому словнику 
стверджується, що “язичництво -  це сучасна 
наукова назва давньої релігії, що існувала до 
прийняття світових релігій у всіх народів” 
[10, с. 387]. А словник української мови 
витлумачує “язичництво” як “загальне 
позначення дохристиянських політеїстичних 
релігій на відміну від монотеїстичних 
(християнства, магометанства і т.ін.); поган- 
ство”[11,с. 630].

Так чи інакше, більшість дослідників 
стародавні вірування східних слов’ян 
зводять до язичництва як світоглядної 
релігійної системи. “Упродовж кількох 
століть свого існування перша східно
слов’янська держава (Київська Русь -  авт.) 
послідовно використовувала дві основні 
релігійні системи: спочатку язичництво,
відтак християнство за православним 
обрядом” [12, с.З]. Звичайно, такі і подібні 
твердження спрощують проблему розуміння 
змісту процесів, що відбувалися в дохристи
янській релігійно-міфологічній культурі 
наших пращурів.

Як відомо, нехристиянські вірування 
(релігії) ще з часів римського імператора 
Констанція II стали називатися поганством. 
Вперше це слово було вжите в Римському 
акті 368 року. Слово “поганий” (лат. 
poganus) спочатку означало тільки меш
канець села, “селянин”, а з поширенням 
християнства, що здійснювалося найперше 
по великих містах Римської імперії, стало 
означати. нехрещених, нехристиян, тобто 
селян, іготрі залишалися при своїй старій 
вірі. Ще пізніше слово “поганий” отримує 
значення кепського, недоброго.

Релігійні вірування східних слов’ян у 
літописах XI ст. також звуться поганством, а 
ті, хто їх сповідував, - поганами. Так, в 
Іпатському літопису “поганська Русь” -  це 
Русь нехрещена, а у “Слові о полку Ігоревім 
1187 року поганами звуться тільки половці, 
плем’я нехрещене і застосовується це слово 
до них з погордою. В українській мові слово 
“поганство” -  з негативним відтінком, 
сприймалося воно як щось гірше, проти
лежне кращому і вживалося у значенні 
відсталого, темного, дикого тобто віра 
наших предків була споганена [9, с. 15-16].

Поряд з поганством, в сучасній україн
ській науковій літературі, як відзначалося

вище, використовується термін “язич
ництво” . За своєю етимологією воно
означало “чужу віру” (первісно чужий
“язик”). Так зване східнослов’янське
язичництво (давньослов’янська релігія) в 
найперших літературних пам’ятках, 
написаних ченцями -  християнами, інакше 
як “ідольським мороком” поганських 
вірувань не називалося. Мабуть, таку мету 
переслідував один з дослідників на початку 
XX ст., коли писав: “Особливо убогим було 
язичництво Русі, жалюгідні її боги, грубі 
культи і звичаї” (13, с.XXXVI).

В такому випадку закономірним є питання, 
що ж дає науці про релігію вживаний в 
багатьох варіантах термін “язичництво”, крім 
термінологічної невизначеності, а то й 
плутанини і зневажливого ставлення до 
передуючих християнству форм духовного 
життя східнослов’янської цивілізації? Автор 
поділяє думку, що ‘‘язичництво” Є ПОНЯТТЯМ 
умовним, позбавленим наукового терміно
логічного значення [14, с. 4]. Отже немає 
вагомих аргументів на користь терміну 
“язичництво” не тільки для означення 
стародавніх релігій, але й тих релігійних 
новоутворень (неорелігій), котрі заявляють про 
себе в наш час.

На нашу думку, важко або й зовсім не 
сприймаються сучасні абстрактно-схематичні 
новотвори типу “неоязичництво в 
Україні”, “сучасне відродження язичництва”, 
“рідна віра -  самостійний напрям в 
українському язичництві”, “громади україн
ських язичників” тощо [8, с.647-649]. Мабуть, 
критичної оцінки потребують термінологічні 
суперечливості і доцільність вживання терміну 
“язичництво” в наукових статтях і дисер
таційних дослідженнях українських вчених- 
іуманітаріїв молодої генерації. Врешті, не 
коректно ділити релігію як суспільно-істо
ричне і духовне явище на дві релігійні “сис
теми” : язичництво і християнство (або світові 
релігії) як це робить автор статті “Неоязич
ництво на обпшрах Євразії” [15, с.9-15]. Тут 
повідомляється, що під неоязичництвом слід 
розуміти загальнонаціональну релігію, штучно 
створювану міською інтелігенцією зі 
стародавніх локальних вірувань та обрядів з 
метою “відродження національної духовності” . 
Слід зазначити, що наука такими методами не 
діє. І лише є поєднання загальнотеоретичних 
та історіософських принципів і підходів 
наукового релігієзнавства з конкретикою 
змістовного розуміння процесів, що 
відбуваються в релігійності різних людських 
спільнот, етносів, народів і націй допоможе 
виявити реальний зміст, визначити роль і 
значення їхніх реліїій.
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SUMMARY *
Feduniak H.O.

Paganism or ancient Ukrainian religion 
( to the problem of periodization of religion in Ukrainian)

The article analysis the peculiarities o f the pre-christian religion in Ukrainian, which is usually called “ paganizm” on 
the basis o f many sources. The author argues other statements, giving his own original idias concerning the question.

Аляєв Г.Є. 
м. Полтава

РЕЛІГІЙНО -ФІЛОСОФСЬКИЙ ЗМІСТ КАТЕГОРІЇ “СОБОРНІСТЬ ”
З 1999 року Україна відзначає День очевидний і переважаючий церковний

Соборності не тільки як історичну дату, але 
й як державне свято. Між тим, у суспільній 
свідомості та підсвідомості українців 
стикаються два сприйняття поняття “собор
ність” з різним, навіть протилежним 
аксіологічним забарвленням. Перше 
пов’язане з історичною пам’яттю про 
поступове об’єднання, збирання українських 
земель і українського народу в єдину 
державу. “Для процесу становлення 
української ідеї соборності, -  пише 
П.П.Сергієнко, -  більш важливе значення 
мали саме історичні реалії. Це насамперед 
розірваність земель, чужоземне панування в 
Галичині й на Закарпатті, на Правобережжі й 
Лівобережжі, втрата релігійної єдності 
народу, соціальні та національні утиски. Все 
це породжувало широке розмаїття ідей, які 
закликали до боротьби проти поневолювачів, 
за єдність українських земель, єдність 
народу, його релігії і культури” [7, с.23].

Терміном “соборність” називали здавна 
релігійні збори, пов’язані з богослужінням, 
та місце цих зборів, а тому це поняття мало 
набути містичного, метафізичного значення, 
пов’язаного з характером відповідної релігії. 
Мається на увазі православ’я. Звідси -

характер понять “собор” і “соборність” .
Собором називають православний храм, 

церкву, тобто місце^особливої присутності 
Бога і спілкування Його з людьми. Але за 
звичаєм не кожний храм зветься собором. 
Таке слововживання доречно лише стосовно 
великих, провідних церков, у яких служать 
Божу відправу багато священно- і 
церковнослужителів, і які дійсно збирають 
великій собор, тобто велику кількість 
віруючих. Ці храми наочно є хоча б 
приблизним виразом Церкви Христової як 
зібрання всіх віруючих. До речі, сама назва 
Церкви -  грец. єккЯт)сгш -  спочатку мала 
значення “збори” . Очевидно, однак, що 
йшлося не про суто фізичні збори всіх 
віруючих, які були можливі тільки в 
невеличких перших громадах, -  малось на 
увазі зібрання, єднання всіх віруючих під 
одним духовним дахом. Адже важлива, 
зрештою, не кількість, а якість, -  навіть там, 
“де двоє чи троє в Ім’я Моє зібрані, -  там я 
серед них” (Мт. 18, 20). І в цьому розумінні 
будь-яка, навіть найменша церква, де 
відбувається зібрання вірних і Божа відправа, є 
собором. До речі, назва відомого роману Олеся 
Гончара також сприймається у значно
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ширшому, духовному розумінні, ніж розповідь 
про долю великої архітектурної будівлі.

Відзначимо також інші суто церковні 
значення слова “собор”. Зокрема, у церковному 
календарі так називають збори віруючих 
наступного дня після свята для прославлення 
тієї особи, яка мала важливу роль у події, що 
святкувалась, -  наприклад, собор Пресвятої 
Богородиці -  це сбори віруючих вранці після 
свята Різдва Христова. Собором у 
богослужбових книгах часто зветься також 
всеношна, що відправляється багатьма 
священиками, завдяки чому богослужіння стає 
більш урочистим [4, с.627].

Усі вищезгадані визначення не є 
розпорошеними і випадковими -  вони 
об’єднані більш глибоким змістом. У 
православному християнстві слова собор, 
соборний, соборність набули особливого 
забарвлення. Більше того, можна 
стверджувати, що православне світосприй
няття визначається найповніше саме словом 
соборність, яке, на думку російського 
філософа-слов’янофіла О .Хом’якова, містить 
у собі ціле сповідання віри [10, с.242]. 
О.Хом’яков розвиває вчення про Церкву як 
живе тіло, главою якого є Христос, а 
членами -  віруючі [Там само, с.5]. Церква є 
духовним організмом, втіленим у видимій 
(історичній) плоті, це єдність благодаті, що 
живе у множинності розумних створінь, які 
підкоряються цій благодаті -  і тільки їй, а не 
якомусь зовнішньому авторитету. Всі члени 
Церкви органічно поєднані один з одним. 
Видима Церква існує остільки, оскільки вона 
підкорюється Церкві невидимій, тобто Духу 
Божому, служить його виявом. Свобода 
належить Церкві як цілому, а не окремим її 
членам, які тільки в Церкві знаходять самих 
себе. Отже, особистість як окремішність є 
повним безсиллям, і розкривається лише у 
здо^вому зв’язку із соціальним цілим -  
Церквою або громадою.

З цієї ж точки зору пояснює значення 
церковних соборів і соборноправності 
філософ і священик С.Булгаков. Соборність, 
за його словами, є не тільки пасивним 
зберіганням істини, але й активним її 
засвоєнням, прийняттям одкровення Духа 
Божого. Соборність як факт включає в себе 
соборування як акт, що здійснюється у часі і 
здійснює частинами те, що. належить цілому 
як такому [3, с.84]. Соборність є не тільки 
внутрішня єдність -  життя в Дусі Святому, 
але й певна церковна колективність, яка 
шукає свого однодумання: Церква соборна є 
і Церква соборування і соборів, зокрема, 
Церква помісного і вселенського собору
вання і однодумання. Треба розуміти,

підкреслює С.Булгаков, що собори є, перш за 
все, фактичним виявленням духу соборності 
і здійсненням соборування, а не формальною 
керуючою інстанцією. Собор, навіть Вселен
ський, не є зовнішнім органом безпомил
кового виголошення істини, особим органом 
Церкви, саме для цього поставленим. 
Церковну істину може засвідчувати й знати 
тільки Церква в соборності і самототожності 
своїй. І засвідчує про те, що дане зібрання 
єпископів є собором, тільки Церква своїм 
мовчазним (а іноді й не мовчазним) 
“да” [Там само, с.92-93].

Участь мирян у церковних соборах, яка 
відома з найдавніших часів (ще за Апостоль
ського Єрусалимського Собору: “Тоді
постановили апостоли й старші з цілою 
Церквою” -  Дії, 15,22),- теж дуже характерний 
факт православної церковності. Церква 
Христова, хоча й знає поділ на клір і мирян, але 
за суттю своєю є загальним зібранням усіх 
віруючих, зібранням, у якому кожний виконує 
своє служіння. Благодать священства - 
необхідна живильна сила Церкви, без неї 
Церкви немає, а є просто цивільні збори, 
позбавлені благодаті. Але ця благодать накладає 
й найвищу відповідальність, яку не всім дано 
опанувати. Відомі з історії не тільки священики, 
які не відповідали своєму званню, а й “розбійні” 
собори Соборна Церква долає ці збочення саме 
за допомогою свого спільного, соборного 
розуму, соборного досвіду, тобто досвіду життя 
всього собору віруючих. Клерикалізм у 
розумінні відриву кліру від мирян взагалі не 
властивий православній Церкві.

У дев’ятому члені православного Символу 
віри Церква поряд з іншими визначеннями -  
Єдина, Свята, Апостольська, -  зветься також 
Соборною. Як твердять звичайно, слово 
Соборна вказує, що Церкву призначив Христос 
не для одного якогось народу, не для одного 
краю, а для всіх людей, для всіх країв землі. 
Церква Христова зветься Соборною в тому 
понятті, що вона не обмежена ані народом, ані 
місцем, ані часом, тільки заснована Ісусом 
Христом на вічні часи для всіх народів по 
всьому світу [5, с.25-26].

Принагідно відзначимо, що Церква не 
могла ігнорувати історичні національно- 
державницькі завдання, в якій би країні вона 
не існувала, -  навіть настільки, що сама 
форма побудови православної Церкви 
виявилась здебільшого національно- 
державною, -  але ці завдання ніколи не 
осягали і не могли осягнути глибинної 
внутрішньої сутності Христової Церкви. З 
точки зору її головного, визначального 
призначення ці завдання вторинні, підлеглі. 
Хоча вони й дуже важливі, оскільки
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сприяють піднесенню голосу та ролі кожного 
народу у соборному хорі православних 
народів, але в деяких випадках гіпертрофоване 
розуміння цих завдань (як з боку окремих 
представників Церкви, так і з боку держави) 
може стати нпсідливим, тобто порушити що 
первісну соборність. Отже, якою б важливою 
не здавалась справа організаційного поєднання 
Церков, або утвердження автокефалії 
національної Церкви, або ще якісь інші 
зовнішні завдання, -  всі вони мають 
виправдання лише у тому випадку, коли не 
поєднуються з відчуженням, свідомим чи 
несвідомим розпалюванням ворожнечі проти 
інших братніх церков та їх вірних, тобто з 
порушенням православної соборності.

Отже, релігійна “соборність” містить у собі 
не тільки ідею зовнішнього єднання 
християнської церкви, подолання історичних 
розколів і поширення її впливу, -  ідею, яка 
історично, ж  і ідея зовнішньої єдності 
території та народу, могла актуалізуватись та 
набувати домінуючого впливу. Соборність ж  
церковність обов’язково має духовний, 
містичний зміст, який насправді і є первинним, 
без жого зовнішнє єднання Церкви -  так само, 
ж  і нації, -  штучне і примусове.

Але категорія соборності не обмежується 
суто релігійно-церковним контекстом. У 
російській релігійній філософії ця категорія 
була піддана філософській рефлексії, що 
призвело до її безумовного збагачення. 
Онтологічним аналогом соборності стала 
соловйовська всеєдність. До “соборності” у 
релігійно-політичному розумінні В.Соловйов 
ставився з певною упередженістю, оскільки 
запекло сперечався з її репрезентантами -  
пізніми слов’янофілами. Але, немає сумнівів, 
що саме В.Соловйов закладає базу філософ
ського аналізу соціально-антропологічного 
змісту цієї категорії.

Утверждення одиничності людини ж  
основи її прав, на думку російського філософа, 
є самообманом відчуженого суб’єктивізму. 
Суспільність міститься в самому визначенні 
особистості, адже суспільство не є ари
фметичною сумою або механічним агрегатом, 
воно є неподільною цілістю спільного життя. 
Соловйов розрізняє три ступені втілення 
людської єдності: кровно-родову, національно- 
державну та духовно-вселенську. На всіх цих 
ступенях суспільство є моральним 
доповненням і здійсненням особистості в 
даному життєвому колі. “Суспільство є 
доповнена або розширена особистість, а 
особистість -  стиснуте або зосереджене 
суспільство"^, с.286].

Потрібно зауважити, що досить часто 
духовні витоки російського комунізму

вбачають саме у притаманному російському 
соціуму колективізмі, точніше -  общинності, 
релігійним виявом ж ої вважається ідея 
соборності, а філософським -  ідея 
всеєдності. Деякі автори прямо пишуть про 
родство філософської лінії, що йде від 
Вол.Соловйова, з націонал-комунізмом, про 
“містичний колективізм” всеєдності, який 
знищує особистість. Але при цьому робиться 
суттєва помилка -  самій російській філософії 
приписується ототожнення метафізичного і 
соціально-історичного горизонтів, всеєд
ності з церковною соборністю і господар
ською общинністю. М.Бердяєв свого часу 
також писав про колективізм, притаманний 
російським релігійно-філософським та 
соціальним течіям, як лівим, так і правим, 
які всі виступають проти індивідуалістичної 
культури і шукають культури органічної, 
“соборної” , -  але він все ж таки оцінювр 
російський комунізм як “негативну подоіу 
цієї соборності” [2, с. 152-153], тобто таку, 
яка не продовжує, а спотворює цю традицію. 
Дійсно, комунізм не можна вважати прямим 
нащадком російської культури та філософії, 
адже тільки поверхнево-елімінуюче спри
йняття всеєдності та соборності призводить 
до їх розуміння як категорій антипер- 
соналістичної філософії. Насправді ця 
філософія має зовсім інше спрямування.

Наприклад, М.ОЛосський розглядав 
соборність перш за все ж  підґрунтя творчості 
людини -  творчості, в якій людина не 
доповнює Бога, а сама наближається до божої 
досконалості [6, с.56]. У понятті соборної 
творчості, за Лосським, соборність означає 
єдність особистостей не в розумінні 
однаковості їх дій, а в розумінні однаковості їх 
залученості до Бога, тобто -  однаковості в 
ієрархії цінностей. При цьому творчість 
передбачає неповторність і свободу 
індивідуальностей, що тільки підсилюється, а 
не поглинається їх причетністю до соборності.

М.О.Бердяєв, відстоюючи персоналістич- 
ну систему цінностей, згідно з якою людська 
особистість є верховною цінністю, вищою за 
цінність будь-яких спільнот -  суспільства, 
нації, держави, цивілізації, церкви, -  разом із 
тим визнавав існування різних типів 
людської соціальності -  органічного, 
механічного, духовного. Бердяєв сприймав 
поняття соборність, але намагався пере
осмислити його з точки зору власної філо
софії. “Соборність, як духовна спільність, 
знаходиться в суб’єкті, а не в об’єкті, вона 
означає властивість суб’єкта, є розкриттям в 
ньому універсальності” [1, с.121]. Собор
ність, за Бердяєвим, існує винятково як 
вільне духовне спілкування особистостей,
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тоді як будь-які зовнішні нав’язування єд
ності відносяться до механічного типу 
соціальності, чужого свободі людини.

Докладно розроблена категорія “собор
ності” в соціальній філософії СЛ.Франка. 
Єдину реальність суспільного буття. він 
розглядає як двоєдину, тобто вона має два 
нашарування -  внутрішнє та зовнішнє. Внут
рішній шар -  це соборність, де панує єдність 
багатьох “я”, де справжня стихія “ми”. 
Зовнішній -  це суспільність (“обществен- 
ность”), де “я”, тобто особистості, з ’являються 
індивідуально та відокремлено. Подвійність 
суспільства випливає з подвійності людської 
натури, а саме: з внутрішньо-інтуїтивного та 
зовнішньо-тілесного відношення людини до 
буття. Вчення про подвійну, духовно-тілесну 
натуру людини дуже ретельно розроблене у 
християнській філософсько-богословській 
традиції. Але С.Франку належить чи не 
найбільш глибоке та обгрунтоване вчення про 
подвійний характер суспільства, який 
співвідноситься із відповідною властивістю 
людини.

Філософське розуміння соборності, як 
визначав С.Франк, виходить з поняття про 
певну єдність буття, про первинну духовну 
єдність людей, яка передує всілякій 
зовнішній суспільній організації, є її 
підставою. Соборна єдність - це підгрунтя, 
на якому будується життя будь-якої 
соціальної спільноти, перш за все -  
родини, Церкви, нації та держави. Соборна 
єдність характеризується неподільністю, 
взаємопроникненням “я” та “ми” , подо
ланням протиставлення індивідуалізму та 
колективізму [9, с.60-62].

Певні аналоги концепції Франка можна 
знайти в західній соціальній філософії, і 
перш за все тут згадується Ф.Тьонніс з його 
“Громадою і суспільством” (“Gemeinschaft 
und Gesellschaft”). Але, як відзначав Франк, 
західні теорії розглядають ці явища як два 
можливих типи, дві форми, два різних ідеали 
суспільства, тоді як він вбачає у суспільності 
та соборності лише різні моменти суспіль
ного буття, які з необхідністю спільно при
таманні будь-якому суспільству [9, с.56-57].

/ До того ж, у Тьонніса ці форми соціальності 
мають історично забарвлені риси -  
соціальність переважно “громадська” з бігом 
часу все більше витискується соціальністю 
переважно “суспільною” , яка, тим самим, 
отримує більш високу оцінку як історичний 
прогрес. У Франка, навпаки, саме соборність 
має вищу цінність і не є історичним 
анахронізмом.

Зазначимо, що з точки зору західного 
індивідуалізму православна "соборність” 
(сам термін на західні мови не перекла
дається; в Англії свого часу навіть виходив 
часопис з такою назвою -  Soborhost) буде 
завжди сприйматись як певне поглинання 
особистості, навіть -  як певне порушення 
прав особистості. Але з православної 
релігійно-філософської точки зору ці права 
не можуть бути абсолютними, відірваними 
від прав “ми”, тобто собору, з яким особистість 
внутрішньо поєднана. Є сфери суспільного 
життя, де права людини дійсно мають бути 
первинними -  це сфери зовнішніх соціальних, 
політичних, економічних відносин, але поза 
цим є соборна єдність -  не зовнішнє 
середовище, що сприймається як об’єкт 
практичної (прагматичної) зацікавленості, а 
духовне живлення, яким внутрішньо живе 
особистість, її багатство, її особистий 
здобуток.

Отже, у передових представників російської 
релігійної філософії йдеться не про соборний* 
колективізм, що поглинає особистість, а про 
соборний персоналізм, який один здатен 
обґрунтувати повноту існування особистості. 
Підкреслимо, що філософія всеєдності при 
цьому не тільки не втрачає, а навпаки, 
утверджує та розвиває релігійно-церковну сут
ність “соборності” . З цієї точки зору Церква, 
держава та інші організації і суспільні союзи є 
лише зовнішніми (та інколи недосконалими) 
виявами емпірично-невидимої та зовнішньо 
неоформленої соборності, первинної духовної 
єдності людей, що утверджується у вірі. Про це 
значення соборності варто не забувати, коли 
кажемо про соборність України, маючи на 
увазі лише географічне збирання українських 
земель, або визначаємо соборність як єднання 
людей на ґрунті толерантності, свободи, 
демократії, віротерпимості й культури. 
Віротерпимості пасує громадянська єдність, 
соборність- ґрунтується на вірі!
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Aliaev G.E
The Religious-Philosophical Content of the Category “ Sobornist”

The catigory of “ sobornist”  is analizedboth in religious and philosophical meaning of the word. The author grounds 
on the philosophical conceptions of V. Solovjov, M. Lossky, M. Berdiaev and other investigators.

Куцепал C. 
м. Полтава

ПОСТМОДЕРН ЯК СИМПТОМАТОЛОГІЧНА МИСЛИТЕЛЬНА СТРАТЕГІЯ

SUMMARY

Останнім часом у вітчизняному інтелек
туальному загалі поширюється поняття 
“симптоматологічна мислительна стратегія” . 
Буде доречним навести визначення цього 
поняття, яке дає О.І.Хома: “ ...симптоматоло
гічною називається мислительна стратегія, 
основними рисами якої є:

1) теза про принциповий плюралізм 
типів людського мислення, зумовлений 
недосконалістю й обмеженістю людських 
сил і можливостей;

2) заперечення автономності суб’єкта, 
редукція суб’єктивності до зовнішнього 
прояву об’єктивних буттєвих процесів;

3) тлумачення будь-якої події у якості 
синоніма прихованого конфлікту сил;

4) самооцінка (прихована чи відкрита) 
інстанції, що витлумачує, як втілення 
переважної сили, єдино спроможної до 
“істинного” витлумачення подій” [1, с.34].

Виходячи з означених істотних рис 
симптоматологічної мислительної стратегії, 
спробуємо проаналізувати, чи можна 
підвести під це визначення феномен пост
модернізму.

На жаль, останнім часом поняття 
“постмодернізм” не завжди використовують за 
призначенням, часто визначають цим терміном 
явища та процеси, що не мають до 
постмодерну ніякого відношення. Можна 
сказати, що ставши чи не найпопулярнішим, 

* цей термін іноді використовується як така собі 
"відмичка" для розв"язання нагальних запитів 
культури, але чим більше він вживається, тим 
більше розбіжностей виявляється у його 
розумінні. На підтвердження цього наведемо 
лише один приклад. Найбільш нищівна 
критика постмодерну міститься в журналі 
“Континент” (1996 рік, №3) під рубрикою 
“Постмодернизм в современном мире” . Тут 
прозвучало питання: “Чим загрожує
постмодернізм Росії?” А символом
постмодернізму цілком серйозно був
названий... Чикатило. Спробуємо повернутися 
до академічного (як не парадоксально це
звучить) тлумачення цього поняття.

Не викликає сумніву той факт, що
постмодерн -  це закономірне явище в 
філософській думці, яке історично та 
змістовно пов’язане з попередніми

доктринами, у чомусь їх заперечуюче, а в 
іншому -  наслідуюче. Характерною рисою 
постмодернізму є те, що він виступає за 
спільне співіснування, співбуття різних за 
своєю Природою дискурсів, що борються 
між собою, змінюючи один одного. На 
перший план як спосіб філософствування 
виходять постметафізика, деконструкція, 
“постмодерністська чутливість” , постмодер- 
ністська іронія -  “пастіш”, децентрування, 
цитатне мислення. ж

Відомий дослідник постмодерну І.Ільїн 
стверджує, що постмодернізм стосується 
питань і проблем не стільки світогляду, 
скільки світосприйняття, тобто тієї сфери, де 
на перший план виходить не раціональна, 
логічно оформлена філософська рефлексія, а 
емоційна реакція людини на навколишню 
дійсність.

Інтерес до постмодернізму підігрівають 
численні дискусії навколо цього поняття. До 
речі, найбільш дотепне визначення слова 
“постмодернізм” подано в англійському’ 
словнику неологізмів: “У цього слова немає 
значення. Вживати рекомендується якомога 
частіше” [2, с.32]. Цікавою є характеристика 
постмодернізму як “призрака без признаков” 
В.Новікова [3, с.З].

Звернемося також до однієї з найбільш 
чітких характеристик постмодернізму, що 
дає відомий критик Іхаб Хассан. Він 
визначає такі ознаки цього явища:

1) невизначеність, культ неясностей, 
помилок, прогалин;

2) фрагментарність, принцип монтажу;
3) “деканонізація”, боротьба із 

традиційними цінносними центрами: 
сакральне в культурі, людина, етнос, логос, 
авторський пріоритет;

4) “все відбувається на поверхні” , 
відсутність психологічних та символічних 
глибин;

5) “ми залишаємось із грою мови, без 
Его” ; мовчання, відмова від мімесису та 
зображального начала;

6) позитивна іронія, що стверджує 
плюралістичний всесвіт;

7) змішування жанрів, високого й 
низького, стильовий синкретизм;

8) театральність сучасної культури,
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робота на публіку, обов’язкове врахування 
аудиторії;

9) іманентність, зрощення свідомості із 
засобами комунікації, здатність
пристосовуватися до їх оновлення й 
рефлексувати над ними” [4, с.24].

Стосовно того, які ознаки постмодернізму 
вважати найбільш істотними, існує досить 
широкий спектр думок. Хассан, хоч і 
нараховує багато ознак, усе ж вважає 
основними “іманентність та невизначеність” , 
стверджуючи, що твори цього напрямку в 
мистецтві в цілому виявляють тенденцію до 
“мовчання” -  мається на увазі, що вони “з 
метафізичної точки зору” нічого не здатні 
сказати про “кінцеві істини”.Водночас Алан 
Уайлд вважає, що найголовнішою ознакою 
постмодернізму є специфічна форма 
“коректуючої іронії” стосовно всіх проявів 
життя. Згідно з Д.Лоджем, який розробляв в 
основному теорію літературного постмодер
нізму, визначальною якістю постмодерніст- 
ських текстів є той факт, що на рівні оповіді 
вони створюють у читача “невпевненість” у 
ході її розвитку” [5, с.203].

Дискусії тривають не тільки про найбільш 
істотні ознаки постмодернізму, іноді 
дослідники навіть ставлять під сумнів взагалі 
існування такого явища, вважаючи його 
надуманим і фікційним. Чимало вчених 
намагаються поширити постмодернізм на 
весь сучасний світ, довести існування 
постмодерної епохи. Іноді розуміють 
постмодерн лише як одну з тенеденцій 
сучасної культури. Розглянемо деякі 
найпоширеніши погляди.

Фредерік Джеймсон поєднує постмодер
нізм з “логікою культури, квапливе зречення 
від якої неможливе, а квапливе визнання 
перетворюється у самозадоволення та 
розбещеність” [6, с.568].

Відомий французький філософ Ж.- 
Ф.Ліотар зробив свій внесок у розвиток і 
характеристику поняття “постмодернізм” . У 
книзі “Ситуація постмодерну” він формулює 
установку постмодерну з позиції критики 
сучасного технологічного прогресу і виділяє 
дві його основні характеристики:

1) діагноз розпаду єдності (як вихідна 
ситуація постмодерну);

2) заохочення множинності (як завдання 
постмодерну на майбутнє).

Ж.-Ф.Ліотар стверджує, що постмодерн, 
хоча й зрушує з місця там, де (перша умова) 
закінчується час цілого, але розпускає усі 
свої вітрила лише в тому випадку, коли 
позитивна зворотна сторона цього 
розкріпачення розпізнається і охоплюється 
як щасливий випадок [7, с.34].

Одну з найяскравіших характеристик 
постмодерну, на наш погляд, дає німецький 
філософ В.Вельш. Він стверджує, що 
“постмодерн починається там, де закін
чується час цілого” [8, с.129]. Учений так 
продовжує свою думку: “Багато хто вважає, 
що головне в постмодерні -  це відхід від 
стандарту жорсткої раціональності, що 
потрібно лише як слід змішати коктейль і 
присмачити його великою дозою екзотики. 
Достатньо лише, не думаючи довго, 
схрестити лібідо та економіку, цифровий 
метод та кінізм, додати трішки Водолія та 
Апокаліпсиса, і постмодерний хіт готовий. 
Але ця мішанина з усякої всячини не має з 
постмодерном нічого спільного і куди 
ближче модерну. Справжній постмодерн 
зовсім не схожий на цей сурогат. І ця 
несхожість досягається у постмодерні 
руйнуванням цілого, але не з видачею 
ліцензії на хаотизацію, а представленням, 
широкого вибору диференцій” [8, с.130].

Для розуміння феномену постмодернізму 
велике значення має образ ризоми, який ми 
знаходимо в роботі ЖДельоза та Ф.Гваттарі 
“Ризома” . Тут на місце моделі світу у вигляді 
дерева (вертикальний зв’язок між небом та 
землею, лінійна односпрямованість розвитку, 
детермінованість сходження, бінарні 
відношення “уліво-вправо”, “високо-низько”) 
пропонується модель “ризоми” . Ризома -  це 
термін, запозичений з ботаніки, який означає 
кореневу систему рослини, позбавлену 
центрального (головного) відростку, в 
результаті чого сітка переплетеного коріння є 
субстанціонально рівнозначною.

Спробуємо уявити себе в структурі 
ризоми. Множинність і рівноправність 
шляхів, множинність вибору постулює 
недекларований, не тільки номінально 
існуючий плюралізм: можливість вибору 
усвідомлюється з самого початку -  і людина 
не відчуває тягар приреченості до 
попереднього -  чийогось -  досвіду, котрий 
примушує йти торованим шляхом.

Присутність у ризомі є присутністю на 
безкінечній рівній площині (парадокс 
Мебіуса), де шлях пересування неможливо 
засвідчити векторами, адже точка з ’яви на 
площині -  це не точка О в системі 
координат, тут явище початку зникає, є 
тільки процес, тому втрачає сенс запитання 
типу “куди іти правильно?” Це ситуація 
Аліси перед Чеширським котом, який 
цілком логічно відповідає, що це залежить 
від того, куди хочеш потрапити. Проте у 
випадку, коли місце остаточного прибуття 
байдуже, то немає ніякої різниці, в якому 
напрямі рухатися.
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Синдром Аліси -  симптоматичне явище на 
площині, де відсутні магістраль і маргінес, 
котрі, навіть за відсутності точки відліку, 
впорядковували б пересування своїми 
зовнішніми атрибутами. В обставинах ризоми 
актуалізується вибір суб’єкта.

Отже, ризома гетерогенна: кожна її точка 
пов’язана із будь-якою іншою точкою, при 
цьому вони не фіксовані, не прив’язані до 
конкретного топосу.

Модель світу у вигляді дерева є 
“калькою”, допускаючи існування чогось, що 
підлягає копіюванню, -  ейдоса, логоса, 
гіперозначуваного. Цій моделі світу і 
протистоїть ризома з відсутністю єдиного 
центру, першопринципу й визнанням 
рівноцінності множини незалежних центрів: 
це єдність, у якій не стерті одиничні риси 
частин, у т.ч. і в сфері культури.

Кожна культурна форма, пропонуючи нам 
готові моделі поведінки, жадає підпоряд
кувати людину здійснити над нею владу. 
Звідси запитання: що ж є джерелом влади? На 
думку Варта, влада -  це дискурсивний 
(мовний) феномен, і саме тому вона 
просочується всюди, ніби вода. Влада не є 
суто політичним феноменом, вона є множи
нною, існує багато влад: “Ім’я мені -  Легіон”, 
-  могла б сказати про себе влада” [9, с.561]. 
Влада таїться в кожній формі культури: її 
втіленням є не тільки держава, класи й групи, 
а й мода, видовища, ігри, спорт, засоби мас- 
медіа, сімейні стосунки та ін.

Влада, вважає Варт, є вічною і 
незнищеною: “вигнана, виставлена за двері, 
вона з’явиться до вас через вікно” [9, с.548]. 
Причиною живучості влади є мова -  саме в 
ній від самого початку коріниться влада, бо 
мова -  це завжди засіб класифікації, а будь- 
яка класифікація є способом пригнічення. 
“Говорити чи тим більше міркувати нітрохи 
не означає вступати в комунікативний акт 
(як це^асто доводиться чути); це означає 
підпорядковувати собі слухача: вся мова 
цілком є загальнообов’язковою формою 
примусу” [9, с.549]. Ідеться про те, що мова, 
як правило, змушує нас висловлюватись у 
певних формах, а не як завгодно, вона 
пропонує нам визначені моделі. Отже, як 
говорить Варт, “свобода можлива лише поза 
мовою” [9, с.550].

Ідеологія грунтується на стереотипах, 
тому вона легко проникає й локалізується в 
мовній формі, яка є ієрархічною, являє 
собою завершене ціле: “Будь-якому завер
шеному висловлюванню загрожує небезпека 
ідеологічності” [10, с.495). Тобто мовна 
форма має стереотипну будову, а тому 
ідеологія легко в ній “оселяється” .

У ризомі функції влади від персонажа 
певною мірою перебирає на себе ризома. 
Вона наглядає за пересуванням персонажа, 
позначаючи індексами й мітками шлях його 
переміщення.

Отже, влада стає органічно розподіленою 
по всій безкінечності ризоми, поміж усіма 
елементами, так що правомірно говорити 
про певну паноптичність (М.Фуко) ризоми, в 
якій спостерігається взаємозумовленість, 
піднадзорність елементів, взаємозалежність, 
пов’язаність конотативними зв’язками.

Ризоматична ситуація зумовлена тим, що 
влада ніби безмежна, вона неокреслена у 
певному просторі, всі, навіть персонаж, 
наділені фрагментарним владним потен
ціалом, тому немає можливості сперечатись 
за владу як за її наявність, а історія, що 
оповідається, потенційно безкінечна. 
Персонаж ризоми реалізує владу як початок і 
можливість розгортання історії, елементи 
ризоми наділяються владою (потенціалом) 
самореалізації у конотативному механізмі, 
ризома наділена владою чергувати дискурси 
і давати хід розповіді. Історія, яка 
розповідається і яка волею персонажа 
призупинена, мислиться в ризомі як 
квазістворена і як даний перший заряд, 
величина потенціальної енергії, котра через 
механізми зв’язку елементів реалізується в 
кінетичну, навіть якщо реалізація її 
зупинилася -  можливість тривання все одно 
продовжує існувати.

Але, якщо навіть за допомогою фантазії 
уявити, що в ризомі можлива ситуація кінця, 
кінцем по-справжньому це не може бути, 
оскільки він тут мислиться як згортання 
конотативних зв’язків, шляхів поєднання 
елементів до первісного денотата, котрий 
розпочав процес. Але цей же самий перший 
активізований елемент має потенцію зворотньої 
актуалізації -  у такому' ж або в іншому обсязі. У 
світлі цього “кінець” розуміється як “оповідь 
про кінець”, як продовження історії.

Поліваріантність розуміється як 
можливість реалізації денотативно-конота- 
тивного механізму: певна точка (подія) може 
зберегтися як денотат, і оповідь піде, 
спираючись на таку форму події. Включення, 
активізація конотації може дозволити 
прочитання зовсім іншої історії. Можливо 
також, не відмежовуючись від попереднього 
варіанту розповіді, пустити її іншим шляхом.

Враховуючи все вищенаведене, виділимо 
основні риси постмодернізму:

. 1) деконструкція традиційної метафізич
ної парадигми, “деканонізація”, боротьба з 
традиційними ціннісними центрами 
(людина, етнос, логос);
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2) заміна вертикальних та ієрархічних 
зв’язків горизонтальними та ризоматичними, 
відмова від ідеї лінійності, ідеї 
метадискурсивності, універсальної мови та 
мислення, що базується на бінарних 
опозиціях;

3) знання в цілому не може бути 
редуковане ні до науки, ні до пізнання. 
Пізнання -  це набір тверджень, які, за 
винятком усіх інших тверджень, позначають 
або описують об’єкти й можуть бути 
істинними або хибними, а наука виступає як 
підрозділ пізнання;

4) “віртуальність” світу епохи постмодер
нізму, феномен “подвійної присутності”.

А тепер пригадаємо або просто 
подивимось на початок нашої статті, де 
вказуються основні риси симптоматологічної 
мислительної стратегії. Беззаперечним є той 
факт, що вони багато в чому співзвучні 
основним ознакам постмодерну, а це 
означає, що ми маємо підстави для того, щоб 
поєднати ці два поняття, довівши, що 
постмодерн можна вважати симпто
матологічною мислительною стратегією 
кінця тисячоліття.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. ХЬма О.І. Модерна та постмодерна 

перспективи в філософії культури: Автореферат 
дисертації на здобуття вченого ступеня доктора 
філософ, наук. -  Київ, 1999.

2. Витторио Страда. Модернизация и
постмодерность // Академические тетради 2. -  1996.

3. Новиков В. Призрак без признаков. 
Существует, ли русский постмодернизм? // Exlibris HT. 
-1 9 9 7 ,-№ 8 .

4. Вайнштейн О. Философские игры 
постмодернизма // Апокриф. -  1992. -  №2.

5. Ильин И.П. Постструктурализм,
Деконструктивизм. Постмодернизм. -  М., 1996.

6. Постмодернізм в інтерпретації Фредеріка 
Джеймсона // Слово. Знак. Дискурс. Антологія 
світової літературно-критичної думки XX ст. -  Львів, 
1996.

7. Lyotard J.F. La Postmodeme explique aux 
enfants. -  Paris, 1986.

8. Велып В. “Постмодерн” . Генеалогия и
значение одного спорного понятия // Путь. -  1992. -  
№1.

9. Барт Р. Лекция // Барт Р. Избранные работы. -  
М., 1991.

10. Барт Р. Удовольствие от текста // Барт Р. 
Избранные работы. -  М., 1989.

SUMMARY
Kucepal S.V.

Postmodern as Symptomatic Thinking Strategy
The article presents analysis o f topical problems of postmodernism. The author analyzes these probles only within 

the frame of culture, but also in the structure of power, in ideology.
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